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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية             

 الدورة الثالثة واألربعون          
 ٢٠٠٦مارس     / آذار ٣-فرباير    / شباط    ٢٠فيينا،     
 * من جدول األعمال املؤقت              ٩البند    

   استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي
بني األمم املتحدة والوكالة الدولية شتركة املتقنية العمل الحلقة   

حول األهداف والنطاق والسمات العامة ملعيار تقين للطاقة الذرية 
  حمتمل ألمان مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي

  )٢٠٠٦فرباير / شباط٢٢-٢٠فيينا، (
التطبيقات اجلارية واملقررة واملنظورة حاليا يف جمال مصادر القدرة   

 يف الفضاء اخلارجي ونطاق هذه التطبيقات وأساسها املنطقي النووية 
مبا يف ذلك األساس املنطقي الستخدام القدرة النووية الفضائية بدال (

  )من غريها من مصادر القدرة الفضائية
  ورقة عمل مقدمة من االحتاد الروسي                 

  مذكّرة من األمانة 
ديسمرب   / كانون األول ٨ املؤرخ ٦٠/٩٩ من قرار اجلمعية العامة ١٦عمال بالفقرة  -١

 التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية، سوف تتولّى  ٢٠٠٥

                                                           
  *   A/AC.105/C.1/L.283. 
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يف األغراض السلمية، باالشتراك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تنظيم حلقة عمل تقنية     
ل ألمان مصادر القدرة النووية يف   حول األهداف والنطاق والسمات العامة ملعيار تقين حمتم

 .٢٠٠٦فرباير  / شباط٢٢ إىل ٢٠، وذلك يف فيينا خالل الفترة من الفضاء اخلارجي

وقد أُعدت ورقة العمل الواردة يف مرفق هذه الوثيقة لغرض حلقة العمل التقنية    -٢
لفريق العامل املشتركة وفقا للجدول الزمين االسترشادي ألعماهلا، بصيغته اليت اتفق عليها ا     

 خالل اجتماعه ملا بني الدورات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجياملعين باستخدام 
 ).A/AC.105/L.260 (٢٠٠٥يونيه  / حزيران  ١٥ إىل  ١٣الذي عقد يف فيينا يف الفترة من  
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  املرفق األول  
ة التطبيقات اجلارية واملقررة واملنظورة حاليا يف جمال مصادر القدر  

 النووية يف الفضاء اخلارجي ونطاق هذه التطبيقات وأساسها املنطقي
مبا يف ذلك األساس املنطقي الستخدام القدرة النووية الفضائية بدال (

   )من غريها من مصادر القدرة الفضائية
  ورقة عمل مقدمة من االحتاد الروسي                 

ارجي مرهونة بتوفّر القدر الالزم إنّ آفاق استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخل       -١
ــية عــلى مــنت املركــبات الفضــائية ومــوارد تكنولوجــيا الصــواريخ الفضــائية       مــن الســعة الكهربائ

 ).١اجلدول (املخصصة للبعثات املنظورة يف األمدين القصري والطويل على السواء 
  

 ١اجلدول 
 الربامج الفضائية اليت تستخدم مصادر القدرة النووية 

 
ة الكهربائية السع

 األنشطة طبيعة النشاط )كيلوواط(الالزمة 

١٠٠-٢٠ 

الرصد الراداري؛ االتصاالت وترحيل البيانات؛ نظم 
االتصاالت الساتلية ذات السعة العالية؛ نظم االتصاالت 

العاملية املتنقلة؛ نظم املعلومات العالية األداء؛ اإلرسال 
لقنوات والعايل التلفزيوين املباشر، التلفزيون املتعدد ا

االستبانة؛ استخدام منائط الطاقة ألغراض النقل من أجل 
ختفيض أبعاد مركبات اإلطالق عند نقل املركبة الفضائية 

 .إىل مدارات مرتفعة

 األمد القصري
االتصاالت والتلفزيون، 
عربات النقل الفضائي 

 .بني املدارات

 
٢٥٠-٥٠ 

 
 
 
 
