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روي قطعات بکار رفته در بررسی آسیب هاي پرتوي ذرات یونیزان بر
مخابراتیيهاماهواره

3،غالمرضا ضمیریان2حمیدرضا داالیی،1پدرام حاجی پور

)ایران(مرکز تحقیقات مخابراتاطالعاتآوري پژوهشگاه ارتباطات و فن
انتهاي خیابان کارگر شمالی آدرس:تهران،

چکیده 
طراحـی اسـت کـه در   موضوعاتیترینمهماز یکیبه عنوان پرتوییآسیب

از . گیـرد مـی مـورد بحـث قـرار    شعشعات فضـایی در معرض تهايسیستم
مأموریـت  طـی هـا  دهنـده مـاهواره  تشـکیل آنجایی که زیر سیستم هـاي  

قابلیت تحمـل در برابـر تشعشـعات    بایدباشند،میخود تحت تابش فضایی
مـی اجزاي تشکیل دهنده این زیرسیستم هـا موجود در فضا را دارا باشند. 

تک آسیب و 1جاییکل، آسیب جابهیونیزاندربرابر اثراتی مانند دز بایست
بـه  دسترسـی حفاظت شده باشند. در حال حاضر به علـت عـدم   2رخدادي

در کـار تـرین سطح کشور، مهـم در فضاییشعاتعتست تشهايآزمایشگاه
پرتـویی آسیبپارامترهايسازيشبیهبه محاسبات و آوريرويزمینهاین
بـر  تجمعیپرتوییآسیبپارامترهايمحاسبات مقالهاینهدف از باشد. می

شـبیه  از طریـق  GEOموجود در مدار هايماهوارهاجزايساختارها و روي
مناسـبترین روش . باشـد یمـ بـه منظـور   MCNPXياکد هسـته سازي با 

یکـرد رویـن با این. بنابراي استسازحفاظیی،مقابله با اثرات تششعات فضا
مختلـف  ي، ساختارهااین مقالهها و محاسباتسازيیهاز شبیخروجیجنتا

مـورد  شوند،یاستفاده مGEOيهارا که به طور معمول در ماهواره3حفاظ
ینهگزینبهترتوانیمیجنتاینبا استناد به ایت. در نهادهدیقرار میبررس

اعمال کرد .حفاظ یطراحيبرا
واژه هاي کلیدي

آسیب -دز یونیزان-تشعشعات فضایی- آسیب پرتویی
MCNPXکد- سازيحفاظ- جاییجابه

مقدمه 
هاي هاي پرتویی به لحاظ تنوع در نوع و انرژي چشمهبررسی آسیب

گیرند(اعم از تابشی و همچنین تنوع در موادي که تحت تابش قرار می
آلیاژها، فلزات، قطعات حساس الکترونیکی و حتی بدن انسان) مسأله بسیار 

ترین موضوعاتی اي است. مقولۀ آسیب پرتویی به عنوان یکی از مهمپیچیده
گیرد. هاي در معرض تابش مورد بحث قرار میست که در طراحی سیستما

کنش با این مواد و به دنبال آن اثراتی فهم چگونگی سازوکار تابش و برهم
شود، در انتخاب نوع ماده و چگونگی که در پی این تغییرات مشاهده می

این مقاله هدفدر. طراحی و ساخت این تجهیزات بسیار مؤثر خواهد بود
بررسی محاسبه پارامترهاي آسیب پرتویی تجمعی شامل آسیب دز یونیزان 

است. این GEOهاي موجود در مدار ها و تجهیزات ماهوارهبر روي ساختار
صورت MCNPXاي محاسبات به طور معمول با استفاده از کد هسته

گیرد. در ادامه نشان داده خواهد شد که چگونه ساختار یک ماهواره، می

1 Displacement Damage(DD)
2 Single Event Effect (SEE)
3 Shield

نسبی اجزا و انتخاب مواد بر مقدار آسیب، اثر خواهند گذاشت. مکان
ساختارهاي حفاظ متفاوتی براي محافظت از قطعات حساس وجود دارند 

.کنندکه هر کدام مقادیر متفاوتی از محافظت را ایجاد می

انواع آسیب پرتویی
) و TID(4به طور کلی اثرات تجمعی به دو دسته دز یونیزان کل

مقدار انرژي انباشته کلشوند. دز یونیزانبندي میجایی تقسیماثرات جابه
هاي یونیزان بر واحد جرم ماده جاذب را مقدار دز یونیزان شده از تابش

تواند مقدار انرژي گویند. تابش یونیزان از ذراتی تشکیل شده که میمی
هاي فراهم آورد. تابشالزم را براي آزاد کردن الکترون از یک اتم یا مولکول

یونیزان شامل پرتوهاي کیهانی، ذرات بتا، پرتوهاي گاما و ایکس و هرگونه 
.]1[باشندذره بارداري است که داراي سرعت هاي نسبیتی می

