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Дипломдық жұмыстың мақсаты:

• арнайы ақпараттар ағынының үлкен көлемін

өңдеу;

• Жерге жоғары жылдамдықты радиожелінің

көмегімен ақпаратты тасымалдауға арналған.



Кіріспе

Соңғы жылдары байқалып отырған аумақ

алаңдарының едәуір ұлғаюына және зондтау

аппаратурасының рұқсат ету қабілетінің артуына

байланысты ЖҚЗ жүйелерінен берілетін арнайы

ақпараттың үлкен көлемі ондаған және жүздеген есе

өсті, бұл ақпараттардың беру жылдамдығын арттыру

және жоғары жылдамдықты радиожелі құру

қажеттілігіне әкелді.



Сурет 1. ҒА ЖЖРЖ  жұмыс істеу 

принципінің құрылымдық схемасы

Негізгі бөлім

Сурет 2. ЖҮА ЖЖРЖ жұмыс істеу 

принципінің  құрылымдық схемасы



ЖЖРЖ арқылы арнайы ақпарат көлемін 

өткізу қабілетін бағалау

(1)

Шеннон формуласына сәйкес, ЖЖРЖ өткізу қабілеті берілетін

ақпаратты өткізу жолағының қажетті енімен және қабылдау

құрылғысының кірісіндегі сигнал/шу қатынасымен анықталады.
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Кесте 1. Қажетті радио өткізу қабілеттілігін жылдар бойынша бөлу

С, Мбит/с

Жылдар

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

640,53 672,38 704,24 736,09 767,93 799,78 831,63

685,15 719,22 753,30 787,36 821,43 855,51 889,57

722,46 758,38 794,30 830,23 866,16 902,10 938,01

753,69 791,17 828,65 866,12 903,60 941,08 978,56
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Сандық модуляция

Сурет 3. Фазалық екілік модуляцияның графигі

Модуляцияны пайдалану:

• ЖЖРЖ бойынша берілетін сигналдардың кедергіге

төзімділігін;

• өткізу қабілетін арттырады.



ҒА берілген арнайы ақпараттың 

телеметриясын құру бағдарламасы

Телеметриялық ақпаратты беру жүйелері:

•борттық

•жерүсті телеметриялық жүйелерді біріктіреді.

Сурет  4. Microdragon кіші ғарыш аппараты



Сурет 5. Жеке генератор бағдарламасының интерфейсі

Сурет 6. ТХТ файлына сақталған бинарлы код



Сурет 7. Телеметрия интерфейсі



Телеметрия программасын құру 

барысында қолданылған элементтер

Сурет 8. Уакыт шамасы көрсетілетін 

мәтінді файл терезесі

Сурет  9. TimeZonе - ны көрсететін 

терезе



Сурет 10. CHECK терезесі

Сурет 11. Richtextbox терезесі



Қорытынды

• Қолданыстағы ЖЖРЖ талдау жасалды;

• ЖҚЗ ғарыштық ақпаратының қажетті көлемінің

болжамды шамасына сәйкес және алдағы жылдары

радиожелініңң өткізу қабілетінің өзгеруіне талдау

жүргізілді;

• Тиімді модуляция түрі анықталды;

• ҒА берілген арнайы ақпараттардың дұрыстығы

телеметрия бағдарламасы арқылы тексерілді.



НАЗАРЛАРЫНЫЗҒА 

РАХМЕТ!!


