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حوزه بررسي . توانند دچار آسيب شوند گيرند و بنابراين مي مي
تشعشعات فضايي در سه مقوله شناسايي، سنجش و آشكارسازي 

فضايي و حفاظت دربرابر  تشعشعات فضايي، اثرسنجي تشعشعات
هاي فضايي به عنوان جبهه  سازه]. 1[گيرد  تشعشعات فضايي قرار مي

ترين مأموريتي كه براي  مهم .مواجهه با تشعشعات فضايي هستند
شود، حفظ استحكام و يكپارچگي درحين  هاي فضايي تعريف مي سازه

 اعمال بارهاي ناشي از پرتاب و همچنين ايجاد فضاي مناسب براي
هاي فضايي به  از منظر تشعشعي سازه. جانشاني بهينه تجهيزات است

  .عنوان اولين حفاظ در برابر پرتوهاي كيهاني هستند
بيشترين اهميت بررسي اثرات تشعشعات فضايي از ديدگاه قابليت 

قابليت اطمينان مورد نياز براي كاربردهاي فضايي موجب . اطمينان است
يابي به  يك فرآيند كليدي در دست8 شعيشود كه فرآيند تضمين تشع مي

از ديدگاه طراحي بر اساس  RHAفرآيند ]. 2[موفقيت ماهواره باشد 
 ]:2[شود  به صورت زير مطرح مي ECSS9 استاندارد فضايي

شود و الزامات  محيط تابشي تعريف مي :Aفاز صفر يا فاز 
تي هاي مقدما بررسي. شود باال به پايين تابشي از آن استخراج مي

هاي  تواند در انتخاب فناوري و فعاليت هاي تابشي مي ويژگي
 . طراحي كمك كند 10مصالحه

محيط تابشي مطابق با الزامات باال به پايين تكميل  :Bفاز 
بندي ماهواره يا فضاپيما تعريف طراحي الكترونيكي طرح. شود مي
هاي محيط  تواند مانند ويژگي تحليل اوليه از حفاظ مي. شود مي
 . بشي آغاز شودتا

تحليل . شود هاي تابشي اجرا مي هاي ويژگي آزمون: Cفاز 
) بدترين شرايط(آناليز طراحي مدار . شود حفاظ تجهيزات، نهايي مي

هاي  ، بيشتر فعاليتCDR11، براي Cدر انتهاي فاز . شود اجرا مي
RHA تكميل شده است . 

مربوط باقيمانده  RHAهاي  در اين فاز الباقي فعاليت :Dفاز 
پذيرش الت  آزمايش يا 12تست تاييد تشعشع(هاي تابشي  به آزمون

 ].2[شود  انجام مي) 13پرتو

به دليل وجود كمربندهاي مغناطيسي اطراف زمين، مقدار قابل 
توانند به  توجهي از اين ذرات در اين كمربندها به دام افتاده و نمي

ه بوده و بايستي اما در فضا شار اين ذرات بسيار زياد. جو زمين برسند
شار ذرات . هاي فضايي به اين مسئله توجه داشت در طراحي سامانه

يونيزان فضايي با توجه به طول و عرض جغرافيايي زمين، ارتفاع از 
سطح زمين، آغاز مأموريت و بازه زماني آن تغييرات قابل توجهي 

 ].3[دارد 

_________________________________ 
8 Radiation Hardness Assurance (RHA) 
9 European Cooperation for Space Standardization (ECSS) 
10 Trade‐off 
11 Critical Design Review (CDR) 
12 Radiation Verification Testing (RVT) 
13 Radiation Lot Acceptance Testing (RADLAT) 

باشند  ت مياين كمربندهاي مغناطيسي متحدالمركز بوده و به شكل دونا
 .قرار دارد km 12000تا  km 6000كمربند داخلي در محدوده بين). 1شكل (

اين . .است km 45000تا  km 25000محدوده كمربند خارجي از 
، ناسا از 2013در سال . شوند دو ناحيه با يك شكاف از هم جدا مي

