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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
       يف األغراض السلمية

  البحوث الوطنية املتعلقة باحلطام الفضائي، وبأمان األجسام الفضائية     
  اليت توجد على متنها مصادر قدرة نووية، ومبشاكل اصطدامها 

      باحلطام الفضائي
      مذكّرة من األمانة  

  احملتويات
الصفحة  

  ٢...............................................................................................مقّدمة-أوال
  ٢......................................................................دود الواردة من الدول األعضاءالر -ثانيا

  ٢................................................................................................أملانيا  
  ١٣...............................................................................................اليابان  
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    مقّدمة  -أوال  
، ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٥ املؤرخ ٦٣/٩٠رأت اجلمعية العامة، يف قرارها   - ١
 أن تويل الدول األعضاء مزيداً من االهتمام ملشكلة اصطدام األجسام الضروري من أنَّ

 النووية، باحلطام الفضائي القدرة مصادر تستخدم اليت جسام الفضائيةاأل فيهاالفضائية، مبا 
الفضائي، ودعت إىل مواصلة البحوث الوطنية بشأن املتصلة باحلطام وللجوانب األخرى 

به هذه املسألة الستحداث تكنولوجيا حمسَّنة لرصد احلطام الفضائي ومجع البيانات املتعلقة 
د اللجنة الفرعية العلمية والتقنية التابعة للجنة استخدام  كما رأت أنه ينبغي تزويونشرها،

ميكن توفريه من معلومات هبذا الشأن،  بأقصى ما الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
االستراتيجيات املناسبة وامليسورة وضع ع يف أن التعاون الدويل ضروري للتوّسعلى  ووافقتا
  . إىل احلد األدىن البعثات الفضائية يف املستقبلعلى احلطام الفضائي أثر من للتقليلالتكلفة 

واتفقت اللجنة الفرعية، يف دورهتا اخلامسة واألربعني، على أن تستمر البحوث   - ٢
املتعلقة باحلطام الفضائي وعلى أن تتيح الدول األعضاء جلميع األطراف املهتمة نتائج تلك 

بتت فاعليتها يف التقليل إىل احلد األدىن من البحوث، مبا فيها املعلومات عن املمارسات اليت أث
ودعا األمني العام احلكومات، يف ). ٩١، الفقرة A/AC.105/911(تكّون احلطام الفضائي 
، إىل أن ُتقّدم أي معلومات عن هذه املسألة ٢٠٠٨أغسطس / آب٥مذكّرة شفوية مؤرخة 

مات على اللجنة ، كي يتسّنى عرض تلك املعلو٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٣١حبلول 
  .الفرعية العلمية والتقنية يف دورهتا السادسة واألربعني

  .وقد أَعّدت األمانة هذه الوثيقة استنادا إىل معلومات وردت من أملانيا واليابان  - ٣
    

      الردود الواردة من الدول األعضاء  -ثانيا  
  أملانيا    

  ]باإلنكليزية: األصل[
  
 ، عامة، بصورةاحلطام الفضائيمبسائل  املتعلقة يةحثنشطة البتغطي األيف أملانيا،   - ١

وحبوث  تكنولوجيا رصد احلطام الفضائي ومنذجة بيئة احلطام الفضائي تشملجوانب خمتلفة 
 ومحايةاالرتطام الفائق السرعة وتكنولوجيات من أجل حتسني فهم ظواهر الصدمية الفيزياء 

 . يف املستقبلفضائيالطام ن احلاحلد من تكوُّالنظم الفضائية من احلطام الفضائي و
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امليزانية الوطنية اليت ختّصصها أملانيا للفضاء  من خاللتمويل إما مباشرة يتم توفري الو  - ٢
عقود ذة يف إطار األملانية املنفّوُتبيَّن األنشطة ). يسااإل(أو عن طريق وكالة الفضاء األوروبية 

 .اإليسا ذي الصلةيف تقرير اإليسا 

ُشرع فيها وُنفّذت اليت الوطين تمويل ذات المعلومات عن أنشطة البحث اه وترد أدن  - ٣
 .٢٠٠٨يف أملانيا عام 

    
  " أورسات"منوذج ومقارنات املتصل بعودة املركبات  اهلواءختبارات نفق ا  

    "سكاراب"وأداة 
 الوطنية للمالحة واإلدارة  األملانية(HTG)غوتنغن واصلت شركة هايربشال تكنولوجي   -٤
 يف إطار مشروع يهدف إىل مااوهنتعلواليات املتحدة األمريكية التابعة ل) ناسا( جلوية والفضاءا

التحطيم احلراري اهلوائي منوذج :  مهالعودة إىل الغالف اجلويبرناجمني حملاكاة ااملقارنة بني 
داة وأ ،غوتنغنالذي طّورته شركة ) سكاراب ( الغالف اجلويإىلللمركبات الفضائية العائدة 

حتليل إمكانية عدم حتطّم املركبات الفضائية ومركبات اإلطالق العائدة إىل الغالف اجلوي 
دت وأكّ. ١٩٩٨هذا التعاون منذ عام قد بدأ و. وكالة ناسااليت طورهتا ) أورسات(

فيما يتعلق بعودة األجسام ذات  نتائج متطابقة تقريبا انم تقّدني كلتيهماداتاألالدراسات أن 
أُجريت حتليالت بّينت ومع ذلك، ). سطوانةاال أو الكرة أو الصندوقأي (بسيط الشكل ال

 .املتوقعة الفعلية ويةاألرضاملخاطر معقد اختالفات كبرية بني على ساتل 

إىل املركبة الفضائية خالل عودة حتسني معرفة سلوك املواد إىل هدف املشروع وي  - ٥
 .شظّيتبعمليات الدقة فيما يتعلق ر الغالف اجلوي، مما يفسح اجملال لتنبؤات أكث

أهم مصادر عدم ها بوصفها ز املشروع على األنشطة التالية، اليت مت حتديدوركّ  - ٦
 :اليقني

اهلوائي احلراري لتدمري احتسني حتليل للنمذجة وأكثر واقعية هنج وضع   )أ(  
يف مرفق نفق وُنفّذت اختبارات  .العودة خالل لعناصر البالستيك املقوى بألياف الكربون

لدراسة  كولونيا اهلواء ذي التسخني القوسي التابع للمركز األملاين لشؤون الفضاء اجلوي يف
 ؛تدمري املواد يف ظروف العودة إىل الغالف اجلوي

اليت تغيَّر شكلها بفعل الدينامية عناصر البناء احلرارية لوائية اهلدينامية الحتسني   )ب(  
). عشوائيةيف اجتاهات تتحرك أو على شكل صندوق فاء أجسام جو(اهلوائية احلرارية 