- ها است که میها و پروتوندز یونیزان کل بیشتر ناشی از الکترون

ردان) شود. دز تواند باعث خرابی قطعه (و یا آسیب بیولوژیکی در فضانو
Radiation Absorbed(حروف اول عبارت radشده با دو واحد جذب 

Dose و یا در (SI با گري(Gy)شود مشخص می.(1Gy=100rad=1J/kg)

شایان ذکر است که با توجه به میزان دز یونیزان کل در مدارات مختلف 
مدار 6ي انحرافو یا زاویه5توان گفت مقدار تابش، تابعی از ارتفاعمی

GTOدهند، بیشترین دز یونیزان کل در مدار ها نشان میگیرياست. اندازه

مشاهده شده است. مشخصات دز یونیزان کل در یک مأموریت GEOو 
فضایی به میزان زیادي به طراحی ماهواره مربوط است. آرایش و ترکیب 

در داخل ماهواره، موقعیت هاي بیرونی، موقعیت نسبی اجزا مواد دیواره
هاي خورشیدي نسبت به بدنه اصلی ماهواره، استفاده و یا عدم سلول

اي روي مقدار هاي سازهاستفاده از محفظه براي قطعات و دیگر مشخصه
TID2[اثر خواهند گذاشت[.

تعیین شارش معادل 
از مهمترین پارامترهایی که در زمینۀ سنجش آسیب پرتویی مورد 

، شارش MeV1هاي گیرد، پارامتر شارش معادل نوترونقرار میاستفاده
میMeV1هاي و یا شارش معادل الکترونMeV10هاي معادل پروتون

باشد. 

4 Total Ionizing Dose(TID)
5Altitude
6 Inclination Angle
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، برابر با مقدار شارش MeV1هاي براي مثال شارش معادل نوترون
است که همان مقدار آسیب را ایجاد MeV1هاي با انرژي معادل از نوترون

دهند که چگالی جریان نشتی تابعی از کند. اکثر نتایج تجربی نشان میمی
است.MeV1هايشارش معادل نوترون

بنابراین براي تعیین مقدار پارامترهاي آسیب مناسب است که مقدار 
شارش .براي مقایسه استفاده شودMeV1هاي شارش معادل نوترون

شود. تعریف می)1رابطه (به MeV1معادل نوترون هاي 

برابر با توابع آسیب در و که در آن 
باشد. نسبت این دو تابع یعنی  نوترون میMeV1و انرژي Eانرژي 

آسیب در واقع اثر باشد. تابع می7برابر با فاکتور سختی
جایی هاي اولیه و آبشاري است که این تابع ها به علت جابهآسیب نوترون

گویند. می8جایی کرماآسیب را فاکتورهاي جابه
در تعاریف مقادیر آسیب پرتویی براي تمایز بخشیدن به آسیب دز 

شود. استفاده می) 2از رابطه (یونیزان 

باشد. میEگر مقدار شار ذره در انرژي در این رابطه بیان
مقدار انرژي ذخیره شده به ازاي واحد طول در طی مسیر یون فرودي در 

نامند.میLETماده را 
هاي آنحفاظ سازي و محدودیت

ایجاد TIDیکی از راهکارهاي اصلی کاهش اثرات مخرب ناشی از 
حفاظ مناسب است.  با توجه به محیط تابشی مورد نظر، ضخامت بهینه از 

ها و چگونگی هایی با عدد اتمی باال و عدد اتمی پایین، نوع مواد آنالیه
کند. ترکیب مواد حفاظ با چگالی باال (مانند تانتالوم ها تغییر میآرایش آن

تواند به عنوان یک یو تنگستن) و مواد کم چگال مانند (پلی اتیلن) م
، هیدروژن 10آل مطرح باشد. هم چنین برخی مواد مانند بورحفاظ ایده

-مایع، سرب، پالستیک غنی شده با اکسیژن به عنوان حفاظ مطرح می

ها را تضعیف ها و پروتونتوانند به راحتی الکترونمواد سبک نمی.]3[باشند
حجم در صورت استفاده کنند. مشکلی که در این مورد وجود دارد، افزایش

باشد. مواد سنگین نیز در این میان ذرات ثانویه ایجاد از این مواد می
کنند؛ بنابراین باید در این میان ترکیبی از این مواد مورد استفاده قرار می

هاي ترمزي نیز باید گیرد. البته الزم به ذکر است که در این میان اثر تابش
.]4-3[مد نظر قرار بگیرد

هاي دیگر موارد مهم در تعیین مواد حفاظ با توجه به محدودیتاز
ها و همچنین در هنگام اجراي مأموریت، استفاده موجود در پرتاب ماهواره