ابعاد اين . وجود كمربندهاي ديگري در بين اين دو كمربند خبر داد
ندها با توجه به شرايط ژئومغناطيسي زمين در حال تغيير است كمرب

و  GEO ،MEOاي شامل  انواع مختلفي از مدارهاي ماهواره]. 4[
LEO 6, 5[گيرد  در اين كمربندها قرار مي.[ 

  
  ]5[اي  موقعيت كمربندهاي داخلي و خارجي ون آلن و مدارهاي ماهواره -1شكل 

ها و  الكترونيكي در سيستم اتدر صنايع فضايي، ادوات و تجهيز
در برخي موارد اين . گيرند هاي مختلف مورد استفاده قرار مي سيستمزير

ها تأثير حياتي  تجهيزات بسيار حساس هستند و توقف يا خطا در آن
اي و  يكي از مسائل عمده، خطاهاي ناشي از تشعشعات هسته. دارد

ايجاد  كه ممكن است در عملكرد عادي ادوات مشكل استمحيطي 
اين موضوع مبحث قابليت اطمينان در تجهيزات ديجيتال را نيز . نمايد

  .كند مطرح مي
هاي ناشي از اندركنش ذرات با ماده به سه دستة زير  آسيب

 ] :7[شوند  بندي مي تقسيم

  14آسيب دز يونيزان كل 

 15جايي  آسيب جابه 

 16آسيب اثرات تك رخدادي  

در طراحي  ايدبهاي فضايي  جهت انجام موفق مأموريت
. هاي فضايي راهكارهاي مقابله با اين ذرات مد نظر قرار گيرد سامانه

طراحي . است 17يكي از راهكارهاي بسيار مؤثر، استفاده از حفاظ
هاي هر سامانة فضايي  اي باشد كه زيرسيستم حفاظ بايد به گونه

بتواند در كل بازه زماني مأموريت عملكرد صحيح خود را ادامه دهد 
محافظت از تجهيزات داخلي به خصوص ادوات الكترونيكي . ]8[

_________________________________ 
14 Total Ionization Dose 
15 Displacement Damage 
16 Single Event Effect 
17 Shielding 
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بدنة ماهواره اولين . شود هاي مختلفي انجام ميماهواره با حفاظ
در  .يزات داخلي را داردحفاظي است كه وظيفه محافظت از تجه

افزوده شدن . دهاي هوافضايي، وزن اهميت بسيار بااليي دار سازه
از . ي پرتاب خواهد شدها وزن موجب افزايش چشمگير هزينه

است، بنابراين   جاكه وزن سازة ماهواره تابع جنس و نوع سازه آن
برابر  14در حدود (انتخاب ساختاري كه بارگذاري ارتعاشي سطح باال 

فركانس طبيعي طولي (، محدوديت فركانس طبيعي )شتاب گرانش
، وزن نهايي كمينه و در نهايت )هرتز 20هرتز و عرضي  60

ز تشعشعات فضايي را داشته باشد، از اهميت بااليي محافظت ا
 .برخوردار است

حفاظت از بوردهاي الكترونيكي در برابر تشعشعات فضايي در دو 
در سطح اول بدنة ماهواره با توجه به . شود سطح مختلف انجام مي

جنس و ساختار سازة خود، تمام يا مقداري از شار تابيده شده را جذب 
شود، از  ناميده مي 18وم حفاظتي كه حفاظ موضعيدر سطح د. كند مي

هاي فلزي كه در برگيرندة بوردهاي الكترونيكي و تجهيزات  جعبه
هاي موجود، طراحان را وادار  محدوديت. شود حساس هستند، استفاده مي

هاي ماهواره پارامتر كاهش وزن و تحمل  كند كه در ساخت بدنه مي
رين پارامترهاي اصلي مد نظر قرار ت پذيري بيشتر بار را به عنوان مهم

اي در برابر تشعشعات در درجه  دهند و بنابراين ميزان محافظت سازه
از اين رو، مسئوليت اصلي حفاظت . بعدي اهميت قرار خواهد داشت

