
55

УДК 629.78 https://doi.org/10.15407/itm2020.04.055
О. А. ФОКОВ, С. В. ХОРОШИЛОВ, Д. С. СВОРОБІН

АНАЛІЗ ПЕРЕВАГ ВИКОРИСТАННЯ АЕРОДИНАМІЧНОГО
КОМПЕНСАТОРА ПРИ БЕЗКОНТАКТНОМУ ВИДАЛЕННІ

КОСМІЧНОГО СМІТТЯ
Інститут технічної механіки Національної академії наук України і Державного космічного агентства

України,вул. Лешко-Попеля, 15, м. Дніпро, 49005, Україна;  e-mail: oafokov@ukr.net

Розглядається модифікована схема відомої технології безконтактного способу видалення об'єктів ко-
смічного сміття, яка має назву "Пастух з іонним променем". Модифікована схема передбачає використан-
ня аеродинамічного компенсатора з метою зменшення витрат робочого тіла додатковим електрореактив-
ним двигуном космічного апарата-пастуха, що призначений для компенсації руху космічного апарата,
викликаного дією основного електрореактивного двигуна, іонний потік якого спричиняє "гальмуючий"
вплив на об'єкт космічного сміття. Той факт, що використання аеродинамічного компенсатора значно
збільшує площу міделя космічного апарата у порівнянні з площею міделя об'єкта космічного сміття з
урахуванням аеродинамічних збурень, що діють в перпендикулярному до площини орбіти напрямку, при-
водить до необхідності оцінювання витрат робочого тіла двигуна системи керування на підтримання не-
обхідного відносного положення космічного апарата та об’єкта сміття в цьому напрямку. Метою статті є
виявлення переваг використання аеродинамічного компенсатора при видаленні об'єктів сміття з низьких
навколоземних орбіт за технологією "Пастух з іонним променем". Задачі дослідження полягають у отри-
манні оцінки економії витрат імпульсу додаткового електрореактивного двигуна при безконтактному
відведенні з орбіти об'єкта космічного сміття за рахунок використання аеродинамічного компенсатора та
оцінки обумовлених цим додаткових витрат імпульсу двигуна системи керування рухом космічного апа-
рата відносно об'єкта космічного сміття для корекції відхилень у перпендикулярному до площини орбіти
напрямку. За рахунок використання ряду спрощувальних припущень отримано інтегральні оцінки цих
витрат. На прикладі розрахунку витрат показано, що використання аеродинамічного компенсатора дає
перевагу у вартості збереженого робочого тіла електрореактивного двигуна (ксенону) незалежно від типу
двигуна системи керування рухом космічного апарата.
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родинамічний компенсатор, оцінки витрат сумарного імпульсу, переваги використання.
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