٥٠٠-٥٠ 

حلطام الفضائي من الفضاء الرصد البيئي العاملي؛ إزالة ا
احمليط باألرض؛ محاية املركبات الفضائية من احلطام 
الفضائي؛ اإلنتاج يف الفضاء اخلارجي؛ إعادة تزويد 

املركبات الفضائية ومراكز اإلنتاج الفضائية بالوقود عن 
 .بعد

 :حبوث نظرية تشمل
حبوث تتعلق باألرض من الفضاء، والكويكبات  -

 املنظومة الشمسية؛واملذنبات وكواكب 
 النقل إىل القاعدة القمرية ومنها؛ -
 .بعثة املريخ -

 األمد الطويل
البيئة، هندسة القدرة، 

اإلنتاج يف الفضاء 
اخلارجي، البحث 

 .العلمي
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بشــأن مصــادر القــدرة ) الكــيلوواط/بالكــيلوغرام( اخلصــائص احملــددة ١يوضــح الشــكل  -٢
اليت هي يف طور التشغيل واليت هي خمطط        (شعة وباملفاعالت   الـنووية الفضـائية العاملة بالنظائر امل      

مقارنة خبصائص النظم الفضائية القياسية العاملة بالقدرة الشمسية، اليت تتمثل الكتل احملددة            ) هلـا 
/  كــيلوغراما٣٠ -األلــواح الشمســية : يف ظــروف املــدار القريــب مــن األرض بشــأا فــيما يــلي

كـيلوواطا؛ حمطة القدرة الشمسية،  / كـيلوغراما ٨٠ -ات اُألطـر  كـيلوواطا؛ األلـواح الشمسـية ذ     
 .كيلوواطا/ كيلوغراما٢٤٠ -مبا فيها بطارية اخلزن ونظم املالحة وضبط احلرارة 

وتؤكّـد النـتائج مـزايا مصـادر القـدرة النووية العاملة باملفاعالت واليت هلا سعة كهربائية                  -٣
املركـبات الفضـائية، وذلــك حـىت يف املــدارات     كـيلوواطا عــند اسـتخدامها عـلى مــنت    ٢٠تفـوق  

القريـبة مـن األرض ويف الرحالت إىل الكواكب اليت توجد يف أطراف املنظومة الشمسية، حيث                
يسـتحيل عملـيا اسـتخدام نظـم تعمـل بـالقدرة الشمسـية ألنّ الثابت الشمسي لكل كوكب هو                    

 .١/٣٦٨-انوس؛ أور١/٩١-؛ زحل١/٢٧-؛ املشتري١/٢٣-؛ املريخ١-األرض: كاآليت

 كيلوواطا،  ٢٠وعـندما تـتجاوز السـعة الكهربائـية الالزمـة عـلى منت املركبة الفضائية                 -٤
وتكـون املركــبة الزمــة كمــورد طويـل األمــد، يكتســي اســتخدام الـنوعني التالــيني مــن مصــادر    

 :القدرة النووية العاملة باملفاعالت أقصى درجات الفعالية

وم بـإمداد املركـبة الفضـائية بـالقدرة، وتقوم          وحـدات القـدرة الـنووية الـيت تقـ          - 
ضعيفة الدفع، بنقل املركبة    ) صاروخ كهربائي (أيضـا، مشـفوعة بوحـدة دفع تفاعلية كهربائية          

الفضـائية مـن املدارات املتوسطة االخنفاض إىل مدارات أعلى ارتفاعا، األمر الذي ميكن حتقيقه               
إلطالق وغريها من تكنولوجيات الصواريخ     باسـتخدام األجـيال احلالـية واملقـبلة مـن مركبات ا           

 الفضائية؛

ــع        -  ــيت تســتخدم تكنولوجــيا الدف ــنووية، ال ــالقدرة ال ــة ب ــع العامل وحــدات الدف
ــيت ســتزود املركــبة الفضــائية        ــيين، وال ــد ترب ــتحويل بواســطة مولّ ــنووي ونظــم ال الصــاروخي ال

ض إىل املدارات املرتفعة أو بـإمدادات الطاقـة وبدفـع قـوي لنقلها من املدارات املتوسطة االخنفا            
 .إىل املسارات بني الكواكب، وملناورا بني املدارات

