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کیلومتری از سطح  550-500شبیه سازی و بهینه سازی حفاظ حسگر مغناطیسی در باند مداری 

 FASTRADو   OMEREزمین با استفاده از نرم افزارهای  
 

  (1)رئیسی، بهروز  – (1)دانشمندی، امیدرضا – (1)دانشور، حمیده -(1) *افخمی کرایی، محمد مهدی
 

  کیپژوهشکده مکان ،رانیا ییپژوهشگاه فضا ،ییفضا یگروه حسگرها 1 

 چکيده:
شعات شع ضا ت ضع یم ییف ضایی یا فیتواند باعث عملکرد  ست ماموریت های ف کاهش اثرات  یبرا یمتفاوت یراه ها .شود شک

ضا شعات ف شع سب ترین راه وجود دارد ییت سب و بهینه می اما یکی از منا ستفاده از حفاظ منا شعات، ا شع های کاهش خطرات ت
ستفاده از نرم افزار  شد. در این پژوهش ابتدا با ا ضوی  OMEREبا ضایی در باند مداری بی شعشعات ف کیلومتری  550-500محیط ت

سال 60ساله با زاویه انحراف  5در یک ماموریت  ستفاده از نرم افزار   2018 درجه و زمان پرتاب  سپس با ا شد.  سی خواهد  برر
FASTRAD  حفاظ مناسب و بهینه از نظر وزن، حجم و میزان دوز دریافتی تمامی قطعات الکترونیکی که درون حسگر مغناطیسی

ضخامت کل می شود. حفاظ بهینه حفاظی با  شند، بررسی می  بکار    1.85mm AL7075تنگستن و  0.15mmکه در آن   2mmبا
 به قطعات الکترونیکی می رسد، برآورد شده است.  1.95kradگرفته شده است که دوزی کمتر از حداکثر میزان دوز 

  FASTRAD ، نرم افزار OMEREمحیط تابش فضا، حسگر مغناطیسی، نرم افزار   :کلمات کليدي
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Abstract: 
Spacing radiation can cause poor performance or failure of space missions. There are different ways to 

reduce the effects of space radiation, but one of the most appropriate ways to reduce the risks of the 

radiation is use of appropriate and optimal shields. First in this study, by using the OMERE software, the 

space radiation environment in the 500-550km elliptical orbital band in a 5-year mission with a 60-degree 

inclination and 2018 launch time is investigated. Then, by using the FASTRAD software, the appropriate 

and optimal shield is calculated according to the weight, volume and total dose of all electronic components 

that are within the magnetic sensor. An optimum shield with a total thickness of 2mm composed of 0.15mm 

tungsten and 1.95mm AL7075 has been used, and using it the maximum total ionizing dose on electronic 

components is estimated less than 1.95krad.  
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 :مقدمه

سگرها  یسیمغناط دانیماندازه  یرگیاندازه یبرا یدو هدف عمده کاربرد دارند. ابتدا به عنوان ابزار یبرا یسیمغناط یح

. در حالت رندگییمواد مورد اس  تفاده قرار م یس  یخواص مغناط یرگیاندازه یبرا یبه عنوان ابزار نیو جهت آن و همچن

ستفاده م یسیچهار نمونه حسگر مغناط یکل  اریسب یسیمغناط هایدانیم یرگیاندازه یکه برا  SQUID. حسگر شودیا

 هایدانیم یرگیاندازه یبرا یکه به عنوان ابزار تگیفالکس ی. حسگرهارندگیی( مورد استفاده قرار م1fT-1nTکوچک )

س  ط ثابت متو یس  یمغناط هایدانیم یرگیبه منظور اندازه زین  MR ی( کاربرد دارند. حس  گرهاnT-10uT0.1کوچک )

(nT-1mT100و سنسورها )تربزرگ یسیمغناط هایدانیم یبرا زیاثر هال  ن ی (uT-3T10استفاده ) [1] شوندیم. 

ناخته ش   فیض  ع یس  یمغناط دانیم یرگیابزار در اندازه نیبه عنوان پرکاربردتر تگیحس  گر فالکس ،بندیدس  ته نیدر ا

 تیز اهما یو مباحث ناوبر یفلز داتیگرفته تا تول یپزش  ک یاز کاربردها یارینوع حس  گر در موارد بس   نی. اش  ودیم

ستراتژ س کیا ست. از جمله مزا یاریب سگر م وعن نیا یایبرخوردار ا صرف توان  ،یداریپا نان،یاطم تیبه قابل توانیح م

 . [2] آن اشاره نمود نیپائ

ش منابع شانی یهانیک یماهواره، پرتوها کیشع در مدار عت ش 1کهک ش یدیو خور ستند. خور شع  کی دیه شع منبع فعال ت

شراره  ،یدیات خورشعتشعش ستهیپا انیکند. جدا از جر یو فوتون ساطع م نیسنگ یها ونیاست که الکترون، پروتون، 