باشد. بنابراین شناخت نوع مواد مورد استفاده از مواد سبک و کم وزن می
هاي فضایی از اهمیت خاصی برخوردار هاي مؤثر در برابر تابشدر حفاظ

ها هاي تابشی به چگالی الکتروناست. تأثیرگذاري این مواد به عنوان حفاظ
هاي در واحد حجم، انرژي برانگیختگی الکترونی و پیوند بین الکترون

باشند. چگالی الکترونی از مهمترین این هاي داخلی وابسته میالیه
ها است. بهترین مواد جاذب که مؤثرترین مواد حفاظ تابشی را ویژگی

دهند، داراي بیشترین چگالی الکترونی، کمترین انرژي تشکیل می

7 Hardness factor
8 Displacement kerma

هاي هاي الیهبرانگیختگی و همچنین داراي کمترین پیوند بین الکترون
توان به عنوان بهترین ماده حفاظ داخلی هستند. هیدروژن مایع را می

هاي فضایی در نظر گرفت؛ چراکه این ماده داراي بیشترین چگالی تابش
دهد که در طراحی باید از باشد. این امر نشان میبر واحد اتم میالکترونی

موادي استفاده کرد که داراي بیشترین محتواي هیدروژنی باشند. اما در 
این میان برخی مواد حفاظ در برخورد با تابش موجب ایجاد ذرات ثانویه 

ر شوند. یکی از دالیل دیگر برتري هیدروژن در این است که در اثنیز می
تواند به هسته دیگري تبدیل شود. در هاي سنگین نمیبرخورد با یون

هاي طراحی عالوه بر حفاظ تابشی باید به فاکتورهاي دیگر مانند مؤلفه
ساختاري (خواص خوب مکانیکی) و یا خواص حرارتی نیز توجه داشت. در 

براي حفاظ تابشی از آلومینیوم NASAدهه اخیر، سازمان فضایی 
کند. این ماده با وجود اینکه داراي چگالی الکترونی پایینی میاستفاده 

محققان در صدد هستند که .شوداست، حفاظ تابشی مناسبی محسوب می
از مواد دیگري به جاي آلومینیوم که داراي محتواي هیدروژنی بیشتري 

توانند انتخاب مناسبی هستند استفاده نمایند. در این زمینه، پلیمرها می
آورند. پلی اي از مواد را در یک ماده فراهم میزیرا خواص چندگانهباشند.

اتیلن از جمله موادي است که اغلب براي مقایسه با آلومینیوم مورد 
گیرد. چراکه این ماده در ترکیب پلیمري خود داراي استفاده قرار می

باشد. همچنین به علت عدم وجود هسته سنگین در ترکیب هیدروژن می
شوند، هایی که در اثر برخورد با تابش ایجاد میمال ایجاد پارهخود احت

یابد. متأسفانه پلی اتیلن داراي خواص مکانیکی و حرارتی کاهش می
باشد و در برابر مقدار باالي انرژي ذخیره شده از پرتوها در مناسبی نمی

آن، بسیار شکننده و آسیب پذیر (از نظر تنش، استحکام، انعطاف پذیري و 
باشد. بر این اساس، مشکل مذکور استفاده از این ماده در برابر ..) می.

هایی با شار باالي هاي فضایی (یعنی محیطهاي پرخطر تابشمحیط
سازد اما تحقیقات در این زمینه هاي سنگین) را با تردید مواجه مییون

.]5[همچنان ادامه دارد

MCNPXنحوه شبیه سازي با استفاده از کد هسته اي 

نوع ذره اعم از 35قادر به مسیریابی MCNPXکد هسته اي
نوترون، پروتون، الکترون، پنج لپتون، یازده باریون، یازده مزون، چهار یون 

ها است و باشد. این مسیریابی براي تمام انرژيهاي سنگین میو یونسبک
جا که آنکند و در هاي استاندارد استفاده میاز کتابخانهMeV150تا 

.]6[گیرد هاي فیزیکی بهره میها موجود نباشد، از مدلداده
براي در نظرگرفتن توزیع فضایی چشمه، MCNPXهسته ايدر کد

SPو SIهایی در تعریف چشمه وجود دارد. در ورودي این برنامه از کارت

Sourceمخفف SIاستفاده شده است. کارت SDEFدر تعریف کارت 

Informationباشد. کارت گر توزیع انرژي چشمه میو بیانSP

بوده و براي تعیین توزیع احتمال چشمه در Source Probabilityمخفف
یک بازه خاص انرژي، استفاده شده است. براي بیان احتماالت در این 
کارت نیازي نیست که اعداد به یک نرمالیزه شده باشد. کد این کار را به 

هاي دهد. در این کارت قابلیت تعریف توزیعطور خودکار انجام می
هاي مختلف مانند، ع توزیع خاص براي چشمهانتگرالی، دیفرانسیلی و تواب