 

4 
 

 A/AC.105/931

وأُجريت اختبارات يف مرفق اهلواء اخلالئي املفرط الصوت يف غوتنغن، أملانيا، لدراسة 
 ؛التسخني اهلوائي احلراري يف ظروف العودة إىل الغالف اجلوي

منوذج يف إطار عمليات التشظّي يف ساتل اختبارات عامة مبسَّط مقارنة   )ج(  
 .مت بنتيجتها إعادة املقارنة بني النموذج واألداة" سكاراب"وأداة " أورسات"
    

   املواد  تدمريلتقييماهلواء اختبارات نفق     
" سكاراب" منوذج ضرورة إجراء اختبارات جتريبية على املواد من حتليالتنشأت   - ٧

 قبل التعرف على اليت أُجريت يف السابق على عودة املركبات الفضائية إىل الغالف اجلوي،
املادية املقابلة اخلاصة باملواد املقاومة للحرارة، مبا يف بيانات التدمري اجلوي احلراري والآلية 

البالستيك املقوَّى  فية، وكتلاخلز- يةالزجاجاملواد  و،والنحاساإلنفار سبائك ذلك مواد مثل 
يف كولونيا إلجراء قوسي اسُتخدم مرفق نفق اهلواء ذي التسخني الولذلك، . بألياف الكربون

 .جتارب التدمري املادي يف ظروف العودة إىل الغالف اجلوي

ببطء شديد البالستيك املقوَّى بألياف الكربون حيترق التجارب أن تلك وكشفت   - ٨
ر يف درجات حرارة دمَُّيه لكنلتدفق، الناتج عن افاعل كيميائي مع األكسجني الذري تنتيجة 

وهكذا، . إشعاعيا فعاال ا، مما يضمن تربيد)كلفن ٢ ٠٠٠زيد على ما ي(سطحية عالية جدا 
املركبة جدا حلماية مكونات فإن البالستيك املقوَّى بألياف الكربون يقاوم احلرارة العالية 

على أساس فقط ، ولكن بصورة أولية "سكاراب"منوذج يف اسُتخدمت النتائج و. الفضائية
، كاألكسدة على الكيميائيومل ُتنفذ آليات التدمري . معادنللاملادي تدمري لل يةعياراآللية امل

 .سبيل املثال

البالستيك املقّوى بألياف الكربون النخروبية املصنوعة من اهلياكل ويزداد استخدام   - ٩
وكالة الفضاء على ذلك بعثة الساتل العلمي التابعة ل املألوفةومن األمثلة . الساتليةبعثات اليف 

 (GOCE) بعثة املعنية حبقل جاذبية األرض وبثبات حالة دوران احمليطاتالوهي األوروبية 
البالستيك املقوى بألياف الكربون ، لكن "TerraSAR-X"وبعثة الساتل الراداري األملانية 

ومن أجل حتسني . "٥آريان "للمراحل العليا من الساتل كبرية الكونات امليف أيضا ستخدم ُي
مثة حاجة إىل إجراء ،  عند عودة املركبة إىل الغالف اجلويفرص تدمري عناصر البناء هذه

للحد من " سكاراب"ميكن تنفيذ آليات تدمري جديدة يف منوذج ال و. االختباراتاملزيد من 
أوجه عدم اليقني الرئيسية يف التنبؤات اخلاصة باملخاطر األرضية عند عودة املركبة الفضائية 

 .على أساس نتائج هذه االختباراتإال 
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يف مرفق نفق اهلواء ذي التسخني القوسي املادي يف وأجريت اختبارات على التدمري   - ١٠
ظروف العودة إىل يف حراري تدفق واخُترب  من املواد ة عينةأربع عشرفقد مت اختبار . كولونيا

نفق الظروف املستخدمة يف أن " سكاراب"منوذج قارنات مع وأظهرت امل. الغالف اجلوي
. ثانية يف ال كم٣,٦ تبلغسرعة ب وكيلومترا ٥٣,٦قيقية على ارتفاع احلظروف لل مماثلةاهلواء 

 .ربعاملتر ميغاوات يف امل ١,٤حنو ووصل التدفّق يف اجلدار البارد املناظر إىل 

من شطرية األلومنيوم النخروبية ذات الصحائف املكونة من سبع عينات وجاءت   - ١١
عمليات اإلطالق متثيلية ملكيف عينات وهي ، واجهتهاالبالستيك املقوى بألياف الكربون يف 

 .وكالة الفضاء األوروبية، والذي قدمته "٥آريان "نظام  سيلدا حلمولة املزدوجة

البعثة املعنية حبقل جاذبية األرض وبثبات مشروع من أخرى ثالث عينات وجاءت   - ١٢
من شطرية األلومنيوم  عينة واحدةومرة أخرى، كانت هناك . (GOCE) حالة دوران احمليطات
مصنوعة من البالستيك املقوى بألياف الكربون واجهة صحائف  النخروبية اليت تكوِّن

ألينيا "ان األخريان وشركة العينتوقدمت . "GOCE" لبعثة شمسيةوتستخدم يف األلواح ال
 اإليطالية ومها عبارة عن مواد كربونية خاصة مستخدمة يف أداة مقياس التدرج" سباتسييو

 ."GOCE "بعثةيف 

فقد مشلت حموراً خنروبياً من األلومنيوم ومزودة املتبقية أما العينات املادية األربع   - ١٣
سبيكة بسيطة من واإليبوكسي، /بصحائف واجهة مصنوعة من راتنج األلياف الزجاجية

ضغط خزانات اللتمثيل نفس السبيكة مغلفة بالبالستيك املقوى بألياف الكربون  و،التيتانيوم
 وهي خزانات - العايل املصنوعة من التيتانيوم واملغلفة بالبالستيك املقوى بألياف الكربون 

ه مغلف ، نصف، ومنوذج حناسي من جزأين٥ ريانمستخدمة يف املراحل اخلمس العليا آل
 .، ُيستخدم للبحوث الوسيطية على السطحالنيكل والكرومبسبيكة من 

النخروبية املغلفة بالبالستيك املقوى األلومنيوم مناذج ميع التدمريي جلسلوك وكان ال  - ١٤
أما احلدث التدمريي املتميز فكان . متشاهبااأللياف الزجاجية بألياف الكربون أو بصحائف 

فيما تبني أن . الفشلحاالت جمموعة واسعة من ولوحظت . األوىلواجهة فشل صحيفة ال
مل بعد االختبار، و؛  البسيطالتيتانيومر منوذج ومل يتدّم. كبرية جداًمقاومة ذات الكربون مادة 