  .هاي نگهدارنده خواهد بود برعهدة جعبه
تواند مقداري از  هاي مختلف براي بدنه ماهواره مي استفاده از سازه

تابيده شده را كاهش دهد و خود منجر به كم شدن ضخامت شار 
هاي نگهدارنده موجب  كاهش ضخامت جعبه. هاي نگهدارنده شود جعبه

. كاهش وزن كل مجموعه و در نهايت صرفه جويي اقتصادي خواهد شد
هاي مورد تاييد براي استفاده در  از اين رو در اين پژوهش، نمونه

ي موضوع مرتبطي و بر اساس استاندارد هاي فضايي كه هركدام برا سازه
اند انتخاب شده  طراحي و ساخته شده) ECSS-E-ST-32(فضايي اروپا 

  .است تا از نظر حفاظت تشعشعي مورد ارزيابي قرارگيرد
هاي موجود در پرتاب و اجراي مأموريت  با توجه به محدوديت

اد مو. باشد ها، استفاده از مواد سبك در حفاظ ضروري مي ماهواره
مورد استفاده در طراحي ساختار حفاظ، بايستي توانايي مقابله با 

به . تشعشعات فضايي را داشته و كامالً ايمن و قابل اطمينان باشند
 19اجابت الزامات گازش( ي كه قابليت استفاده در شرايط خألاين معن

هاي  و تحمل سيكل) ECSS-E-ST-10-32مطابق استاندارد 
اين مواد بايستي سبك و . داشته باشندحرارتي شديد فضايي را 

_________________________________ 18 Local 19 Outgassing 

هاي مكانيكي، استاتيكي و حرارتي هم  محكم بوده و از نظر ويژگي
براساس استانداردهاي فضايي اين مواد بايستي بعد از . مناسب باشند

هاي مختلف مكانيكي،  طراحي و قبل از استفاده، مورد آزمون
  ].10, 9[استاتيكي و حرارتي قرارگيرند 

هاي موجود در  مواد حفاظ با توجه به محدوديتدر تعيين 
ها و همچنين در هنگام اجراي مأموريت، استفاده از  پرتاب ماهواره

بنابراين، شناخت نوع مواد . مواد سبك و كم وزن ضروري است
هاي فضايي اهميت  هاي مؤثر در برابر تابش مورد استفاده در حفاظ

براي محافظت از  ساختارهاي حفاظ متفاوتي]. 11[ ددارزيادي 
قطعات حساس وجود دارند كه هر كدام مقادير متفاوتي از 

  ].12[كنند  محافظت ايجاد مي
اي و صلبيت  با توجه به استحكام ويژة باال، ميرايي سازه
هاي موجود در  باالي ساختارهاي ساندويچي در اكثر ماهواره

شود  از ساختار النه زنبوري استفاده مي GEOو  LEOمدارهاي 
هاي حرارتي در  از مزاياي اين ساختار امكان تعبيه لوله]. 13[

كنترل حرارت موجود در ماهواره است كه اين موضوع با توجه به 
محدوديت فضايي موجود در ماهواره نقش بسيار مهمي در 

ساختار النه زنبوري فلزي ]. 14[طراحي مهندسي ماهواره دارد 
ال و تجربيات موفق به واسطه كم بودن چگالي، سفتي خمشي با

چنين مشخصات جذب انرژي  در شرايط سخت محيطي و هم
هاي هوايي و فضايي است  باال، داراي كاربردهاي زيادي در زمينه

هاي فضايي از اين ساختار  در بسياري از مأموريت]. 17- 15[
هاي  و بسته به نوع مأموريت از ضخامت] 18[شود  استفاده مي

در ]. 19[شود  اي متفاوت استفاده ميه مختلف و سلول با اندازه
سازوكار كاهش شار تابيده شده به ساختار ساندويچي ) 2(شكل 

  .النه زنبوري فلزي نشان داده شده است
هاي ميزان تضعيف حفاظ در برابر  با توجه به انجام آزمايش

شوند،  هاي گاما كه نوعي چشمه فوتوني محسوب مي چشمه
ها با مواد توضيح داده خواهد  مختصري در مورد اندركنش فوتون