مقدار الکترون ها، پروتون ها  رییدهند، موجب تغ یم رخ یدیخورش دیشد یها تیکه در مدت فعال زین یدیخورش یها

ستند که فرض م یذرات باردار پرانرژ زین یهانیک یشوند. پرتوها یکمتر م یبا انرژ نیسنگ یها ونیو  شود خارج  یه

س شم شمه م یاز منظومه  شامل پروتون ها )رندیگ یسرچ  نیسنگ یها ونی( و %12(، ذرات آلفا )حدود %87. و عمدتا 

 . ندهست

ش یهانیک یاز ذرات و پرتوها ریغ به سند، آنها یم نیکه به زم یگریذرات باردار د ،یدیو خور ستند ییر  دانیکه در م ه

 یم نیمزون آلن، حول  داخلی و خارجی یتش   عش   ع یبه دام افتاده و در دو منطقه با نام کمربند ها نیزم یس   یمغناط

 .[3] چرخند

با اجزا ها یذرات موجود در فض   ا  ندمی برهمکنش هاماهواره درون و بیرون موجود در یکینالکتر یمدار  نی. اکن

اندرکنش  این . نوعگذارندب ریشده و بر عملکرد آنها تأث الکترونیکی و مواد لیوسا بتخری به منجر تواندمی هابرهمکنش

ستگ ی،هدف )چگال ۀ( و مادیذره )بار و انرژ هاییژگیبه و س. دارد یجرم و بار( ب ش یهابیآ از اندرکنش ذرات با  ینا

                                                 
1( Galactic Cosmic Rays)GCR   
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 یبندمیتقس   4یاثرات تک رخداد بیآس   -3 3ییجاجابه بیآس   -2 2کل زانیونیز ود بیآس   -1 کلی ۀماده به س  ه دس  ت

شتبا  کل زانیونیدوز  .شوندیم شدنانبا سیون پرتوهادر  یانرژ ه  سط یونیزا سب  رخ می دهد واحد جرم ماده تو و برح

. [4] هستند یکیالکترون زاتیتجه  یعلت از کار افتادگ ن،سیوزایونی. اثرات شودیم یرگیاندازه  (Gy)یگر ای  (rad)راد

س یبرا ضاکل در  نسیوزایونیدوز  بیکاهش آ سب از لحاظ وزن، حجم و همچنین کاهنده  های از حفاظ توانی، مف منا

سیون کل ستفاده نمود.  دوز یونیزا سی ا که بیرون بدین منظور در این مقاله به بررسی حفاظ مناسب جهت حسگر مغناطی

 .[5 ,6]پرداخته شده است   FASTRADو  OMEREبا استفاده از دو نرم افزار  از ماهواره قرار می گیرید

 :روش کار

جهت محاس  بات  OMEREاس  تفاده ش  ده اس  ت. نرم افزار  FASTRADو   OMEREدر این مقاله از دو نرم افزار 

ستفاده می شود. نرم افزار  شعشعاتی ت FASTRADتشعشعات موجود در باند مداری که ماهواره در آن قرار می گیرد، ا

ت الکترونیکی استفاده از آن دوز دریافتی قطعاشبیه سازی شده است را دریافت و می توان با  OMEREکه در نرم افزار 

 درون حفاظ طراحی شده را محاسبه کرد. 

ذرات باردار )الکترونها، پروتونها و  طیاس  ت. مح افتهیتوس  عه  C++در  5TRADتوس  ط ش  رکت   OMERE نرم افزار

 یاز منابع تابش یسه نوع اصلکرد.  محاسبه یخاص ریهر مس ایمدار  یتوان با استفاده از پارامترها ی( را منیسنگ یونهای

 یونهای -3 یدیخورش    یها ونیپروتون ها و  -2 وان آلن( یتابش    ی)کمربندها رافتادهیالکترون ها و پروتون ها گ -1

شد.  موجود OMEREدر  یهانیک یپرتوها س نیامی با شامل ب ستاندارد م یاز مدل ها یارینرم افزار  شد. یا در این  با

 یس  یمغناط دانیبا مدل م AP8و  AE8مقاله برای الکترون ها و پروتون ها به ترتیب مدل های ذره ای بین المللی به نام 

Jensen Cain  هایاس  تفاده ش  ده اس  ت. مدلAE8  وAP8  می ها  تیتمام مامور یبرا ییاس  تاندارد اروپا کیاز ناس  ا

شد.  ش یبرابا ش یپروتون هابه دو بخش  OMERE ،یدیذرات خور شراره ها یدیخور ش یو  سبه  یبرا یدیخور محا

، OMERE ن،ی. عالوه بر اشده استاستفاده  CREME96از  یهانیک یپرتوها یشود. برا یم میتنها تقس دادیاثرات  رو