توزیع ماکسول، وات و گاوسی نیز وجود دارد. 
موقعیت مکانی ذرات چشمه را که از آن جا شروع به یک شکل

دهد. تابش می کنند، نشان می
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شبیه موقعیت قرار گیري چشمه و ماهواره نسبت به یکدیگر در - 1شکل
سازي

راي هندسه حفاظ، ساختار النه زنبوري مورد استفاده قرار گرفته ب
مورد استفاده GEOهاي موجود در مدار که این ساختار در اکثر ماهواره

هاي حرارتی امکان تعبیه لولهمهمترین مزیت این ساختار. ]7[گیردقرار می
با توجه به باشد که این موضوعدر کنترل حرارت موجود در ماهواره می

محدودیت فضایی موجود در ماهواره نقش بسیار مهمی در طراحی 
هاي . ساختار النه زنبوري ترکیبی از هشت وجهی]8[مهندسی ماهواره دارد

ساختار النه زنبوري به صورت یک الیه از ،باشدبا قاعده شش ضلعی می
. حالت بیرون، بر روي مکعب فرضی با این ابعاد ماهواره قرار گرفته است

کلی که براي این ماهواره در نظر گرفته شده است، 
 ساختار النه زنبوري با ابعادmm8

) ساختار آلومینیمAl داخل و خارج با ابعاد (mm1/0

) ساختار تانتالومTa با ابعاد (mm1/0

با ابعاد 9ساختار محفظهmm1در اطراف قطعه
برنامه ورودي هاي موجود درهمه این ترکیبات ساختاري که سلول

از هم mm01/0دهند، به اندازه را تشکیل میMCNPXهسته ايکد
فاصله دارند. به طور مثال سلول مربوط به آلومینیم داخلی و خارجی به 

از خود سلول الیه النه زنبوري ماهواره فاصله دارند. بقیه mm01/0اندازه 
یابی به جزئیات ها نیز به همین نحو قرار خواهند گرفت. براي دستسلول

شکل توان مقطع عرضی ساختار ماهواره را که در بیشتر در این زمینه می
نشان داده شده است، مشاهده کرد. 2

(حفاظ داخلی، خارجی، شبکه النه مقطع عرضی ساختار ماهواره  -2شکل 

زنبوري و تانتالوم (باال)، (محفظه (پایین))

یابی به مقدار واقعی باید مقدار خروجی را در تعداد ذراتی براي دست
شوند، ضرب کرد. بنابراین در این مورد باید که در واحد زمان خارج می

به آن ضرب هاي انرژي در شار مربوطنتایج خروجی را براي هریک از بازه
شود مقادیر شار و دریافت میOMEREهایی که از کد کرد. در خروجی

باشد. تفاوت این دو مقدار در این است شارش؛ بر حسب انرژي موجود می
باشد. بنابراین در دیمانسیون آن که در واقع شارش انتگرال زمانی شار می

9 Housing

یج خروجی باید واحد زمان موجود نیست. با توجه به این که در نهایت نتا
هاي مأموریت ضرب شود، بنابراین در این مورد باید شار را در تعداد سال

به ازاي MCNPXمبناي محاسبات در نظر گرفت. در انتهاي خروجی 
NPS هاي مختلف، مقادیر متوسط خروجی و مقدار خطا نشان داده

توان  نیز از این جا شود. در صورت تأیید صحت مسأله دقت را میمی
دریافت کرد.   

براي در نظر گرفتن هریک از ذرات فضایی که به طور کلی شامل 
ذرات به دام افتاده، ذرات مربوط به رویدادهاي خورشیدي و پرتوهاي 

Environmentکه از منوي OMEREهاي کد باشد، از خروجیکیهانی می

صورت ها در سازيقابل استخراج است، استفاده شده است.  در این شبیه
هاي سنگین باید مد ذرات سنگین نیز در ورودي اعمال استفاده از یون

وارد شود نه MeVشود. در این صورت باید انرژي یون سنگین بر حسب 
هاي سنگین حاصل از ذرات رویدادهاي . شار یونMeV/nucleonبر حسب 

MeV/nucleonبر حسب OMEREخورشیدي و پرتوهاي کیهانی حاصل از 

MeVباید این واحد به MCNPXد. براي اعمال این شار به کد باشنمی

هاي سنگین به تعداد تبدیل شود. بنابراین باید در اعمال هریک از این یون
ها) این ذرات توجه داشته ها و نوترونهاي (مجموع تعداد پروتوننوکلئون

ا و ترین ذرات اعمال شده است؛ که شامل ذرات آلفباشیم. در این میان مهم
باشند. بقیه ذرات سنگین به علت مقدار شار بسیار کم آنها و عدم لیتیم می

هایی که در کد سازيدر شبیهشوند. توصیه استانداردها در نظر گرفته نمی
MCNPXهاي موجود در طبیعت قابل تعریف گیرد، تمام ایزوتوپانجام می

MCNPXر کد دباشد،است. از آنجا که توزیع ذرات مختلف متفاوت می

شود. در نهایت هاي مختلفی تعریف میبراي هریک از این ذرات ورودي
نتایج خروجی با هم جمع می گردد. 

