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 های فضایی  گیری برای انجام آزمون دز یونیزان کل در ماموریتروش تحلیلی و تصمیمارائه 

 *1حمیده دانشور 

 ، تهران، ایران سازمان انرژی اتمی ایران ای، پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته .1
 

  چکیده

های فضایی بدون در نظر گرفتن مالحظات تشعشعی امکان پذیر  فضایی در محیط تابشهای  سامانهبقا و عملکرد موفق  
از وجوه اصلی تمایز طراحی سامانه بار فضایی است.  های زمینی وجود پرتوهای زیانهای فضایی با سامانهنیست. یکی 

RHA  فعالیت تمامی  دربرگیرنده  تشعشعی،  مقاومت  تضمین  فراهمیا  در خصوص  ضمانها  درست آوری  برای  الزم  ت 
های فضایی است. هدف از انجام این کار ارائه روشی برای کارکردن قطعات الکترونیک بعد از قرارگیری در معرض تابش 

داده پرتویی  تحلیل  آسیب  پارامترهای  مقادیر  از  حاصل  فن  TIDهای  قرارگیری  در  یآوربرای  تابش  به  حساس  های 
 TIDمبنای تحلیل انجام شده، تصمیمات الزم جهت انجام و یا عدم انجام آزمون  های فضایی است. در نهایت بر  مأموریت
 یتکه در مامور  یبا سطح  یسهقطعات و مقا  حملیبا توجه به سطح آستانه تدهد که  نتایج بررسی نشان میشود.  اتخاذ می

های قبلی حساسیت تشعشعی قطعات، فرآیند دیفیوژن و هم چنین  توجه به داده  ی،تشعشع  یهوجود دارد و توجه به حاش
دهد که با افزایش بازه  نتایج نشان می  به عمل آورد.   یریگیمدر مورد انجام آزمون تصم  توانیم تاریخ کدگذاری ویفر،  

زیادتر شده و بنابراین الزام انجام آزمون تشدید    TIDزمانی ماموریت و احتمال قرارگیری بیشتر در معرض تشعشعات،
احتمال آسیب بیشتر بوده و بنابراین جهت بررسی تحمل قطعه باید آزمون سازه؛  های کمتر  چنین در ضخامتشود. هممی

 انجام شود.  

 ی مقاومت تشعشع ینتضم ی،کل، آزمون تشعشع یونیزاندز  یی، تشعشعات فضا ها  واژهکلید
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Abstract :  
Survival and successful operation of space systems in space radiation environment is not possible without 

considering radiation considerations. One of the main differences between the design of space systems and 

ground systems is the presence of harmful space radiation. The RHA covers all activities related to 

providing the necessary guarantee for the proper operation of electronic components after exposure to space 

radiation. The purpose of this work is to provide a method for analyzing data obtained from the values of 

TID radiation damage parameters for the placement of radiation-sensitive technologies in space missions. 

Finally, based on the analysis performed, the necessary decisions are made to perform or not to perform the 

TID test. The results show that according to the level of tolerance threshold of parts and comparison with 

the level in the mission and attention to the radiation margin, according to previous data radiation sensitivity 

of parts, diffusion process and also the wafer coding date, may be able to make decisions about the test.  

The results show that with increasing mission time and the possibility of more radiation exposure, TID 

increases and therefore the need for testing intensifies. Also, in less thicknesses, the probability of damage 

is higher and therefore a test should be performed to check the tolerance of the device. 
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 مقدمه .  1

های فضاایی بدون در نظر گرفتن مالحظات تشاعشاعی امکان  فضاایی در محیط تابش  هایساامانهبقا و عملکرد موفق 

  4SEEو   2TID ،DD3. این اثرات شاامل  شاودالکترونیکی   قطعاتتواند موجب اثرات مخربی بر روی تابش می.  پذیر نیسات

یک فرآیند کلیدی در   5RHAشااود که فرآیند  اطمینان مورد نیاز برای کاربردهای فضااایی موجب میباشااند. قابلیت  می

ها در خصااوص  فعالیتدربرگیرنده تمامی  یا تضاامین مقاومت تشااعشااعی،    RHA.  یابی به موفقیت ماهواره باشااددساات

 اسات.  های فضااییقطعات الکترونیک بعد از قرارگیری در معرض تابش  آوری ضامانت الزم برای درسات کارکردنفراهم