وفـيما يـلي األنـواع الرئيسـية مـن مصـادر القـدرة الـنووية الفضـائية العاملة باملفاعالت            -٥
اليت جيري العمل   ) وحـدات القـدرة النووية ووحدات الدفع العاملة بالقدرة النووية         (واملـتطورة   
 :هاعلى تطوير
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وحـدات القـدرة الـنووية القائمـة عـلى املفـاعالت احملولـة لالنـبعاثات احلرارية                  - 
فـيما خيص نظم القدرة، ووحدات القدرة النووية ذات وحدات الدفع التفاعلية            ) ٢الشـكل   (

 فيما خيص نظم الدفع؛)  كهربائيصاروخ(الكهربائية 

ــلى       -  ــالقدرة الــنووية والقائمــة ع  تكنولوجــيا الدفــع  وحــدات الدفــع العاملــة ب
فـيما خيـص نظـم الدفـع، وعلى نظام للتحويل بواسطة مولّد             ) ٣الشـكل   (الصـاروخي الـنووي     

 .أو دورة رانكني فيما خيص نظم القدرة/تربيين يعتمد على دورة برايتون و

استخدام  يتمثل يف  أثبتت فعاليتها،    جمـرى عمـل ميكـن اتباعه، ألن هذه التقنية         وأفضـل    -٦
على املفاعالت احملولة لالنبعاثات احلرارية على منت املركبات        الـنووية القائمة    وحـدات القـدرة     

 ألغراض  الطاقة املعدة منائط  الفضـائية الـيت تدور يف مدار واليت تتنقّل بني الكواكب وعلى منت              
ــنقل  ــية     املركــبةطــالق وإال ــع تفاعل ــرتفعة، وذلــك مبســاعدة وحــدات دف ــدارات عمــل م  إىل م

 اليت تستخدم   ل،لنقاملعدة ألغراض ا   منائط الطاقة     على منت   القدرة النووية  فوحـدات . كهربائـية 
ا أن تيف نظــام ، ركهربائــية، وأن توفّــالتفاعلــية الدفــع الغــذي وحــدات قــدرة قســرية، مــن شــأ

 . ومعداا الفضائيةلنظم املركبة الكهربائية ، القدرةتوازن امسي مطول

ــذي يســتخدم مركــبات    -٧ ــنظام ال ــذا ال ــيا     وه ــوارد تكنولوج ــبق م  إطــالق عصــرية ويط
الصـواريخ الفضـائية إلطـالق املركـبة الفضـائية إىل املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض من شأنه أن                      
يتــيح إمكانــية زيــادة الــوزن الــذي ميكــن محلــه مــن املعــدات ذات األغــراض اخلاصــة عــلى مــنت  

 اسـتهالك القدرة الكهربائية على      املركـبة الفضـائية إىل ضـعفه أو ثالثـة أمـثاله، وإمكانـية زيـادة               
 . مثال٢٠ أو ١٠متنها إىل 

 طائفة بأكملها من اإلمكانيات   اسـتخدام وحـدات القدرة النووية أن يفتح         مـن شـأن     و -٨
نشاء نظم اتصاالت   إ و ويف كـل أحوال الطقس    الرصـد الـراداري عـلى مـدار السـاعة           : ديـدة اجل

 . املتصلة باألمنتلف األنشطةفضال عن خم املتنقلة، تنظم االتصاالتشمل عاملية، 

ــال    -٩ ــتطورة يف جم ــنووية والوحــدات امل ــدرة ال ــيت جيــري      الق ــنووية ال ــالقدرة ال ــع ب  والدف
تطويــرها حالــيا ســوف تكــون مناســبة مــن حيــث كتلــتها وحجمهــا وقدرــا لكــي تــدرج مــع  

طلوبة القريبة من   املركـبة الفضـائية ضـمن املعدات القائمة واملعنية بإيالج املركبة يف املدارات امل             
 .األرض ويف مسارات التحليق بني الكواكب