نتایج استخراج شده از شبیه سازي هاي مربوط به تعیین 
پارامترهاي آسیب پرتویی 

در این قسمت نتایج خروجی حاصل از مقدار دز بر حسب ضخامت 
هاي آلومینیمی به همراه آلومینیم در هندسه اصلی مسأله که حاوي فویل

در هاي مذکور محاسبه شده است. باشد، با روشهاي النه زنبوري میشبکه
توان مشاهده کرد. در این نتایج حاصل از این مقادیر را می3شکل 

هاي به دام افتاده و ادیر حاصل از تعیین دز ناشی از پروتونمحاسبات مق
به دست LETو استفاده از F6+هاي خورشیدي با استفاده از تالی پروتون

افتاده این مقادیر به هر هاي به دامآمده است. در مورد دز ناشی از الکترون
به دستF8*و تالی LETاستفاده از وF6+سه روش مذکور یعنی تالی 

آمده است. 
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comparison between different methods of dose calculation in MCNPX

solar proton-LET calculation
trapped electron-LET calculation
trapped electron-+F6 calculation
trapped proton- +F6 calculation
trapped electron-*F8 calculation
trapped proton-LET calculation
solar proton-+F6 calculation

مقایسه نتایج استخراج شده از دز به روش هاي مختلف-3شکل

هاي دهد که در تعیین مقدار دز حاصل از پروتوننشان می3شکل 
LETو F6+هاي خورشیدي و به دام افتاده استفاده از هریک از روش

کند و نتایج با هم برابرند. در تغییري در نتایج خروجی مسأله ایجاد نمی
افتاده نتایج حاصل از هر دو هاي به دامتعیین مقدار دز حاصل از الکترون

باشند. برآورد این مقادیر با استفاده از بر هم منطبق میF8*و F6+تالی 

اي فوق داشته و هداراي اختالف کمی با مقادیر حاصل از تالیLETروش 
شود، این اي که از این بررسی گرفته میباشد. نتیجهاز این مقادیر کمتر می

هاي فوق براي توان از هریک از روشاست که در بررسی مقدار دز می
تعیین مقدار دز یونیزان استفاده کرد. بنابراین از این مقایسه نتیجه گرفته 

هاي افتاده، پروتوندامهاي بهونشود که در تمام این موارد یعنی الکترمی
که در F6+توان به نتایج حاصل از تالی افتاده میدامخورشیدي و به

هاي بعدي براي تعیین مقدار آسیب دز یونیزان به کار رفته شده، بخش
استناد کرد. در این بخش مقدار دز یونیزان ناشی از ذرات مختلف در حفاظ 

مقادیر دز یونیزان بر حسب راد 1جدول آلومینیمی محاسبه شده است. در 
هاي مختلف از آلومینیم و در ماده حفاظ آلومینیم، نشان براي ضخامت

داده شده است. 