تنها به   RHAاست که دارای مقاومت کافی در برابر اثرات تابش باشند. با این حال   قطعاتیانتخاب   RHAکلید اصالی در 

می و طرح شاود و در برگیرنده الزامات سایساتمی و عملکردی، طراحی مدارهای زیرسایساتمی و سایساتمحدود نمی قطعه

دارای یک رویکرد   RHAدهد. فرآیند ای از این فرآیند را نشاان میوارهطرح1. شاکل[1]ماهواره و فضااپیما اسات  6بندی

های محیط تابشای و قواعد  تکرار شاونده و باال به پایین اسات. محیط تابشای ماموریت از الزامات ماموریت آ از شاده و مدل

آید. الزامات ساطح باال که از مشاخصاات  به دسات می  ECSS‐E‐ST‐10‐04تعریف شاده در آن با اساتفاده از اساتاندارد 

شااود. سااما زمانی که الزم باشااد، تحلیل شااود، به عنوان نقطه آ ازی اعمال میمحیط تابشاای ماموریت اسااتخرا  می

شاود. حسااسایت اعمال می قطعهبه ساطح    ST‐E‐ECSS‐10‐12و یا  تحلیل مونت کارلو محیط تابشای مطابق با    7قطاعی

ترونیکی زمانی اعتبار شاود. طراحی یک تجهیز الکتحلیل می  8تعریف شاده و اثر ان بر عملکرد تجهیزات قطعهتابشای هر 

کافی تحقق   حاشیه امنیتاش را تحت پرتوگیری محیط تابشی فضا با یک یابد که آن تجهیز بتواند الزامات عملکردیمی

 .[1]بخشد

 
 . ESA‐TEC‐QE [1]در  RHAبررسی اجمالی فرآیند : 1شکل 

 . [ 1]باشدهای فضایی طبق استاندارد فضایی اروپا، بدین صورت میدر پروژه  RHAفازبندی  

های  شود. بررسیشود و الزامات باال به پایین تابشی از آن استخرا  میمحیط تابشی تعریف می  :  Aیا فاز    0فاز  

 طراحی کمک کند.   9مصالحههای تواند در انتخاب فناوری و فعالیتهای تابشی میمقدماتی ویژگی

بندی ماهواره یا فضاپیما  شود. طراحی الکترونیکی طرحمحیط تابشی مطابق با الزامات باال به پایین تکمیل می  :Bفاز  
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 های محیط تابشی آ از شود.  تواند مانند ویژگی شود. تحلیل اولیه از حفاظ می تعریف می

شود. آنالیز طراحی مدار )بدترین شرایط( تحلیل حفاظ تجهیزات نهایی میشود.  های تابشی اجرا می آزمون  : Cفاز 

 تکمیل شده است.  RHAهای  ، بیشتر فعالیتCشود. در انتهای فاز  اجرا می

(  11RADLATو یا    10RVTهای تابشی بر روی قطعات پروازی )باقیمانده مربوط به آزمون  RHAهای  فعالیت  :Dفاز  

شود که دقیقا از یک دیفیوژن الت یکسان تهیه  های پروازی انجام میبرای نمونه RADLATیا   RVTآزمون  .[1]هستند

باشند.   ویفر محسوب میشده  در ساخت  اساسی  مراحل  از  یکی  دیفیوژن  و فرآیند  مقدار حساسیت  می  شود  بر  تواند 

چنین با توجه به اینکه  گیری انتخاب شده است. همتشعشعی تاثیرگذار باشد، بنابراین این عامل نیز یکی از عوامل تصمیم

تواند بسیار اهمیت های متمادی به تدریج در حال تغییر است، تاریخ فرآیند کدگذاری نیز می فرآیند دیفیوژن در طی سال

 . [2]باشدداشته 

ها و مقاالت موجود، روشی جهت  همانطور که گفته شد، در این مقاله بر اساس استانداردهای معتبر فضایی و گزارش

انباشت انرژی در ماده توسط یونیزاسیون، گیری برای انجام این آزمون ارائه خواهد شد.  و تصمیم  TIDتحلیل تشعشعی  

ی  هاو پروتون  هاخصوص الکترونبه)شود. این اثرات طوالنی مدت تابش  گیری میاندازه  گریدز نام دارد و برحسب راد یا 