هاي الكترومغناطيس هستند كه بار و جرم  ها تابش فوتون. شد
با توجه به . كنند ندارند و با سرعتي به اندازه سرعت نور حركت مي

توانند مانند ذرات باردار،  ها داراي بار نيستند، نمي اينكه فوتون
. دهندهاي كولني از دست ب انرژي خود را از طريق اندركنش

ها نسبت به ذرات باردار با همان انرژي، داراي قدرت نفوذ  فوتون
سازوكار افت انرژي فوتون در مواد به سه صورت . بيشتري هستند

 - 3پراكندگي كامپتون و  - 2فرآيندهاي فوتوالكتريك،  - 1: كلي
  ]. 21, 20[توليد زوج خواهد بود 
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تعيين شار چشمه راديوايزوتوپي از آشكارسازهاي تابشي براي 
انجام  CsI (Tl) -NT-812 آشكارسازي با استفاده از. شود مياستفاده 

شده و ثبت طيف مربوط به شار اندازه گيري شده با حضور و عدم حضور 
حفاظ با استفاده از نرم افزار مربوط به شركت نوين طيف انجام شده 

  .مشاهده كرد) 5(توان در شكل  را مي چيدمان پرتودهي. است

  نتايج  
در اين بخش پارامترهاي تأثيرگذار بر ميزان تضعيف تشعشعي بر  

اند، مورد  هاي گاما پرتودهي شده هاي حفاظ كه با چشمه نمونه
براي تشريح نتايج از درصد افت تشعشعات . بررسي قرار گرفته است
 .ه شده استاستفاد) /ρ (ΔI/I0)( 24عبوري و حفاظت ويژه

  اثر ابعاد سلول النه زنبوري
ابعاد سلول در النه زنبوري در واقع قطر دايره محيط شده در شش 

براي تأثير اين پارامتر بر ضريب تضعيف تشعشعي از دو . ضلعي است
در اين دو نمونه تمامي . استفاده شده است 4#و  3#نمونة 

فاوت دارند كه مشخصات مشابه است و تنها در اندازه سلول با هم ت
1به ترتيب برابر با 

1و  8
 .اينچ است 16

  
  گيري ميزان حفاظت چيدمان آزمون براي اندازه -5شكل 

نشان داده شده است، هرچقدر ) 3(همانطور كه در جدول 
اندازه سلول كوچكتر باشد، افت بيشتر است يا به عبارتي تأثير 

بيشتر، كمتر مشهود  اين اتفاق در انرژي هاي. شيلدينگ بيشتر است
است و گويي اثر اندازه تأثير زيادي بر افت ندارد و عمال هرچقدر 

اين امر . انرژي فوتون بيشتر باشد، اثر اندازه سلول كمتر خواهد بود
رسد، با كوچكتر شدن اندازه سلول، راه براي  نيز طبيعي به نظر مي

حفاظت شيلد  نفوذ و ورود ذرات زيان بار كمتر شده و بنابراين تأثير
  . بيشتر است

_________________________________ 
24 Specific shielding (SS) 

 اثر ضخامت پنل 

با فرض كم بودن تأثير تغيير ضخامت روية آلومينيومي كه در 
متر است، براي در نظرگيري اثر مجموع  ميلي 02/0محدوده 

استفاده  4#و  1#هاي آلومينيمي و هسته از دو نمونه ضخامت رويه
در نمونه نشان داده شده است، ) 4(همانطور كه در جدول . شده است

اين تغييرات در . رغم ضخامت بيشتر، داراي افت كمتري است  به #4
 . شود هاي كمتر بيشتر ظاهر مي انرژي

و روش توليد ) ρ - kg/m3(مشخصات هندسي، ساختاري، چگالي  -1جدول 
هاي تست شده براي بررسي پارامترهاي مربوط به حفاظت تشعشعات  نمونه