حسب رادمقادیر دز یونیزان براي ضخامت هاي مختلف از آلومینیم بر -1جدول

thickness
trapped
proton

trapped
electron

solar
proton

alpha in
solar events

proton in
cosmic

ion

alpha in
cosmic ion

litium in
cosmic ion

litium in
solar events

total rad

0.00001 7.46E+07 3.38E+07 1.70E+03 4.15E+01 1.49E-04 6.97E-05 5.66E-07 3.267E-08 1.08E+08

0.0001 3.03E+07 1.28E+07 1.67E+03 4.11E+01 1.51E-04 7.93E-05 5.65E-07 3.988E-08 4.31E+07

0.001 8.46E+06 2.28E+06 1.59E+03 4.00E+01 1.53E-04 1.01E-04 5.70E-07 3.892E-08 1.07E+07

0.01 9.62E+05 2.61E+05 1.27E+03 3.70E+01 1.54E-04 8.73E-05 5.91E-07 3.893E-08 1.22E+06

0.1 9.62E+04 2.67E+04 4.87E+02 3.19E+01 1.56E-04 8.32E-05 5.88E-07 3.06E-08 1.23E+05

1 9.65E+03 2.69E+03 7.26E+01 2.19E+01 1.54E-04 8.22E-05 5.67E-07 1.66E-08 1.24E+04

10 9.95E+02 2.77E+02 8.07E+00 3.10E+00 1.43E-04 6.80E-05 4.47E-07 2.08E-09 1.28E+03

20 5.14E+02 1.43E+02 4.19E+00 1.61E+00 1.35E-04 5.87E-05 3.78E-07 1.08E-09 6.63E+02

30 3.54E+02 9.85E+01 2.89E+00 1.11E+00 1.28E-04 5.24E-05 3.32E-07 7.41E-10 4.57E+02

40 2.74E+02 7.63E+01 2.24E+00 8.60E-01 1.23E-04 4.78E-05 2.98E-07 5.74E-10 3.53E+02

50 2.27E+02 6.30E+01 1.85E+00 7.10E-01 1.19E-04 4.42E-05 2.73E-07 4.74E-10 2.93E+02

60 1.95E+02 5.42E+01 1.59E+00 6.10E-01 1.15E-04 4.13E-05 2.52E-07 4.08E-10 2.51E+02

هاي این نتایج براي ذرات به دام افتاده الکترون و پروتون، پروتون
هاي حاصل از پرتوهاي حاصل از رویدادهاي خورشیدي و هم چنین پروتون

کیهانی، لیتیم و آلفاي حاصل از پرتوهاي کیهانی و رویدادهاي خورشیدي 
نشان داده شده است. در نهایت نیز نتایج به صورت تجمعی براي هریک از 
این ذرات با هم در نظر گرفته شده است. این مقادیر براي ضخامت هاي از 

نتایج حاصل از این متر آلومینیم گزارش شده است. میلی60تا 00001/0
.داده شده استنشان5شکل0و4شکل0محاسبات به صورت نموداري در 

ترین ذرات به دست آمده است. مقیاس این نتایج براي مهم4شکل0در 
باشد.افقی نمودار در این شکل لگاریتمی می

مقادیر دز یونیزان براي ضخامت هاي مختلف از آلومینیم بر - 4شکل

حسب راد براي مهم ترین ذرات 

به 5شکل0براي مقایسه بهتر نتایج خروجی مقیاس افقی در 
صورت خطی انتخاب شد. در این شکل دز ناشی از سایر ذرات مهم براي 

ضخامت آلومینیم نشان داده شده حفاظ آلومینیمی و در بازه وسیعی از
است.
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مقادیر دز یونیزان براي ضخامت هاي مختلف از آلومینیم بر -5شکل
حسب راد براي سایر ذرات مهم

هاي سنگین نیز مشخص است، دز ناشی از یون5شکل طور که از همان
لیتیم حاصل از پرتوهاي کیهانی کهکشانی و رویدادهاي خورشیدي و هم 

هاي حاصل از پرتوهاي آلفا ناشی از پرتوهاي کیهانی و پروتونچنین ذرات
باشد. کیهانی نسبت به دیگر ذرات در حد چندین مرتبه بزرگی کوچکتر می

شود. بیشترین شار ذرات این اختالف عمدتاً از تفاوت در شار ناشی می
هاي حاصل از افتاده، پروتونهاي به دامها و پروتونفضایی به الکترون

یدادهاي خورشیدي و ذرات آلفاي حاصل از رویدادهاي خورشیدي رو
آید، حفاظ آلومینیم داراي طور که از نتایج نیز بر میاختصاص دارد. همان

باشد.بیشترین مقدار دز دریافتی از سوي این ذرات می

GEOمعرفی ساختارهاي مختلف حفاظ تابشی در مدار 

ارهاي مختلف حفاظ استفاده براي مقایسه مقدار دز یونیزان از ساخت
نامHو A ،B ،C ،D ،E ،Fشده است. این ساختارها به ترتیب با حروف 

اند. عالوه بر آن ساختار اصلی که اکثر محاسبات گزارش بر گذاري شده
مبناي آن انجام شده است، نیز اضافه شده است. مشخصات اصلی این 

تنها Bو Aداده شده است. ساختارهاي 2جدول 0ساختارها در 
ساختارهایی هستند که فقط از حفاظ خارجی و از جنس آلومینیوم 

2ضخامتی برابرBمحفظه قطعات الکترونیکی در ساختار اند.تشکیل شده
محفظه قطعات Fو A ،C ،D ،Eمتر و در ساختارهاي دیگر میلی

هاي ، پانلHتا Cمیلیمتر ضخامت دارد. در ساختارهاي 1الکترونیکی، 
ها از اند که این شبکهنیز استفاده کرده10هاي النه زنبوريبدنه از شبکه

.]9[اندساخته شدهPEEKینیوم یا هاي نازك آلومالیه
PEEK که مخففPolyEther Ether Ketoneباشد، یک ماده آلی می

باشد که براي کاربردهاي مهندسی مورد پلیمري ترموپالستیکی می
باشند که در آن یک اي از مواد آلی میدسته11گیرد. اترهااستفاده قرار می

کند. شکل اصلی اتصال پیدا می13یا آریل12اتم اکسیژن به دو گروه الکیل
باشد.می'R–O–Rآن به صورت 

]10- 9[فرمول عمومی اترها-6شکل
شود که یک ماده پلی کربناتی محسوب میPEEKموادي مانند 

گیرند. این ماده از ها مورد استفاده قرار میبراي ساخت بدنه میکرو ماهواره
مواد کامپوزیتی کربن ساخته شده است. چگالی این ماده برابر با 

3g/cm32/19[است[.