وجيــري الــنظر يف نشــاطني مقــبلني قــد تضــطلع مــا املركــبة الفضــائية ذات وحــدات     -١٠
ــنووية و  ــدرة ال ــنووية   /الق ــالقدرة ال ــع ب ــراداري  : ، مهــا)٤الشــكل (أو وحــدات الدف الرصــد ال
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مـة نظام اتصاالت عاملي تستخدم فيه        وإقا مـدار أرضـي تـزامين     لألجسـام األرضـية انطالقـا مـن         
 .املركبات الفضائية املوجودة يف مدار ثابت بالنسبة لألرض

ويتطلّـب هـذان النشاطان، عند إيالج املركبة الفضائية يف املدار التشغيلي، سعة إمداد                -١١
 ١٥٠ و ٥٠ كيلوواط فيما خيص األشهر الستة األوىل وبني         ٤٠٠ و ١٠٠بـالقدرة تـتراوح بني      

والسعة الكهربائية  .  عاما ٢٠ أعـوام إىل     ٥واط مـن أجـل تشـغيل املركـبة لفـترة متـتد مـن                كـيلو 
ذاــا تقريــبا مطلوبــة أثــناء حتلــيق املركــبات الفضــائية ذات وحــدات القــدرة الــنووية ووحــدات  

 .الدفع بالقدرة النووية يف الفضاء اخلارجي

عاملة بالنظائر املشعة على    ويف احلـاالت الـيت تتطلـب وجـود مصـادر للقـدرة الـنووية ال                -١٢
مـنت املركـبة الفضـائية، سـوف تسـتخدم املولـدات احلرارية الكهربائية القائمة والعاملة بالنظائر                 
املشـعة وكذلـك الوحـدات احلرارية املستقلة؛ فقد خضعت هذه املولّدات والوحدات لالختبار             

 Lunokhod-1 والساتلCosmos-90 وبعثة Cosmos-84خـالل مجلـة مـن البعـثات من بينها بعثة     

، الــيت محلــت عــلى مــنت حمطــات صــغرية    Mars-96 واملركــبة الفضــائية  Lunokhod-2والســاتل 
 ).٦ و٥الشكالن (مصادر للقدرة النووية ومـخترقات مصممة للهبوط على سطح املريخ 
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 السعة الكهربائية، بالكيلوواط

  رسم بياين يظهر توزع كتل حمددة خاصة مبصادر القدرة النووية الفضائية-١الشكل

 مصادر القدرة النووية
العاملة باملفاعالت

البطارية الشمسية يف
املدار القريب من األرض

مصادر القدرة النووية 
 العاملة بالنظائر املشعة

دة،
حملد
لة ا
لكت
ا

رام
لوغ
لكي
 با

/
واط

كيلو
ال

٣-١٠ ٢-١١٠-١٠ ١ ١٠ ٢١٠ 
١٠ 

٢١٠

٣١٠
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 وحدة القدرة النووية يف وضع اإلطالق

 جهاز التربيد

 املُفاعل احملول

 وحدة القدرة النووية يف وضع التشغيل

  وحدة القدرة النووية-٢الشكل
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 نظام التحويل بواسطة مولّد تربينـي

 املفاعل

 فوهة نفّاثة

 جهاز التربيد

خزان اهليدروجني

 وحدة الدفع بالقدرة النووية-٣الشكل
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 العاكس

 وحدة القدرة النووية

 نظم املركبة الفضائية

  رسم بياين ملركبة فضائية جمهزة بوحدة قدرة نووية-٤الشكل 
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 حمطات صغرية 

 مخترقات

 ”Mars-96“ املركبة الفضائية-٥الشكل
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)كربون(الدرع احلراري األيرودينامي 

)كربون(العزل احلراري 

أمبولة ثاين أوكسيد البلوتونيوم

النميطة احلرارية الكهربائية

  واط ٨,٥: القدرة احلرارية
  واط٠,٢: السعة الكهربائية 

  كيلوغرام  ٠,٥: الكتلة

  احلراري الكهربائي العامل بالنظائر املشعة     ”Mars-96“ مولّد املركبة الفضائية-٦الشكل