  فضايي

نمونه
 

  توليد مشخصات ساختاري و

1 
 

ρ= 53/210  اتوكالو  

ميكرون، ضخامت  300با ضخامت  7075پنل با روية آلومينيومي سري  ساندويچ
اينچ، اتصال هسته به رويه با چسب فيلمي  8/1متر و ابعاد سلول  ميلي 20هسته 

 پايه اپوكسي

2 

 

ρ= 27/207  وكيوم بگ  

 اپوكسي بهو  T300ميكرون لمينيت كامپوزيتي كربن  500ضخامت 

3 
 

ρ= 36/258  اتوكالو  

ميكرون، ضخامت  500با ضخامت  7075پنل با روية آلومينيومي سري  ساندويچ
اينچ، اتصال هسته به رويه با چسب فيلمي  8/1متر و ابعاد سلول  ميلي 22هسته 

 پايه اپوكسي

4 
 

ρ= 44/357  اتوكالو  

ميكرون، ضخامت  500امت با ضخ 7075پنل با روية آلومينيومي سري  ساندويچ
اينچ، اتصال هسته به رويه با چسب  16/1متر و ابعاد سلول  ميلي 22هسته 

 فيلمي پايه اپوكسي

5 

 

ρ= 53/195  اتوكالو  



  
  

   

 
 بررسي تجربي تأثير استفاده از چند سازه فضايي ساندويچي براي حفاظت در برابر تشعشعات فضايي  

  پژوهشي علوم و فناوري فضايي -فصلنامة علمي
69/  )52پياپي ( 1401تابستان  / 2شمارة / 15دوره 

نمونه
 

  توليد مشخصات ساختاري و

ميكرون و  500با ضخامت  7075پنل با يك روية آلومينيومي سري  ساندويچ
لول متر و ابعاد س ميلي 7، ضخامت هسته 1000سري  ROGERSيك رويه از 

 اينچ، اتصال هسته به رويه با چسب فيلمي پايه اپوكسي 4/1

6 

ρ= 36/436  وكيوم بگ  

ميكرون، ضخامت  750با ضخامت  T 300پنل با روية الياف كربن  ساندويچ
اينچ، اتصال هسته به رويه با چسب فيلمي  8/1متر و ابعاد سلول  ميلي 10هسته 

 پايه اپوكسي

7 
 

ρ= 84/258  وكيوم بگ  

ميكرون تقويت شده  750با ضخامت  T 300پنل با روية الياف كربن  ساندويچ
متر و  ميلي 10ميكروني از يك طرف، ضخامت هسته  200با يك اليه فلزي 

 اينچ، اتصال هسته به رويه با چسب فيلمي پايه اپوكسي 8/1ابعاد سلول 

8 
 

ρ= 03/455  وكيوم بگ  

ميكرون و  1000با ضخامت  T 300پنل با روية الياف كربن  ساندويچ
 20دهي شده با يك اليه فلزي به روش رسوب بخار به ضخامت  روكش

اينچ، اتصال هسته به  8/1متر و ابعاد سلول  ميلي10ميكرون، ضخامت هسته 
 رويه با چسب فيلمي پايه اپوكسي

  هاي راديوايزوتوپ گاما براي پرتودهي حفاظ چشمه -2جدول 

Am-241 Ba-133 Cs-137 منبع 

 )keV(  انرژي 662 356 80 60

گيري تأثير استفاده از النه زنبوري با دو اندازه سلول مختلف  اندازه -3جدول 
  روي حفاظت تشعشعي

 (keV)  انرژي نمونه

#3 #4  

%(ΔI/I0) SS  %(ΔI/I0) SS  
49/1- 57/0-  21/4- 17/1- 60 

32/2- 10/1-  81/2- 78/0- 662 

 يري تأثير ضخامت پنل روي حفاظت تشعشعيگ اندازه -4جدول 

 (keV)  انرژي نمونه

#1 #4  
%(ΔI/I0) SS  %(ΔI/I0) SS  

26/5- 49/2-  21/4- 17/1- 60 

03/9- 28/4-  28/5- 47/1- 80 

81/3- 81/1  97/3- 11/1- 356 

34/2- 11/1-  81/2- 78/0- 662 

دوده در توصيف اندركنش فوتون با مواد گفته شد كه در مح
انرژي فوتوني كه در اين كار آزمايش انجام شده است، اثر غالب 
اندركنش بين فوتون و مواد اثر پراكندگي كامپتون است كه به طور 