10 Honey Comb
11 Ethers
12 Alkyl
13 Aryl

ایجاد شده n[C6H4OC6H4OC6H4CO]-این ماده از تکرار آرایش 
.]10[ارایه شده است7شکل است. در 

]PEEK]10صورت ساختاري -7شکل

متر میلیC ،8هاي النه زنبوري آلومینیومی در ساختار شبکه
متر میلی1/0ضخامت دارند که دو طرف آن صفحه آلومینیومی با ضخامت 

قرار گرفته است.
 ساختارD شبیه ساختارCهاي است به جز آنکه جنس شبکه

.استPEEKالنه زنبوري در آن از 

 ساختارE مشابه ساختارDصفحات دو طرف است، به جز آنکه
متر میلی5/0با ضخامت PEEKشبکه النه زنبوري در آن از 

است. 
 ساختارF مشابه ساختارE است و در آن یک الیه با ضخامت

اي با عدد اتمی باال) اضافه شده متر از تانتالوم (مادهمیلی1/0
.است

 ساختارH نیز مشابه با ساختارF است، تنها تفاوت آن در این
.]9[است که در این ساختار محفظه حذف شده است

و مقدار دز براي حجم MeV1هاي مقدار شار معادل نوترون3در جدول 
مفروض به همراه ضخامت چگالشی آورده شده است.

و ضخامت چگالشی براي MeV1مقدار دز شار معادل نوترون هاي -2جدول
GEOساختارهاي ترکیبی حفاظ تابشی در مدار 

INDEX DOSE eq-flux
condensation

thickness

A 8.73E-03 1.29E+06 0.81

B 5.72E-03 7.56E+05 1.08

C 4.48E-03 5.60E+05 1.6356

D 5.39E-03 7.03E+05 0.9924

E 4.75E-03 6.00E+05 1.4184

F 4.26E-03 5.25E+05 1.4822

H 6.25E-03 8.55E+05 1.2122

MAIN 3.95E-03 4.89E+05 1.9694

هاي ، مقدار شار معادل نوترونTIDنتایج حاصل از 3جدول در 
MeV1.و ضخامت چگالشی براي مقایسه به ترتیب آمده است

ها ، ضخامت چگالشی و مقدار جرم حفاظTIDنتایج حاصل از -3جدول
MAIN < F< B < C < E < D < H <

A
TID

MAIN < F< B < C < E < D < H <
A

MeV1هاي شارمعادل نوترون

MAIN > C > F > H > E > B > D
>A

ضخامت چگالشی

کند، یعنی تغییر می73/8×10- 3تا 95/3×10-3محدوده دز از 
هايباشد. محدوده شار معادل نوترونتقریباً در حد یک مرتبه بزرگی می

MeV1 کند.تغییر می29/1×610تا 89/4×510از
توان اطالعات اساسی هریک از این ساختارها را مشاهده می4جدول در 

کرد. در این جدول اجزاي تشکیل دهنده هر یک از ساختارها داده شده که 
می شود.در قسمت بحث و نتیجه گیري از آن براي مقایسه استفاده
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GEOاطالعات اساسی هریک ساختارهاي مختلف حفاظ تابشی در مدار -4جدول 

ساختارحفاظ خارجیالنه زنبوريحفاظ داخلیتانتالوممحفظه
mm Al1×××1mm AlA

mm Al2×××1mm AlB

mm Al1×mm Al1/0mm Al8mm Al1/0C

mm Al1×mm Al1/0mm PEEK8mm Al1/0D

mm Al1×mm PEEK5/0mm PEEK8mm PEEK5/0E

mm Al1mm Ta1/0mm PEEK5/0mm PEEK8mm PEEK5/0F

×mm Ta1/0mm PEEK5/0mm PEEK8mm PEEK5/0H

mm Al1mm Ta1/0mm Al1/0mm Al8mm Al1/0MAIN

نتایج حاصل از شبیه سازي ساختاري مختلف 
به ترتیب مربوط MeV1هاي بیشترین مقدار دز و شار معادل نوترون

ترین ساختار ممکن براي سادهAباشد. ساختار میDو A،Hبه ساختار 
باشد. ساخت حفاظ است که ترکیبی از حفاظ خارجی و محفظه می

ضخامت نیز براي هردو یکسان در نظر گرفته شده است. وجه تمایز ساختار 
H که پس از ساختارA داراي بیشترین مقدار آسیب است، در عدم وجود