رت دّمنفسها قد تالتيتانيوم بيد أن سبيكة . نفيذةطبقة أكسيد سوى النموذج تظهر على 
ومل يظهر أي ضرر على طالء النموذج . غُلفت بالبالستيك املقوى بألياف الكربونعندما 

 .النيكل والكرومالنحاسي املكون من 
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يف " سكاراب"منوذج خدم القياس مع عمليات احملاكاة العددية، اسُتقارنة نتائج ومل  - ١٥
اليت جترى بنموذج حملاكاة لعمليات ااهلدف الرئيسي كان و. اهلواءنفق طريقة جتريبية جديدة ل

يف خدم سُتاي ذ، خصوصا تدفق احلرارة الاهلواءنفق ظروف استنساخ هو " سكاراب"
 .لقوسي يف كولونيامرفق نفق اهلواء ذي التسخني ااختبارات 

 :االستنتاجات العامة التالية من التجارب املقارنةواسُتخلصت   - ١٦

املأخوذة من مرفق نفق اهلواء ذي والقياسات " سكاراب"بينت نتائج منوذج   )أ(  
تدمري التيتانيوم، أي عدم (تدمري نفس التوقعات العامة املتعلقة بال التسخني القوسي يف كولونيا

وسلسلة تدمريية هلياكل شطائر األلومنيوم ، بالستيك املقوى بألياف الكربونومعدل تذرية ال
 اتدرجفيما خيص التبدالت يف ، وبعض أوجه التشابه )النخروبية املقّواة بألياف الكربون

 احلرارة؛

 احلرارة اتدرجاملتعلقة بتبدل وكانت هناك اختالفات كبرية يف التفاصيل   )ب(  
فعلى سبيل املثال، مل يكن هناك وجود ". سكاراب"يل منوذج أوجه قصور يف حتلعن نتجت 

، وكان هناك خطأ يف السطح )مثل أكسدة السطح والتذرية(عمليات تدمري كيميائية ل
 طبقات؛للنماذج املكونة من  اإلشعاعي

إىل حاوي التوصيل احلراري املفقودة بسبب احلرارة ينبغي قياس كمية   )ج(  
 .نموذجال
    

   اهلواء يف التسخني اجلوي احلراري اختبارات نفق    
وتكون . أيرودينامياملركبات الفضائية شكل أجزاء والسواتل عظم عادة، ال يكون مل  - ١٧

ويف معظم احلاالت، . العودة إىل الغالف اجلويخالل كل مواقف الطريان ممكنة مبدئيا 
هبا دعامات و، وصناديق، )أنابيب(اسطوانات جوفاء على شكل املكونات الساتلية تكون 

 .كثري من التقاطعات أو لوحات وهياكل ذات جدران رقيقة

كمية ، ال تتوافر إال ديناميكيةاأليروغري األجسام ذات األشكال ذه وفيما يتعلق هب  - ١٨
للتحقق من أساليب التحليل العددي، استخدامها حمدودة من البيانات التجريبية اليت ميكن 

 .اهلبوب ضرورييب من مجيع زوايا ـلتجرياالختبار ايف أن سبب الوهذا هو 

القوة ميكن حساب معامالت ، األجسام غري حادةونظرا ألن معظم هذه   - ١٩
بيد أن حساب توزع . معدلةنظرية نيوتونية دينامية مبا يكفي من الدقة على أساس األيرو

اكل مشيسبب زال يال وما يقابله من تدفق حراري عام على كامل اجلسم  يرارالتدفق احل



 

7 
 

A/AC.105/931  

ُيضاف إىل ذلك أن األجسام اجلوفاء، رغم أهنا مفتوحة ومتمايلة، ميكن أن تسمح . كبرية
ومع . تدفق عددياهذا المن الصعب جدا حتليل فارتفاعات معينة، الداخلي على لتدفق با

 .كثريا كمكونات للمركبات الفضائيةهذه األجسام يشيع استخدام ذلك، 

شكال خمتلفة جسما ذات أ ٢٢ارة اليت أجريت على انتقال احلروأتاحت اختبارات   - ٢٠
 .وزاوية اهلبوبالتسخني الكامل للجسم مة عن العالقة بني معدل جمموعة من البيانات القيِّ

: اءراجملموعة وألف اجملموعة : يف جمموعتنيُوضعت األجسام الختبارات، ا وألغراض  - ٢١
 درجة ٩٠ وزائد ٩٠ناقص بني الختبار زوايا اهلبوب ألف اجملموعة اسُتخدمت أجسام 

 .اء صلبة وجوفا أجسامانموعتاجملومشلت . ةتناوبنماذج املال الختبار راءموعة واسُتخدمت اجمل

تدفق بالألجسام الصلبة واجلوفاء، اليت تسمح أيضا ا اتنتائج اختبارومتت مقارنة   - ٢٢
فإن ، لواجهة امنطقةمشابه يف باملقارنة مع جسم صلب و .الداخليسخني الداخلي والت

تسخني داخلي كبري وزاد معدل شهد دفق اجلسم األجوف الذي يتجه جتويفه باجتاه التدفق 
نقص التدفق والتسخني الداخليني ، اهلبوبزاوية وعندما متت زيادة . ةكبريالتسخني زيادة 

اجلمع بني وأدى . فيما زاد التسخني اخلارجي بسبب تعرض منطقة خارجية أكرب للتدفق
 .تغري زاوية اهلبوبني إىل تراجع سلس يف تغري معدل التسخني يتناسب مع تناقض املاألثرين

مع التحليل بنموذج على األجسام الصلبة وقورنت نتائج خمتارة لتدفقات التسخني   - ٢٣
التنبؤ به على حنو معدالت التسخني املنمطة على اهلبوب وُيسهِّل اعتماد زاوية . "سكاراب"

مع أسلوب أكثر تفصيال ومن املقرر إجراء مقارنة . "سكاراب"بوسائل منوذج معقول 
منوذج اجلديدة من  3.1Lالنسخة التحقق من يف إطار عملية " سكاراب"التحليل بنموذج 

 .حاليايت جيري تطويرها ، ال"سكاراب"
    

   "سكاراب"ومنوذج "أورسات "  أداةمقارنات    
وأداة " أورسات"لنموذج اسوبية حلالرباجميات انظم حتسني تنسيق وتكييف من أجل   - ٢٤

اسُتخدم ساتل ، إىل الغالف اجلوياملركبات الفضائية لعودة احلقيقية يف الظروف " سكاراب"
مثل هذه وتبيَّن أن . شظّيلتلعمليات وتنّبؤات امبسط ملقارنة نتائج احملاكاة العددية اختبارات 
 .دةاملعقّعلق بالسواتل فيما يت، على األقل  يف املاضي جداةصعبكانت املقارنات 