اثرات یونیزان، علت اصلی در،    .باشندمی  ی تجمعیهاشوند که جزء آسیب نامیده می  TIDبر اجزای الکترونیکی،  (  پرانرژی

دام افتادن و  طور کلی عبارت است از تولید بار، بهاثر بهساز و کار این  .  تجهیزات الکترونیکی هستند  12از کار افتادگی 

 اثرات اصلی آن شامل . ی عایقهابار در الیه انباشت

 ،  13سوق پارامتر •

 ی نشتی،  هاافزایش جریان •

 کاهش بهره ترانزیستور،  •

 تغییر خواص کاری و •

 باشد.  می 14افتادگی احتمالیاز کار •

 .[1]است کل ارائه شده زانیونیدر معرض اثرات دز  های آوریفن 1جدول در 

 های در معرض اثرات دز یونیزان کل آوریفن  (: 1جدول)

 اثرات های زیرگروه دسته آوریدسته فن
MOS NMOS 

PMOS 

CMOS 

CMOS/SOS/SOI 

 آستانه ولتاژ تغییر

 انداز  راه  جریان کاهش

 سوئیچینگ سرعت کاهش

 نشتی جریان افزایش
BJT  تضعیف hFE، انرژی کم شرایط برای ویژه  به 

JFET  یافته افزایش درین-سورس نشتی جریان 

میکروالکترونیک  

 آنالوگ 
 15جبرانی  جریان و جبرانی ولتاژ در تغییرات 

 بایاس  جریان در تغییرات

 گین تضعیف

میکروالکترونیک  

 دیجیتال 
 ترانزیستور  یافته افزایش نشت 

 از  منطقی خطای

 یا (BJT) یافته کاهش بهره 

 
10 Radiation Verification Testing 
11 Radiation Lot. Acceptance Test 
12 Failure 
13 Parameter drift 
14 Eventual functional failure 
15 offset 
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 (CMOS) یافته کاهش سوئیچینگ هایسرعت و آستانه  ولتاژ تغییرات

CCD  یافته  افزایش تاریکی در جریان  ها 

 MOS ترانزیستور عناصر روی اثرات

 16CTEبعضی اثرات روی 

APS  برپایه سنسورهای مدار در تغییرات MOS  بهره  در تغییرات شامل که  

 هاست پیکسل تقویت
MEMS  در تغییر  دلیل به پاسخ در تغییر build-up نزدیک الکتریکدی هایالیه در  

 متحرک هایقسمت

-بلورهای نوسان

 17ساز کوارتز
 تغییرات فرکانسی  

 18محافظ  هایشیشه اپتیکیمواد 

 نوری  فیبرهای

 اپتیکی قطعات

 19ها پوشش

 20ابزارها 

 21ها سوسوزن

 یافته  افزایش جذب

 (coloration) جذب طیف در تغییرات

 پلیمری سطوح

  فقط معموالً)

  مواد برای

  فضاپیما خارجی

 (هستند مهم

 مکانیکی تضعیف 

 الکتریک دی خواص در تغییرات

این   انجام  از  داده هدف  تحلیل  برای  روشی  پرتویی  کار  آسیب  پارامترهای  مقادیر  از  قرارگیری   TIDهای حاصل  برای 

 .استهای فضایی در مأموریت Cهای حساس به تابش یعنی مرحله پیش از فاز  آوریفن

 روش کار .  2

ارزیابی و تحلیل در این بخش مطابق با الزامات تشاعشاعات فضاایی در حوزه دز یونیزان کل، مراحل مختلف جهت 

برای در نظرگیری این الزامات اساتانداردهای فضاایی اروپا یعنی  گذاری بر آن ارائه خواهد شاد. این آسایب و روند صاحه

ECSSگذاری فوق، منوط به داشااتن اطالعات اولیه از پارامترهای  ، مبنای کار قرار گرفته اساات. روش تحلیل و صااحه

ر خصوص حساسیت پذیری قطعات مختلف و تحمل آنها نسبت به پرتو است. روند  چنین اطالعات دمداری ماهواره و هم

 آمده است.  مقالهگیری در انتخاب قطعات به ترتیب از ابتدای کار تا زمان مربوط به آزمون در این تصمیم