مورد نظر محفظه باشد. در این ساختار براي حجم سیلیکونیمحفظه می
در نظر گرفته نشده است. این امر نشان دهنده اهمیت بسیار زیاد این 

پس از این ساختار Dباشد. ساختار سازي میمطلب در خصوص حفاظ
Cداراي بیشترین مقدار آسیب است. این ساختار تقریباً مشابه با ساختار 

یم با ماده است ولی حجم الیه النه زنبوري در این جا به جاي آلومین
PEEK پر شده است. این امر نشان دهنده اهمیت نوع مواد در حفاظ سازي

جایی داراي کمترین مقدار آسیب به لحاظ جابهBوFساختارهاي باشد. می
Fباشند. مقادیر ضخامت چگالشی ساختار اصلی و ساختار و دز یونیزان می

. نکته مهم در دهندجز مواردي هستند که بیشترین مقدار را تشکیل می
داراي مقدار آسیب کمی Bجا این است که علیرغم این که ساختار این
باشد، نسبت به دیگر ساختارها داراي مقدار ضخامت چگالشی کمی می
باشد. وجه تمایز این ساختار نسبت به دیگر ساختارها این است که می

یکبار دیگر باشد. بنابراینبرابر سایر ساختارها می2مقدار ضخامت محفظه 
توان به اهمیت وجود محفظه پی برد. زیرا نه تنها با عث افزایش مقدار می

شود، بلکه قابلیت حفاظت در برابر پرتوها را نیز به خوبی دارد. در جرم نمی
صورت در نظر گیري اثر هریک از عوامل حفاظ داخلی و خارجی، محفظه و 

ارها با هم مقایسه حضور ماده سنگین باید یک به یک همه این ساخت
باشد. این ساختار در میان ترین ساختار میداراي سادهAشوند. ساختار 

باشد. وجه تمایز مهم این سایر ساختارها داراي بیشترین مقدار آسیب می
در عدم وجود حفاظ داخلی Bساختار نسبت به سایر ساختارها به غیر از 

ین حالت بیشینه است، باشد. با توجه به این که مقدار آسیب در امی
توان به اهمیت وجود حفاظ داخلی در ترکیب ساختاري حفاظ پی برد. می

طور که مشخص یابد. همانمقدار ضخامت محفظه افزایش میBدر ساختار 
است، افزایش مقدار ضخامت تأثیر بسیار زیادي در کاهش مقدار آسیب 

Fس از ساختار اي که بدون در نظرگیري ساختار اصلی پدارد، به گونه

داراي الیه النه زنبوري Cباشد. ساختار داراي کمترین مقدار آسیب می
افزایش پیدا کرده Bو Aباشد. ضخامت چگالشی در این جا نسبت به می

است، اما مقداري که از آسیب نسبت به این افزایش ضخامت ایجاد شده به 
باشد. النه زنبوري میدر نوع ماده Cو Dباشد. تمایز ساختار نسبت کم می

ساخته شده PEEKهاي داخلی و خارجی نیز از ماده حفاظEدر ساختار 
نسبت به ماده آلومینیم، PEEKاست. در این جا با توجه به کاهش چگالی 

طور که افزایش یافته است. همانDها نسبت به ساختار مقدار ضخامت الیه

از این لحاظ مقدار کمتري آسیب متحمل Eآید، ساختار از نتایج برمی
شود. البته باید توجه داشت مقدار ضخامت چگالشی آن نیز نسبت به می

در ماده سنگین Eنسبت به Fتمایز ساختار بیشتر است.Dساختار 
باشدکه در ترکیب هندسه حفاظ استفاده شده است. این تانتالیوم می

راي بهترین ساختار جهت ساختار بدون در نظرگیري ساختار اصلی دا
در عدم وجود محفظه Fنسبت به Hتمایز ساختار باشد.حفاظت می

باشد. این ساختار از جمله ساختارهایی است که بیشترین مقدار آسیب می
کند. ساختار اصلی نیز به لحاظ را بر روي تجهیزات داخلی ایجاد می

ی باید توجه سازي و مقدار آسیب داراي کمترین مقدار است. ولحفاظ
داشت مقدار جرم و ضخامت چگالشی نیز در این جا تقریباً زیاد است.

نتیجه گیري
شود که وجود هریک از عوامل ها نتیجه گرفته میاز این بررسی

هاي داخلی، محفظه و یا حضور ماده سنگین مانند تانتالوم در مانند حفاظ
انطور که از نتایج باشد. همداراي اهمیت میسازي در برابر تابشحفاظ
هاي زنبوري داراي هاي با الیهسازي مشخص گردید، وجود حفاظشبیه

بندي از این نتایج باشد. با جمعمیGEOهاي بیشترین کاربرد در ماهواره
. را به عنوان بهترین حفاظ پیشنهاد کردBو Fتوان ترکیب ساختاري می
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