بلغ و. غوتنغنوشركة ناسا وقد طُور ساتل االختبارات بالتعاون بني فريقني من   - ٢٥
هدفه الرئيسي هو بل كان  ا واقعيابالضرورة منوذجمل يكن  كيلوغرام و٤٠٠وزنه حنو 
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اجلوي، العودة إىل الغالف  اليت حتدث أثناء ةختلفاملتدمري عمليات الاملساعدة يف حتديد هوية 
 .رضاألنتائج خمتلفة على مما أدى إىل 

في ف. معاجلة التشظّيهو يف " سكاراب"و" أورسات"الفرق الرئيسي بني ويكمن   - ٢٦
ففي .  كيلومترا٧٨هو افُترض أن االرتفاع الذي حيدث عنده التكسر ، "أورسات"منوذج 

حتليلها بشكل رى وج ،تدفقأُطلقت مجيع األجسام النموذجية يف اجتاه الذلك االرتفاع، 
 من أجل حتديد الشبكة السابقة التجهيز) ربط(مت حتليل توصيلة ، "سكاراب"أداة يف و. منفصل

.  الفضائيةةأجزاء أخرى من املركبوامتزجت بقد ذابت كانت هنا تصلة ألالشظايا اليت مل تعد م
إىل " رساتأو" يف إطار املستخدمالنهج وأدى . على حدةاملنفصلة شظايا الوقد مت حتليل 
" سكاراب"أن النهج املستخدم  كيلومترا، يف حني ٧٨ على ارتفاع  وحلظيواحدحدث تشظ 

 .كيلومترا ٨٠-٦٠بلغ ذروته على ارتفاع تسبب يف نظام تشظ أكثر استمرارا 

اليت أجريت على الساتل املخصص " سكاراب"و" أورسات"حتليالت نتائج وبينت   - ٢٧
وكان لآلثار املتروكة على األرض أشكال . سارتعلق باملفيما ي اجيدلالختبارات توافقا 

 .ساراجتاه امل كيلومترا على طول ٧٠متشاهبة وكانت متباعدة حبوايل 

املثري  أن إال. درجة كافية من التوافقالبقاء القدرة على كما أظهرت مقارنات   - ٢٨
حاهلا مما توقعه ت أن يبقى عدد أكرب من الشظايا على توقع" أورسات"هو أن أداة للدهشة 
منطقة خسائر أكرب من املنطقة اليت توقعها " أورسات"، كما توقعت أداة "سكاراب"منوذج 

  ".سكاراب"
من أن االختالفات الرئيسية حاهلا على اليت بقيت مقارنة تفصيلية للشظايا وبينت   - ٢٩

 حالة أما يف. البطاريةلصندوق املختلفة األرضية تعود إىل التشظّيات املخاطر حيث 
مجيع املكونات الداخلية فإن  كيلومترا، ٧٨على ارتفاع شظّي التوقع ، حيث "أورسات"

 وأدى ذلك إىل .منفصلة ومل تتأثر خالل العودة إىل الغالف اجلويشظايا تفرقت على شكل 
مكونات البطارية الداخلية مرتبطة ظلت ، "سكاراب"ويف حالة . املصدماتعدد أكرب من 

للشظايا اليت العدد األكرب وأدى . يت كما هي يف شكل شظية واحدةببعضها البعض وبق
. املخاطر األرضيةيف كبرية زيادة إىل " أورسات"ألرض يف حالة حدثت من االرتطام با

 .من اآلخرترجيحاً أكثر أحدمها كان  وال يبدو أن نيممكنان السيناريوهكان وبصفة عامة، 

" سكاراب"أو " أورسات"ت نتائج إذا كانومن غري املمكن حىت اآلن حتديد ما   - ٣٠
عند العودة إىل الغالف املركبات الفضائية احلقيقية لتشظّي عملية الأفضل جتسد بشكل 

برامج وال بد من إجراء املزيد من األحباث، خصوصا فيما يتعلق بالتأكد من صحة . اجلوي
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األحداث مراقبة خالل العودة إىل الغالف اجلوي أو حتسني التحقق منها، وذلك من حماكاة 
 .عند العودة إىل الغالف اجلويقيقية احل
    
   سني اختبار االرتطام الفائق السرعةحت  

  جسيمات احلطام الفضائيارتطام للمحاكاة، يف أحد املختربات، وأثر سرِّع متطوير     
    يف الثانيةات كيلومتر١٠سرعة بلليمتر نظام امليف 
يف  رنست ماخمعهد إ يف اتالختبارا أداء مرافق تقييم وحتسنيإىل املشروع يهدف   - ٣١

املركبات ومكونات لحطام الفضائي على هياكل لأملانيا حملاكاة االرتطامات الفائقة السرعة 
من أجل و. كيلومترات يف الثانية ١٠ تصل إىل حوايلسرعة بلليمتر املالفضائية يف نظام 

، اخلفيفغاز رنست ماخ تقنية مدفع اليستخدم معهد إحماكاة االرتطامات الفائقة السرعة، 
ومثة هدف .  الفيزيائيةهاصائصخدون تغيري متعددة  جسيمات إطالقعل من املمكن اليت جت

مدافع آخر للمشروع هو خفض تكلفة إجراء مثل هذه التجارب من خالل خفض أمحال 
 .الغاز اخلفيف

من خالل املدفع اليت تعيق أداء لقيود تقديرات ليف بداية املشروع، وضعت و  - ٣٢
إحداث يف األداء عن طريق الذي ميكن حتقيقه التحسن مت حتديد استخدام نظريات حتليلية، و

 حيتاج إىل وقد تبني أن حتسني األداء. حماكاة عدديةمن خالل عمليات تغيريات هندسية 
اهلندسية املدخلة على على التعديالت االختبارات وبينت .  اخلفيفاملزيد من ضغط الغاز

 ،")Baby LGG"سمى ي(وهو مدفع غاز خفيف على مرحلتني ، ملم ٤مدفع من عيار 
ضغط اجلزء اخلاص بالتصميم أن إعادة واألهم من ذلك . إمكانية حتسني دورة التسارع

 .مقعرإىل جزء أطول ذي شكل أدى قد العايل 

العمل ى فترة اإلبالغ، ُوضعت اللمسات األخرية علوخالل األشهر الستة األوىل من   - ٣٣
وجيري إنتاج جزء جديد للضغط . املواد املطلوبةومت شراء  ألنبوب اإلطالقالتحضريي 

أجريت حماكاة و. طالقاإل أنبوبالضغط العايل وومت تغيري مانع التسرب بني جزء . العايل
 .عددية للتركيب لعرض وظيفة األنبوب