هاي كمتر اين اثر بنابراين در انرژي. كند معكوس با انرژي تغيير مي
شود و بنابراين وجود اثرات ثانويه پراكندگي كامپتون  بيشتر ظاهر مي

تواند بر خروجي  شود مي اندركنش فوتون با شيلد ظاهر مي كه در
هاي اوليه، تعدادي نيز در اثر  يعني عالوه بر فوتون. تأثيرگذار باشد

هرچقدر مقدار . پراكندگي كامپتون در آشكارساز ظاهر خواهد شد
همانطور كه در . شود اين اثر بيشتر ظاهر مي. شيلد بيشتر باشد

ها به نسبت كمتر  شود در انرژي هده ميمقايسه اين دو نمونه مشا
keV 60  وkeV 80  با توجه به وجود اثرات كامپتون بيشتر در نمونه

. شود ، افت كمتري از شدت ورودي ظاهر مي1#نسبت به نمونه  #4
، اثر غالب keV 662و  keV 356هاي بيشتر  در حالي كه در انرژي

ست و با توجه به نسبت به اثر ثانويه پراكندگي خود ضخامت شيلد ا
شود، در شيلد با  ها كمتر ظاهر مي اينكه كامپتون در اين انرژي

  . ضخامت بيشتر افت بيشتري ظاهر خواهد شد

 اثر اليه فلزي استيل

همانطور . استفاده شده است 6#و  7#براي مقايسه اين اثر از دو نمونه 
 - ، يك سمت ساندويچ7#كه در توضيحات ارائه شده است براي نمونه 

نشانده شده  306ميكرون از جنس استيل  125اليه فلزي به ضخامت 
فزايش بنابراين، به عبارتي مقدار ضخامت نيز در مجموع در اينجا ا. است

دست آمده تقريباً مشابه با اثر مجموع  يافته است، توجيه نتايج به
هاي كمتر اثر غالب پراكندگي  در انرژي. ضخامت آلومينيم و هسته است

، شاهد افت 7#رغم ضخامت بيشتر نمونه  ون است و بنابراين عليكامپت
هاي ناشي از  كمتري خواهيم بود و اين امر به علت وجود پراكندگي

در . شود هاي كمتر نيز بيشتر ظاهر مي اثرات كامپتون است كه در انرژي
انرژي بيشتر اثر ضخامت غالب بوده و نمونه با ضخامت بيشتر داراي 

 ).5جدول (اهد بود افت بيشتري خو

 گيري تأثير روية فلزي روي حفاظت تشعشعي  اندازه -5جدول 

 (keV)  انرژي نمونه

#6 #7  
%(ΔI/I0) SS  %(ΔI/I0) SS  

24/19- 41/4-  62/17- 84/3- 60 

40/3- 78/0-  74/3- 81/0- 662 

  ها اثر تعداد اليه
ستفاده شده ا 8#و  6#ها از دو نمونه  براي بررسي اثر تعداد اليه

توجيه . هم تفاوت دارند ها با اين دو نمونه تنها در تعداد اليه. است
دست آمده تقريباً مشابه با اثر مجموع ضخامت آلومينيم و  نتايج به
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هسته و اثر اليه
ها در انر تعداد اليه

تغييرات ش. ست
پراكندگي كامپتون

گ اندازه -6 جدول
(V سطح انرژي

60
662 

اثر حضور هست
براي مقايسه تأثير

استفاده شده #2
زنبوري در آن دارا
نتايج براي انرژي

اثر مخر. شده است
-7جدول 

 (keV) انرژي

60
662

مقايسه كلي نم
براي مقايسه كلي
ستفاده شده است

كه در اينطور همان
فزايش انرژي، ميزا
ها ميزان افت نمونه

مشهود است كامالً
ندهستدرصدي  18
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