 ماهواره ماموریت  . تعیین مشخصات   1.  2

بایسات، در ابتدا بر اسااس بیانیه ماموریت،  میبا توجه به اثرپذیری پارامترهای مداری بر میزان تشاعشاعات دریافتی  

نسابت به زاویه انحراف و ارتفا  دارای تغییرات   TIDپارامترهای مداری تعیین شاود. همانطور که مشاخا اسات میزان 

 krad (Si)/yrتا    krad (Si)/yr 4تواند از می  TIDمقدار  22LEOکم ارتفا  های  برای مثال در ماهواره.  [3]باشادزیادی می

. اطالعات ماموریتی که در تعیین ساطح دز دارای  [4]( از آلومینیم تغییرات داشاته باشادmm 254/0)  mil 10برای  40

باشاند، شاامل ارتفا ، طول و عرض جغرافیایی، زاویه انحراف مداری، بازه زمانی ماموریت، زمان پرتاب و میزان  اهمیت می

 حفاظ ماهواره است. 

 
16 Charge transfer efficiency 
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    23TIDLتعیین نوع قطعه و محاسبه مقدار .  2.  2

 TID، سطحی از  TIDL.  [5]باید مورد بررسی قرار گیرد  TIDLبرای قطعاتی که نسبت به این اثر، آسیب پذیر هستند،  

  SPENVISو    OMERE. این کار با استفاده از نرم افزارهای تشعشعات فضایی مانند  [5]رسد است که به قطعه مورد نظر می

رسیده به قطعات    TIDهای مختلف محیط تشعشعی فضا، میزان  افزارها با در نظرگیری مدلدر این نرم  شود.انجام می

شود و بر حسب ضخامت با توجه پارامترهای ماموریت که از کاربر خواسته می  TID. مقدار  [ 11-6]شودتخمین زده می

 24محلی د با در نظرگیری مجمو  حفاظ سازه و حفاظ  ی شود. بنابراین باباشد، ترسیم میحفاظ که معموال آلومینیم می

 را به دست آورد.  TIDکه برای قطعه مورد نظر در طراحی در نظر گرفته شده است، مقدار 

    TIDتعیین حساسیت قطعه نسبت به  .  2.  3

 "همه سااطوح"قطعاتی که با    -1شااوند. دسااته به دو دسااته تقساایم بندی می TIDLقطعات به لحاظ بررساای 

یعنی به عبارت دیگر، لزوم  کامال مورد بررساای قرار گیرند. TIDLاند و بیانگر این اساات که باید از منظر مشااخا شااده

دساته دوم قطعاتی که مقدار   به میزان آن بساتگی ندارد و هر مقدار که باشاد، تحلیل بایساتی انجام شاود.TIDبررسای 

TIDL   300<با krad-Si eq اند. در این صاورت اگر مقدار  مشاخا شادهTIDL   بیشاتر از این مقدار باشاد، به بررسی بیشتر

 نیاز دارد.  
 . TID[5]دسته بندی قطعات با توجه به حساسیت پذیری نسبت به (:2جدول)

TIDL  خانواده قطعات  زیرخانوادهEEE 

 ژ مرجع، زنر ولتا همه سطوح 
 دیودها 

> 300𝑘𝑟𝑎𝑑 − 𝑆𝑖 𝑒𝑞 سوییچینگ، شاتکی، یکسوکننده 

> 300𝑘𝑟𝑎𝑑 − 𝑆𝑖 𝑒𝑞   میکرومو  های دیودی 

 مدارهای مجتمع   همه سطوح 

> 300𝑘𝑟𝑎𝑑 − 𝑆𝑖 𝑒𝑞   مدارهای مجتمعGaAs 

 نوسان سازهای هیبریدی   همه سطوح 

 CCD  همه سطوح 

  همه سطوح 
قطعات اپتیکی، دیودهای نوری، 

LEDهای نوری، ها، مقاومت

 اپتوکوپلرها

  همه سطوح 
ترانزیستورها )دو قطبی و 

MOS) 

> 300𝑘𝑟𝑎𝑑 − 𝑆𝑖 𝑒𝑞   ترانزیستورهایGaAs 

 هیبریدهای با قطعات اکتیو   سطوح همه 

 قطعه   رده. تعیین 2. 4

شود.  در قطعه مورد نظر(، تعیین می TID)مقدار تحمل 25TIDSمقدار   TIDو یا  RHAدر دیتا شیت بر اساس پارامتر   