    
   جديد للمسرِّعمفهوم : املدفع الثنائي    

على مفهوم معهد إرنست ماخ يقوم  يف، بدأ مشروع جديد ٢٠٠٨م يف بداية عا  - ٣٤
يف و. لحطام الفضائيلاالرتطام الفائق السرعة ألثر احملاكاة التجريبية جديد للمسرِّع من أجل 

مفهوم املدفع  "اسمباملعروف ، اجلديد للمسرِّعفهوم املجدوى مت اختبار املشروع، هذا 



 

10 
 

 A/AC.105/931

مما هي عليه بسرعة أكرب امللِّيمترية اجلسيمات هو حتريك واهلدف من هذا املفهوم ". الثنائي
فهوم واستند امل. بطريقة تتيح إعادة اإلنتاج وتقليص التآكلالغاز اخلفيف، ولكن مدفع  يف

زيادة سرعة اجلسيمات املدفع الثنائي هو ، لكن اهلدف من إىل تقنية مدفع الغاز اخلفيف
موصولني ببيت البارود نفسه ، وني بشكل متوازأنبوبني موجهيف كباسني تردديني باستخدام 

 .واحدإطالق أنبوب  إىل انيؤديو

نبض الضغط عند يصبح ،  على حنو مناسباملعايري التشغيليةبني مع ومن خالل اجل  - ٣٥
من خالل و. أكثر اتساعا مما هو عليه يف مدفع غاز خفيف تقليديطالق اإلمدخل أنبوب 

مقذوف ميكن لل أكثر فعالية، اتسارعزء الذي يتيح اجلوبسبب هذا، " الضغطتشكيل نبض "
 .حدود الضغط احلرجةال يتم جتاوز ، وكذلك. صل إىل سرعات أعلىيأن 

 .مفهوم املدفع الثنائي عن أداء وتصميم وث حبوُتجرى  - ٣٦
    

االقتصاد فيما يتعلق باحلطام الفضائي من تخفيف ال تدابري خبصوصموقف أملانيا     
   واالستدامة

اخلاصة تدابري ختفيف احلطام الفضائي بحتليل موقف أملانيا فيما يتعلق هدف ي  - ٣٧
هذه التدابري يف سياق املناقشات العلمية من وطين الوقف امل دعم إىلالستدامة باالقتصاد وا

هدف إىل دعم موقف وفد أملانيا يف وكالة يكما . والتقنية اليت تؤثر على االقتصاد واالستدامة
املعنية والدولية مثل جلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت يف اللجان ية والفضاء األوروب
استخدام الفضاء اخلارجي يف لجنة التابعة لواللجنة الفرعية العلمية والتقنية  باحلطام الفضائي
 .األغراض السلمية

ئد حتليالت التكاليف والفواالتحليل املقّدم أدناه أكثر تفصيال رغم أنه يستند إىل و  - ٣٨
. "احلطام الفضائيخدمات متكاملة بشأن "يف إطار املشروع املعنون اليت أُجريت من قبلُ 

ويتعّمق التحليل بالنظر إىل عدد من اجلوانب منها االعتبارات التارخيية لتدابري التخفيف من 
احلطام الفضائي واليت أُخذت بالفعل يف احلسبان يف تصميم وتشغيل املركبات الفضائية، 

  . بالنظر إىل احلكم على املقترحات املتعلقة بإزالة احلطام من الفضاءوكذلك
مناذج حتديد التكلفة املؤلفات ذات الصلة معلومات مفصلة عن أساسيات وتتيح   - ٣٩

وقد ُدرست . لحطام الفضائي لتحديد خطر فقدان املركبة الفضائيةوانطباق النماذج البيئية ل
تكلفة تخدم استناداً إىل هذه الدراسة منوذج معدل لتقدير واس،  املتاحةالتكلفةحتديد مناذج 

 .السابقةمجيع البعثات الساتلية يف األضرار النامجة عن االرتطام الفائق السرعة 
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النموذج  لرباجمية ٢٠٠٥يف إصدار عام مة املقّدجلزيئات ق اتدفّبيانات واستنادا إىل   -٤٠
ميكن حتديد ، ")٢٠٠٥-ماسترمنوذج "باسم ضا املعروف أي(املرجعي للنيازك واحلطام الفضائي 

السواتل اجلمع بني تقديرات تكاليف بالزمين للخطر طور التوتأثري بيئة احلطام الفضائي 
الرتطامات الفائقة السرعة على البعثات اتأثري املنهجي لتحليل الوالغرض من . ملخاطراحتليالت و

شكله احلطام الفضائي على البعثات يد الذي لتطور الزمين للتهديا هو تقدير السابقةالساتلية 
مت التمحيص يف وإمجاال، . مشغلي السواتلعنه فيما خيص املخاطر النامجة تكاليف الفضائية و

سبع وُحدد العمر التشغيلي جلميع السواتل ب. ساتال ٣ ٨٩٣نتائج التحليالت اليت أجريت على 
وافترض أن . للسواتلختلفة املبعاد ألاوذات الصلة كل املدارات وأخذت يف احلسبان . سنوات

وعدد وأنواع احلموالت، متطابقة جلميع  جدار الساتل البارامترات األخرى، مثل تصميم أبعاد
باستخدام و". عمرهبداية "حبسب كتلته يف كل ساتل وقُدرت التكاليف فيما خيص . السواتل

واستنادا . كل ساتللت زيئاق اجلتدفلبيئة قاعدة بيانات كبرية كوِّنت ، ٢٠٠٥ - ماستر ةجميابر
 على ةقادراملرتطمة الزيئات ملعرفة اجلحتليل أجري ،  اجلداريةاهلياكلاألضرار يف إىل معادالت 

فقد وأخريا، . ساتلكل فيما يتعلق بفشل ال تاحتماالكما حددت . اختراق جدار الساتل
 . تكاليف الساتل واحتمال الفشلحسبطر تكاليف اخل حسبت

املستثمر من فشل احملتملة اليت ميكن أن يتعرض هلا خلسارة إىل ا تلك التكاليف وتشري  - ٤١
وتشري اخلسارة . اجلسيماتارتطام األضرار النامجة عن مهمة الساتل قبل األوان بسبب 

من و. بالساتلاجلسيمات اخلسائر النامجة عن ارتطام إىل تكاليف النامجة عن استهالك الساتل 
حتديد جمموع اخلسائر االقتصادية النامجة عن األضرار يف ميكن يف، تلك التكالمجع خالل 
يتعني تنفيذه  تتطلب حتليال للمخاطر ألهناهي معقدة جدا، فاحملاكاة أما . معينةزمنية نقطة 
وتقديرات الفشل فرعي واحتمال النظام حتديد توزيع الشمل ساتل وي ٤ ٠٠٠حنو على 

