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АНАЛИЗ ПРИМЕНИМОСТИ МЕТОДА ПЕРЕДАЧИ
ДАННЫХ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ХРАНЕНИЕМ ДЛЯ

ОБМЕНА ДАННЫМИ С УДАЛЕННЫМИ
КОСМИЧЕСКИМИ АППАРАТАМИ

В. Ткачев1,2, А. Коваленко1, В. Лебедев1.
1Харьковский национальный университет радиоэлектроники.

2Радиоастрономический институт НАН Украины.
vitalii.tkachov@nure.ua

Космические аппараты семейства «Вояджер» в настоящее время удалились от
Земли на значительное расстояние, находясь на грани выхода за пределы Солнечной
системы (около 11 миллиардов километров). При этом ими производится стабильная
отправка важных данных, время доставки которых составляет прядка 10 часов.

Передача данных с данного космического аппарата осуществляется благодаря
использованию ряда специализированных технических решений, включая 23-ваттный
радиопередатчик, специальные узконаправленные антенны, высокий уровень
юстировки антенн приемной и передающей стороны, радиочастоту с малым
количеством помех.

Предполагается, что через 5-10 лет космические аппараты «Вояджер» выйдут за
пределы Солнечной системы и окажутся в межзвёздном пространстве, и, пройдя через
границы гелиопаузы, навсегда потеряют связь с наземными станциями связи –
мощности передатчика не хватит для приёма сигнала на Земле [1].

Аналогичная ситуация ожидается и с космическим аппаратом «Новые
горизонты», автоматической межпланетной станцией Национального управления по
воздухоплаванию и исследованию космического пространства (НАСА), запущенной в
рамках программы «Новые рубежи» и предназначенной для изучения Плутона и его
спутника Харона в 2006 г.

Одним из решений данной прикладной задачи является использование систем-
репитеров для буферизации данных. Такими системами, например, могут выступать
космические аппараты, находящиеся на незначительном удалении от Земли, при этом,
позволяющие обмениваться данными с удаленными космическими аппаратами.

В данной работе рассматривается вариант использования описаного метода
передачи данных с промежуточным хранением в работах [2; 3]. Особенностью этого
метода является то, что он позволяет осуществлять передачу данных между источником
и получателем данных путем введения средств, реализующих функцию
промежуточного хранения.

В связи с этим, актуальной является задача проведения теоретических
исследований метода передачи данных с промежуточным хранением при передаче
данных от удаленных действующих космических аппаратов.

При проведении исследований важными условиями являлись: специфические
технические особенности и малое количество реально действующих удаленных
космических аппаратов с одновременным учетом немаловажного экономического
фактора.

Итак, предполагается, что космический аппарат, при отдалении от Земли
получает и отправляет данные с непрерывно нарастающей задержкой. При этом
наращивать мощность приемопередатчика возможно только со стороны Земли.
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Однако существует ряд ограничений, связанных со сложностью и
необоснованностью строительства затратных приемопередающих комплексов для
решения одной узкоспециализированной задачи. В таком случае, при достижении
предела возможности осуществления связи с космическим аппаратом, он считается
утерянным или неуправляемым. С другой стороны, временные затраты на преодоление
больших расстояний в космических масштабах приводят к необоснованному развитию
морально устаревших комплексов радиосвязи.

Предложенный метод передачи данных с промежуточным хранением
предполагает использование существующих космических средств для передачи данных,
на которые возлагается функция промежуточного хранения. Данная функция позволяет
избежать повторных передач за счет буферизации данных и при этом сократить время
передачи данных.

В перспективе, при исследовании дальнего космоса, предлагается использовать
караван-системы космических буферов для передачи данных. Такой подход может
позволить передавать данные при более удаленных полетах космических аппаратов. В
случае выхода из строя аппаратов в цепи, необходимо иметь возможность передавать
данные расстоянием в 1-2 потерянных аппарата.

Таким образом, в данной работе проанализирована проблема передачи данных с
удаленных космических аппаратов и, на основании теоретических исследований,
сделано предположение о возможности создания караван-систем передачи данных
посредством функций промежуточного хранения данных, разработанных в методе
передачи данных с промежуточным хранением.
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THEORETICAL RESEARCH METHOD FOR TRANSFER OF DATA
WITH INTERMEDIATE STORAGE IN TRANSMITTING DATA FROM

DISTANT OPERATIONAL SPACECRAFT

V. Tkachov1,2, A. Kovalenko1, V. Lebediev1.
1Kharkiv National University of Radioelectronics.

2Institute of Radio Astronomy of the National Academy of Sciences of Ukraine.

In this thesis, we analyzed the problem of data transmission from remote satellites and
on the basis of theoretical research has been suggested the possibility of a caravan of data
transmission functions via an intermediate storage developed method of data transmission
with intermediate storage.
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