 شود مشخا می No RHAدر صورتی که قطعه قابلیت تحمل تشعشع را نداشته باشد، با 

 مقاوم در برابر تابش محسوب شوند.  krad 30  توانند تا حداقل محدودهخاصی می  قطعات

 ها، القاگرها...(ها، خازنرسانا نباشد. )مقاومتکه دارای مواد نیمه ایقطعههرگونه  (1

 )استاندارد، شاتکی و زنر(   26اتصالیتک دیودهای   (2

 
23 Total Ionizing Dose Level 
24 Local shield 
25 Total Ionizing Dose Sensitivity  
26 single junction 
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 دوقطبیترانزیستورهای  (3

ممکن اسااات شااابیه دیودها به نظر برساااند اما دارای پیچیدگی    27باید دقت داشااات که برخی قطعات دو پایانه

باشااند. این های جریان میکنندههای ولتاژ و تنظیم28کنندهتنظیمباشااند. این قطعات شااامل حسااگرهای حرارتی، می

نیساتند. برخی مواد  یرالکترونیکی )مانند  مصاون موارد ممکن اسات، مقاوم در برابر پرتو به نظر برساند اما در عین حال  

 .[12]شوندها، بست و ...( به عنوان مواد مقاوم در برابر پرتو در نظر گرفته می، هادیPCBزیر الیه 

 .[13]شوندقطعات از نظر مقاومت در برابر پرتو به سه دسته تقسیم می

 تجاری  -1

 سطوح مقاومت در برابر پرتو -

 krad  2-10دز یونیزان کل:   ➢

2- Rad Tolerant 

 سطوح مقاومت در برابر پرتو -

 krad 20-50دز یونیزان کل:   ➢

3- Rad Hard 

 سطوح مقاومت در برابر پرتو -

 krad 200 – Mrad 1دز یونیزان کل:  ➢

 قطعه   RDM. تعیین  2.  5

شاود و از این پارامتر برای تعیین لزوم محاسابه می0  1معادلة  مطابق  ،RDM (Radiation Design Margin)مقدار 

 شود.    و کفایت محاسبات استفاده می آزمونانجام 
RDM = TIDS/TIDL     1معادله 

ها شاامل نوساانات  این کمیت. هساتندشاوند، شاامل پنج دساته می  TIDSعواملی که باعث عدم قطعیت در تعیین 

های  تعریف محیط تابشای نیز به مدلباشاد.  آماری در خط تولید، نو  قطعه، فرآیند سااخت، طراحی مدار و کاربرد آن می

  .[14]کدهای ترابرد تابشی و مدل جرمی فضاپیما وابسته استتابشی،  

 و یا کفایت محاسبات    آزموننحوه تصمیم گیری برای لزوم انجام   .2.  6

لزوم انجام     RVT[.  16شود]  ی ماستفاده    3جدول    از  آزمونانجام    یبرا  یریگیم، جهت تصمRDMپا از محاسبه مقدار  

گیری برای انجام آزمون، اوال  همانطور که در این جدول ارائه شده، مبنای تصمیم  . کندیم   یینرا تع  TID  ین تشعشعوآزم

های آزمون آن در اختیار  هایی که دادهنمونه پروازی با نمونه  29است و ثانیا باید شماره دیفیوژن الت   RDM  توجه به مقدار

شود  مراحل اساسی در ساخت ویفر محسوب میاست، مورد مقایسه قرار گیرد. با توجه به اینکه فرآیند دیفیوژن یکی از  

گیری انتخاب شده تواند بر مقدار حساسیت تشعشعی تاثیرگذار باشد، بنابراین این عامل نیز یکی از عوامل تصمیمو می

های متمادی به تدریج در حال تغییر است، تاریخ فرآیند  چنین با توجه به اینکه فرآیند دیفیوژن در طی سالاست. هم

کننده جهت انجام  تواند بسیار اهمیت داشته باشد. لذا در مجمو  همه این عوامل در کنار هم الزام تعیینری نیز می کدگذا

 است.  TIDآزمون 

 

 

 

 
27 Two-terminal 
28 regulator 
29 diffusion lot 
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 TID [15] آزمونتصمیم گیری در مورد انجام  (: 3جدول)

 الزام انجام آزمون   RDM زیرگروه  گروه

  زنر، ولتاژ مرجع  دیود  

- 
های اگر شماره دیفیوژن الت پروازی با شماره دیفیوژن الت که داده 

آزمون آن در اختیار است، متفاوت بوده و بیش از ده سال از تاریخ 

 کدبندی گذشته باشد، آزمون تشعشعی باید انجام شود. 