  مليون دوالر٧٠٠ مليون و٢٠٠بني إلمجالية اتكاليف األضرار وتتراوح . التكاليف
قيمة فقدان ما بني ذلك مع طابق ويت. تقدير درجة اخلطر املختارمنوذج حبسب ، أمريكي
تعريف ضعف السواتل إىل حد ومبا أنه كان من الضروري تبسيط . مخسة سواتلو ساتلني 
حتليل أن عمل من التبني يو. لترتيب حجم األضرارتقدير فينبغي فهم األرقام على أهنا كبري، 

 .ممكنالسواتل أمر احلطام الفضائي مع عدد كبري من تفاعل التكاليف بشأن املخاطر و

أساليب اقُترحت خالهلا لنصوص ذات الصلة لجريت دراسة وكجزء من املشروع، أُ  - ٤٢
ي أساسا إىل تغيري املوقع املدار األساليب واستندت تلك.  احلطام من الفضاءخمتلفة إلزالة

لألجسام الفضائية أو إخراجها من املدار باستخدام تكنولوجيا الليزر أو تكنولوجيا احلبل 
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ن مل جير تقييم كل  لكة،وهناك قائمة من املقترحات املعروف. باستخدام روبوتاتأو الفضائي 
 . اقتراح على حدة

    
  بعثات تخفيف احلطام الفضائي على الالوطنية اخلاصة بالتوجيهية املبادئ تطبيق   

   الفضائية األملانية
   ∗ةالبيئوحتليل رصد برنامج     

هو بعثة أملانية تستخدم ) EnMAP(برنامج رسم اخلرائط البيئية والتحليل البيئي   - ٤٣
 قناة يف مدى طيفي واسع ٢٠٠  ما يزيد علىساتال ذا نطاق طيفي فائق االتساع يضم

وسُيحمل .  مترا٣٠ية عالية تبلغ ، وذا استبانة أرضاً نانومتر٢ ٤٥٠ و٤٢٠يتراوح بني 
وسُيرَسل   على منت ساتل صغري ُبنِي باستخدام أحدث تكنولوجيا املنصات"EnMAP"برنامج 

  وتتعلق املهام الرئيسية لبعثة . فوق سطح األرضا كيلومتر٦٥٠حنو ُبعد إىل مدار يقع على 
"EnMAP"غريات الفيزيائية احليوية  بتحديد بارامترات املنظومة البيئية األحيائية وكذلك املت

 "EnMAP"برنامج يتيح وسوف . والكيميائية احليوية واجليوكيميائية على الصعيد العاملي
وسوف ُتستخدم بيانات . أيضا إجراء حتليالت للكوارث الطبيعية ولتلوث األراضي واملياه

  .البعثة إلعداد خدمات جتارية وعملية يف املستقبل
تطبيق املبادئ التوجيهية الوطنية املتعلقة بتخفيف احلطام وجيري تقييم إمكانية   - ٤٤

الفضائي، املستمدة من املدونة األوروبية لقواعد السلوك اخلاصة بتخفيف احلطام الفضائي، 
  ويشمل العمل حتليل تدابري انتهاء العمر التشغيلي ."EnMAP"على احتياجات برنامج 

وخباصة  (العودةوتدابري سالمة ) ات التخلصسيما حتليل عملية التخميل وتنفيذ مناور الو(
 بلوغ احلطام املنبعث من املركبة الفضائية سطح األرض، ودراسة ما يتصل احتمالتقييم 

بذلك من خماطر على األشخاص واملمتلكات يف األرض، وتقييم احتمال خطر إحلاق تلوث 
  .)٧- ٤، الفقرات A/AC.105/918 ( )ضار ببيئة األرض

    
    )Technologie Erprobungs Träger(خلاصة باختبار التكنولوجيا املركبات ا    

يهدف برنامج املركبات اخلاصة باختبار التكنولوجيا إىل إجياد تكنولوجيات جديدة   - ٤٥
وهو ُيركِّز على إجراء عروض إيضاحية أثناء الطريان . ميكن تطبيقها على مشاريع الفضاء

                                                                 
 باإلنكليزية على املوقع الشبكي ملكتب شؤون الفضاء أملانياميكن االطالع على الوثيقة األصلية اليت قّدمتها  ∗  

  ).http://www.unoosa.org/oosa/natact/sdnps/2008/index.html(اخلارجي التابع لألمانة العامة 
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اخلاصة باملركبات الفضائية من أجل االستخدام يف وعلى اختبار املكّونات والنظم الفرعية 
  .مجلة أمور منها توليد الطاقة والتوجيه واملالحة واملراقبة

ويتيح املركز األملاين لشؤون الفضاء اجلوي فُرصا الختبار تكنولوجيات جديدة أثناء   - ٤٦
، "TET"غريويستند الربنامج إىل استخدام الساتل الص. الطريان على منصات وسواتل خمتلفة

  . كيلوغراما٥٠ كيلوغراما وتبلغ قدرة محولته زهاء ١٢٠وهو ساتل أملاين الصنع يزن حنو 
يف مدار أرضي " TET"وسيطلق املركز األملاين لشؤون الفضاء اجلوي ساتال من نوع  - ٤٧

وإضافة إىل جتميع النظام وتوحيده . ومن املقرر أن تستغرق البعثة سنة واحدة. منخفض
  .سُيشغِّل املركز الساتل وسيقّدم كل البيانات اجملمعة إىل املستخدمني املهتمنيواختباره، 

إمكانية تطبيق املبادئ التوجيهية الوطنية املتعلقة " TET"وسوف ُتدرس يف إطار برنامج   -٤٨
بتخفيف احلطام الفضائي، املستمدة من املدونة األوروبية لقواعد السلوك اخلاصة بتخفيف 

وسينصّب التركيز بوجه خاص على التدابري الوقائية . ، على احتياجات املشروعاحلطام الفضائي
مثل التخميل (وتدابري انتهاء العمر التشغيلي ) مثل األجسام املتعلقة بالبعثات، والتشظّي(

  ).١١-٨، الفقرات A/AC.105/918(وسالمة العودة ) واإلنزال من املدار والتخلص
    

  اليابان    
  ]زيةباإلنكلي: األصل[

  
ركّزت األنشطة املتعلقة بدراسة احلطام الفضائي يف اليابان، اليت اضطلعت هبا أساسا   - ١

  .الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي وجامعة كيوشو، على اجملاالت املعروضة أدناه
    
    رصد احلطام الفضائي من األرض  

جودة يف املدار األرضي ُتستخدم املقاريب البصرية بانتظام لرصد األجسام املو  - ٢
والبحوث جارية من أجل وضع براجمية ميكنها أن ترصد . التزامين وحتديد خصائصها املدارية

أما األجسام املوجودة يف مدار . تلقائيا األجسام الصغرى املوجودة يف املدار األرضي التزامين
ني رصد وجتري حاليا حبوث لتحس. أرضي منخفض فُترصد باستخدام مقاريب رادارية

. األجسام املوجودة يف مدار أرضي منخفض، باستخدام مقاريب بصرية تعقُّبية فائقة السرعة



 

14 
 

 A/AC.105/931

وعالوة على ذلك، ُرصدت املنحنيات الضوئية اخلاصة ببعض املركبات الفضائية وُحللت 
  )١().٢الفقرة ، A/AC.105/918(خصائص حركتها االهتزازية 

    
    أدوات النمذجة والتحليل  

الذي منوذج تطور بيئة احلطام املوجود يف املدار األرضي املنخفض، طوير وجيري ت  - ٣
أداة دعم معايري ختفيف والوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي وضعته جامعة كيوشو و

مل تكن هناك حىت اآلن، و. احلطاماصطدام كما جيري تطوير أداة لتحليل خطر  .احلطام
، لكن جيري اآلن أيضا تقدير خماطر حصول أضرار احلطامام ارتطاحتمال إمكانية إال لتحليل 

  .احلد الباليسيتباستخدام معادالت 
    

    مناذج تطور احلطام املداري  
الفضاء اليابانية الستكشاف وكالة سهام، بالنيابة عن اللإل جامعة كيوشوختطط   - ٥

املدار يف طام جمموع احلعلى احلطام النشط فوائد إزالة "عنوانه " بند عمل"يف اجلوي، 
لجنة التنسيق املشتركة بني  التابع ل٢ضمن بنود عمل الفريق العامل " األرضي املنخفض،

الفريق العامل إىل التوّصل، من خالل بند ويهدف . الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي
اري يف احلطام املدجمموع عدم استقرار وستقرار فيما يتعلق با إىل توافق يف اآلراء ،هذاالعمل 

احلطام النشط  عن آثار إزالة يةبارامتروسُتجرى دراسة .  حاليااملدار األرضي املنخفض
وجترى الدراسة بقيادة . ةخمتلفاليت يتم احلصول عليها باستعمال أدوات لنتائج اومقارنة 
 ويشارك فيها) ناسا( يف الواليات املتحدة األمريكية  الوطنية للمالحة اجلوية والفضاءاإلدارة

املؤسسة اهلندية  ولشؤون الفضاءالربيطاين الوطين ركز امليطالية وإلوكالة الفضاء اباحثون من 
قبل  النتائج األوىل وستقّدم .الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي وألحباث الفضاء

  .٢٠٠٩ أبريل/ يف نيسانحلول موعد االجتماع القادم للجنة التنسيق املقّرر عقده 
القدمية املوجودة يف الدولية بوضع املركبات الفضائية األوساط الفضائية وأوصت   - ٦

يتداخل مسارها مع ، حىت ال ات منحرفة على ارتفاعات أعلىيف مدار مدار أرضي تزامين
 ٨٠ وخالل السنوات الثماين املاضية، ُوضع ما يزيد على. املركبات الفضائية العاملةمسار 

فوق  جديد مدارالقدمية املوجودة يف مدار أرضي تزامين يف ية من املركبات الفضائيف املائة 

                                                                 
ميكن االطالع على الوثيقة األصلية اليت قّدمتها اليابان باإلنكليزية على املوقع الشبكي ملكتب شؤون الفضاء  (1) 

  )http://www.unoosa.org/oosa/natact/sdnps/2008/index.html(اخلارجي التابع لألمانة العامة 
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هذه املركبات الفضائية مل يتمكن من  بعض أنغري . االرتفاع االمسي للمدار األرضي التزامين
 . االرتفاع الذي أوصت به جلنة التنسيقإىلالوصول 

املدار ام نظاحلطام املداري يف مبا سيكون عليه حجم جمموع جامعة كيوشو وتنبأت   - ٧
احلالية املمارسات حسابات تستند إىل عن طريق التزامين للمائة سنة القادمة  ياألرض

وأشارت هذه التوقعات إىل ضرورة بذل جهود من أجل . للتخلص من احلطام الفضائي
ضمان أن يكون التخلص من احلطام الفضائي بعد : صون املدار األرضي املتزامن تشمل

حلفظ مجيع  لتوصيات األوساط الفضائية الدولية، واعتماد إجراءات انتهاء املهمات مطابقا
كما ساعدت . ا على حنو آمنواملركبات الفضائية بعد انتهاء مهمتهاألجسام الصاروخية 
اليت (القدمية املركبات الفضائية املتصلة بوضع تقنية السائل يف حتديد املالتوقعات املستقبلية 

صعوبة يف تقييم استهالك ال: وهيارتفاعات أعلى على فة مدارات منحريف ) انتهى عمرها
ما يتعلق باملركبات الفضائية اليت انتهى نظام فيغياب موثوقية ال، و)الوقودبقايا (الوقود 
 ).ألعطالاليت تعّرضت (عمرها 

لوضع منوذج  الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلويوجامعة كيوشو وختطط   - ٨
حساب إىل املدار األرضي التزامين هبدف املدار األرضي املنخفض ل من شامل لدراسة االنتقا

بتطوير وبناء على هذه اخلطة، بدأت جامعة كيوشو . مجيع األجسام اليت تدور حول األرض
أكثر واقعية تقنيات منذجة منوذج املدار األرضي التزامين اخلاص هبا حبيث يكون مستندا إىل 

 .ج املدار األرضي املنخفضمن التقنيات املعتمدة يف منوذ
    
   السرعةاختبار االرتطام املفرط   

وصفائح  أُجريت اختبارات على االرتطام املفرط السرعة على صفائح األلومنيوم  - ٩
جامعة الثنائية املراحل اليت طورهتا الغاز مدافع باستخدام البالستيك املقوى بألياف الكربون 

انكسار سلوك مت رصد وخالل االختبارات، . إيطاليا يف وجامعة بادوفايف اليابان توهوكو 
يف سحب كانت هناك اختالفات يف حجم الضرر وو. عالية السرعةكامريا بواسطة دف اهل

وسبائك األلومنيوم املقوى بألياف الكربون والقائمة على مادة لومنيوم سبائك األبني احلطام 
 اجلوي مدافع غاز ثنائية املراحل وعرضت الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء. بوكسياإل