 

   یکمارچه سیلیکونیCMOS30 مدارهای مجتمع 
- 

های اگر شماره دیفیوژن الت پروازی با شماره دیفیوژن الت که داده 

بیش از چهار سال از تاریخ   آزمون آن در اختیار است، متفاوت بوده و

 کدبندی گذشته باشد، آزمون تشعشعی باید انجام شود. 

 
BiCMOS 

یکمارچه سیلیکونی دوقطبی  

های اگر شماره دیفیوژن الت پروازی با شماره دیفیوژن الت که داده  4 <

آزمون آن در اختیار است، متفاوت بوده و بیش از چهار سال از تاریخ  

 کدبندی گذشته باشد، آزمون تشعشعی باید انجام شود. 

 
 آزمون تشعشعی باید انجام شود. 4>

NPN ترانزیستورها  توان باال    

PNP توان باال    

 
> 4 

های داده اگر شماره دیفیوژن الت پروازی با شماره دیفیوژن الت که 

آزمون آن در اختیار است، متفاوت بوده و بیش از چهار سال از تاریخ  

 کدبندی گذشته باشد، آزمون تشعشعی باید انجام شود. 

 آزمون تشعشعی باید انجام شود. 4> 

FET کانال   P 

FET کانال   N 

های اگر شماره دیفیوژن الت پروازی با شماره دیفیوژن الت که داده  -

آزمون آن در اختیار است، متفاوت بوده و بیش از چهار سال از تاریخ  

 کدبندی گذشته باشد، آزمون تشعشعی باید انجام شود. 

CCD, CMOS 

APS 
های اگر شماره دیفیوژن الت پروازی با شماره دیفیوژن الت که داده  4 < 

آزمون آن در اختیار است، متفاوت بوده و بیش از چهار سال از تاریخ  

 کدبندی گذشته باشد، آزمون تشعشعی باید انجام شود. 
ادوات  یرمجمتع 

 اپتیکی31

 آزمون تشعشعی باید انجام شود. 4 > 

 

توان از شرایط می  ECSS-Q-ST-60-15Cدر حالت کلی برای تخمین اولیه جهت انجام آزمون مطابق با استاندارد 
 .  [5]زیر استفاده کرد

 تعیین خواهد شد.   RDMبا در نظرگیری  آزمونالزام انجام 

TIDL 2شرط اول : اگر   ▪ < 𝑇𝐼𝐷𝑆  یعنیRDM>2  .در این صورت آزمون نیاز نیست 

TIDL 1.2شرط دوم: اگر ▪ < 𝑇𝐼𝐷𝑆 < 2𝑇𝐼𝐷𝐿   1.2یعنی < 𝑅𝐷𝑀 < که آزمون مطابق با الزام باال   2

 مورد نیاز است.

 .[5]یستن یزصورت استفاده از آن جا ینکه در ا RDM<1.2 یعنی TIDS<1.2TIDLشرط سوم: اگر ▪

 

 
30 Silicon Monolithic  

 
31 opto discrete devices 
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   . نتایج 3
در یک شرایط عملیاتی که هدف    TIDیم بیشتر در این قسمت به معرفی یک نمونه کاربردی برای انجام آزمون  برای تفه

بنابراین با در نظرگیری بدترین شرایط، مقدار حساسیت قطعات تجاری  شود.  استفاده از قطعات تجاری است، پرداخته می
  5/2،  2،  5/1های زمانی  در بازه  km  500شود. محاسبات برای ماموریتی با ارتفا  تقریبی  در نظر گرفته می  krad  2برابر  

انجام شده    OMEREافزار  و با استفاده از نرم  mm  5/4-3سال و برای حفاظ سازه آلومینیمی با محدوده ضخامت    3و  
 ( نتایج بررسی ارائه شده است.4در جدول )در نظر گرفته شده است.  2020آ از بازه زمانی ماموریت برای سال  است.

 تصمیم گیری در مورد انجام آزمون برای یک نمونه خاص (: 4جدول)

طول عمر 

 )سال(
thickness of Al 

(mm) 
TID (krad) RDM الزام 

1.5years 

 آزمون الزم نیست  2.04 0.98 3.00

 آزمون الزم نیست  2.40 0.83 3.25

 آزمون الزم نیست  2.82 0.71 3.50

 آزمون الزم نیست  3.28 0.61 3.75

 آزمون الزم نیست  3.80 0.53 4.00

2 years 

 آزمون الزم است  1.38 1.45 3.00

 آزمون الزم است  1.63 1.23 3.25

 آزمون الزم است  1.91 1.05 3.50

 آزمون الزم نیست  2.22 0.90 3.75

 آزمون الزم نیست  2.58 0.78 4.00

2.5 years 

 استفاده جایز نیست  1.10 1.81 3.00

 آزمون الزم است  1.30 1.54 3.25

 آزمون الزم است  1.53 1.31 3.5

 آزمون الزم است  1.78 1.13 3.75

 آزمون الزم نیست  2.06 0.97 4.00

3 years 

 استفاده جایز نیست  0.92 2.18 3.00

 استفاده جایز نیست  1.09 1.84 3.25

 آزمون الزم است  1.27 1.57 3.50

 آزمون الزم است  1.48 1.35 3.75

 آزمون الزم است  1.72 1.17 4.00

 آزمون الزم است  1.98 1.01 4.25

 نیست آزمون الزم  2.26 0.89 4.50

افزایش پیدا    RDMیابد و بنابراین میزان  با افزایش ضخامت سازه، کاهش می  TIDمقادیر    ،همانطور که مشخا است

توان از قطعات تجاری در این محدوده از ضخامت استفاده کرد. در صورتی  ساله، می  5/1کند. برای بازه زمانی ماموریت  می

یابد، در محدوده ضخامت   افزایش  به دو سال  ماموریت  بازه زمانی  برای    mm  5/3-3که  الزامی است. و  آزمون  انجام 

انجام آزمون  نیاز به    ECSS-Q-ST-60-15C  های بیشتر قطعه مصون بوده و با در نظرگیری الزامات استانداردضخامت

  –   mm  25/3 ، استفاده از قطعه تجاری جایز نیست. برای بازه ضخامت mm3ساله در ضخامت    5/2نخواهد بود. برای بازه زمانی  

های  ساله در ضخامت  3های بیشتر قطعه تجاری مصون خواهد بود. برای بازه زمانی انجام آزمون الزامی است و برای ضخامت 75/3

mm  25/3-  3   بازه ضخامت برای  نیست.  از قطعه تجاری جایز  برای     mm  25/4  –  5/3 استفاده  الزامی است و  آزمون  انجام 

 های بیشتر قطعه تجاری مصون خواهد بود. ضخامت

  گیرینتیجه.  4

ارائه   یلی تحل  ی هایبررس  یمحاسبات با به عبارت  یتکفا  یا  TIDلزوم انجام آزمون    یبرا  یریگیممقاله، روند تصم  یندر ا
دارد، مرحله   یتاهم  یاربس  TIDسطح    ییندر تع  یتمامور  ی روند، پارامترها  ین شده است. همانطور که مشخا است در ا

وجود دارد و توجه   یتکه در مامور  یبا سطح  یسهقطعات و مقا  حملینو  قطعات است که با توجه به سطح آستانه ت  یبعد



 
 
 
 
 
 

9 
 

 (مجازی)دانشگاه فردوسی مشهد  -1399اسفند  14الی  11

های قبلی حساسیت تشعشعی قطعات، فرآیند دیفیوژن و هم چنین تاریخ کدگذاری  توجه به داده   ی،تشعشع  یهشبه حا
خاصی از ماموریت  گیری برای نمونهشرایط برای تصمیم  به عمل آورد.  یریگیمدر مورد انجام آزمون تصم  توانیمویفر،  

می نشان  نتایج  است.  شده  معرض انجام  در  بیشتر  قرارگیری  احتمال  و  ماموریت  زمانی  بازه  افزایش  با  که  دهد 
اره احتمال های کمتر سچنین در ضخامتشود. همزیادتر شده و بنابراین الزام انجام آزمون تشدید می   TIDتشعشعات،

 حمل قطعه باید آزمون انجام شود.  آسیب بیشتر بوده و بنابراین جهت بررسی ت
 
 جعامر .  5
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