 . اختبارية إضافيةاحلصول على بياناتلتعزيز 

ة يف اختبارات االرتطام املفرط جهاز ارتطام ذي شحنة ُمشكّلكما اسُتخدم   - ١٠
غرام واحد وتسري بسرعة تزيد على  السرعة، اليت تشمل استخدام مقذوفات يزيد وزهنا على
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ات يف حالة حصول حادث كبري طائرضع نظام إلزالة الومت و. ثانيةكيلومترات يف ال ١٠
 .الصطدام طائرة

    
   اختبار ارتطام السواتل الصغرى  

بشأن جمموعة من لناسا  التابع املداريتعاونت جامعة كيوشو مع مكتب برنامج احلطام   -١١
 صغريان نساتالكهدفني واسُتعمل لتلك االختبارات . اختبارات االرتطام بسواتل صغرى

وكانت أبعاد الساتلني .  للطاقة الشمسية ومزودان بلوحةالطبقاتيان بعازل متعدد مغط
 ١ ٥٠٠وكتلة كل منهما تقارب  سنتيمترا ٢٠×  سنتيمترا ٢٠ × سنتيمترا ٢٠الصغريين 

وأُجريت اختبارات االرتطام للتحقق من أجزاء اللوحتني الشمسيتني وأجزاء العازل املتعدد . غرام
سرعة وبلغت .  املعياري للتفككناسامنوذج مع االختبارات  نتائج هذه تمث قورن. الطبقات

يف التجربتني احلركي لكتلة الساتل االرتطام نسبة و؛ يف الثانية كيلومتراً ١,٧ االرتطام حوايل
هيئة قدمتها فائقة السرعة والُتقطت صور لعمليات االرتطام من كامريا . غرام/ جول٤٠حوايل 
هلا نسبة عالية من املساحة  األجسام اليت حتسني فهميف النتائج وسوف ُتستخدم  .اليابانية اإلذاعة

 .بيئة احلطام املداريالتفكك من أجل منذجة أفضل لحتسني مناذج  ويف إىل الكتلة

نسبة حتسني عملية تقدير ايا من أجل شظومن املهم معرفة املزيد عن أشكال ال  - ١٢
حتمال التقييم موثوق فمن املهم أيضا إجراء  ذلك، ومع. من كل شظيةاملساحة إىل الكتلة 

مجيع الشظايا اليت وقد ُحلِّلت . عدم اختراق املركبات الفضائية مثل حمطة الفضاء الدولية
، ة الثالثة املتعامدهاعلى أساس أبعاد) A/AC.105/918(السابقة  ممن اختبارات االرتطامجعت 

أطول ُبعد يف املستوى " ص"، وميثل الُبعد عدأطول ُب" س"إذ ميثل الُبعد " ع"و" ص"و" س"
" س"الُبعدين عمودي على يف املستوى عد أطول ُب" ع"وميثل الُبعد " س"عمودي على الُبعد 

ص مقابل اجملموعة /جمموعتني من توزيع الشظايا مها اجملموعة سوميكن مالحظة . معاً" ص"و
اليت تكون فيها شظايا الإبرة ول بأكرب فتمث ص/اليت تكون فيها القيم سشظايا ع أما ال/ص

ص /اليت تكون فيها القيم سلشظايا وميكن أن يكون ل. ص أصغر فتمثل بطبق/القيم س
عندما تكون القيم (أن تكون صندوقية الشكل  وميكن ع/أصغر طائفة واسعة من القيم ص

عندما (، وذات شكل طبقي )ع أكرب/ صقيمعندما تكون ال(، وإبرية الشكل )أصغر ع/ص
  ).ع متوسطة/تكون القيم ص
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    يف املدارغري املستعملة احلبل الكهرودينامي لتسريع اضمحالل املركبات الفضائية   
ال يكفي للحفاظ على البيئة املدارية، ألن وحده إن ختفيف حجم احلطام الناشئ   - ١٣

 ردود فعل متسلسلة من االرتطامات بني الكتل احلطامية املوجودة قد ُرصدت بالفعل يف
وأفضل سبيل لتحسني تلك البيئة هو إزالة األجسام الكبرية من املناطق . مناطق مدارية معّينة

لضمان أن ُتنفَّذ مهام اإلزالة هذه وقد يكون من بني احللول التقنية . املدارية العالية الكثافة
استخدام نظام احلبل الكهرودينامي، الذي يبطئ حركة بطريقة فعالة من حيث التكلفة 

اضطلعت الوكالة اليابانية قد و. ألجسام الفضائية غري املستعملة ويقلص عمرها املداريا
 .أنشطة البحث والتطوير املتعلقة بنظم احلبل الكهرودينامي بالستكشاف الفضاء اجلوي

وُتوجَّه اجلهود احلالية إىل تطوير نظام صغري للحبل الكهرودينامي هبدف إجراء عرض يف 
  .اتل صغرياملدار باستخدام س

    
    للحطامالنشطةيف اإلزالة دينامي واحلبل الكهربعثة معدل جناح   

يف  ةكهروديناميكياحلبال الالفوائد واملخاطر احملتملة الستخدام "جلنة التنسيق حددت   - ١٤
من بني بنود  "تغيري املوقع املداري للمركبات الفضائية اليت تدور يف مدار أرضي منخفض

ويصبح واسعة فهو طويل مبا يكفي لتكون املساحة اليت يغطيها ل رقيق بومع أن احل. عملها
يف مواجهة بل يف نظام احلأضعف نقطة وقد يكون ذلك . صغرىعرضة جلسيمات بالتايل 

اقُترح نظام واعد ُيربط فيه من أجل التغلب على هذه النقطة األضعف، و. احلطام املداري
عمل بند الللمشاركة يف و .دها عن بعضها البعضن بُعقَد تشكِّل حلقات تتساوى يف بعحبال
 .بقاء نظام احلبل املزدوج لتقييم احتمال ا رياضياجامعة كيوشو منوذجطورت هذا، 

حاملا مت أعاله بعد ذلك بتمديد النموذج الرياضي املذكور جامعة كيوشو وقامت   - ١٥
نسبة جناح قصوى وفر يأن الناتج نموذج وميكن لل. العمل املذكور أعالهبند االنتهاء من 

بغض النظر بعد وضع اللمسات األخرية عليه زدوج املبل ميكن أن يتوصل إليها نظام احلللبعثة 
نظام جامعة كيوشو النموذج اجلديد لتقييم نسبة جناح مهمة وتستخدم . عن عدد احللقات

سُتنشر و. الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلويالذي اقترحته دينامي والكهراحلبل 
  ."أدفانسس إن سبيس ريسريش"يف جملة عن هذا املوضوع معلومات إضافية 

  