 . دییرا محاسبه نما یهانیو اشعه ک یدیذرات خورش یبرا 6LET فیتواند ط یم

                                                 
2 Total Ionization Dose 

3 Displacement Damage 

4 Single Event Effect 

5 Tests & RADiations 

6 Linear energy transfer 
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، مجموع دوز در OMEREپس از استفاده از تمامی مدل های ذکر شده جهت محاسبات تشعشعات محیط در نرم افزار 

شود و نتایج آن به عنوان ورودی به نرم  سبه می  ضخامت های مختلف دراین نرم افزار محا یک کره توپر آلومینیومی در 

  وارد می گردد. FASTRADافزار 

شده  STEPدریافت هندسه به صورت فایل قابلیت  FASTRADنرم افزار  شد. طراحی ها مکانیکی انجام  را دارا می با

شده است. فایل دوز محاسبه شده  FASTRADاستخراج و وارد نرم افزار  STEPبه صورت فایل  CADدر نرم افزار 

ن دوز دریافتی می گردد. سپس نقاطی که میزا FASTRADنیز به عنوان محیط تشعشعات وارد نرم افزار  OMEREدر 

 آنها اهمیت دارد، در آن محل آشکارسازهایی تعریف می گردد. 

سازهایی جهت تعیین میزان دوز دریافتی  قطعات  FASTRADدر نرم افزار  شکار در مرکز تمامی قطعات الکترونیکی آ

شماره گذاری قطعات الکترونیکی حسگر مغناطیسی نشان داده ( 1)در مدت زمان ماموریت تعریف شده است. در شکل

شده است. جنس قطعات الکترونیکی به علت اینکه جنس نسبتا پیچیده ای دارد و برای اینکه بیشترین مقدار دوز به مرکز 

 قطعات برسد هوا در نظر گرفته شده است. 

 
ت الکترونیکی حسگر مغناطیسی که محاسبات دوز نما از باالی حسگر مغناطیسی و شماره هر یک از قطعا( 1شکل )

 یونیزان کل در مرکز آنها انجام خواهد شد.

 :نتايج
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کیلومتری از س  طز زمین در یک  550-500برای یک مدار بیض  وی  OMEREش  بیه س  ازی ها با اس  تفاده از نرم افزار 

الکترون ها و پروتون های کمربند داخلی . شار درجه انجام شده است 60با زاویه انحراف  2018ساله در سال  5ماموریت 

( نشان داده شده است. به علت اینکه 2ون آلن، پرتون های شراره های خورشیدی و پروتون های خورشیدی در شکل )

ش  ار یون های خورش  یدی، ش  راره های خورش  یدی و کیهانی بس  یار پایین بود از نمایش آنها ص  رف نظر ش  د. اما در 

سبات تمامی اندرکنش  شده نیز در نظر محا ذرات اعم از الکترون ها، پروتونها، یون ها و عالوه بر آن ذرات ثانویه تولید 

انجام ش  د که نتیجه  OMEREنتایج محاس  بات دوز یونیزان کل برای یک کره توپر در نرم افزار   گرفته ش  ده اس  ت.

شکل) سبات در  ضخامت 3محا صفر تا  ضخامت  سبات دوز در حالت های مختلف از  ست. محا شده ا شان داده   100( ن

ست. اما از  شده ا شده،  انجام  شته  سبه دوز یونیزان کل گذا سازی جهت محا شکار میلی متر کره توپر که در مرکز کره آ

رار گرفته شده است شکلی پیچیده تر می باشد و شکل هندسی در نرم آنجا که شکل هندسی که درفضا مورد استفاده ق

سد، اطمینان  شد نمی توان به این نتایج از نظر دقیق بودن مقدار دوزی که به قطعات می ر ساده می با سیار  افزار اومره ب

 حاصل نمود. 

 
یدی برای بدترین مورد در یک ( شار الکترون ها و پروتون های ون آلن، شار پروتون های شراره های خورش2شکل )

 سال 1.5هفته و شار پروتوهای خورشیدی با توجه چرخه خورشیدی فعال در 
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سال  5درجه در  60کیلومتر و جهت گیری  550-500 ارتفاع با `کل برای مدار بیضوی دوز یونیزان ( منحنی3شکل)

 حفاظ آلومینیوم مختلف کره توپر های ضخامت بر حسب ماموریت
 

و مشخص کردن جنس تمامی قطعات، فایل خروجی  FASTRADپس از وارد نمودن شکل هندسی به دورن برنامه 

می کنیم و محاسبات را انجام می دهیم. موادی که در این حفاظ مورد  FASTRADرا وارد برنامه  OMEREبرنامه 

ر سه حالتی که در آن تنگستن در بیرون، و تنگستن می باشد. ابتدا تنگستن د AL7075استفاده قرار گرفته است آلیاژ 

درون و در میان حفاظ آلومینیومی قرار داده شده است مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی ها جهت مقایسه سه حالتی 

 ( نشان داده شده است. 4که ذکر گردیده شد با حالتی که تنگستن در حفاظ استفاده نشده است، در شکل)
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 2mmو تنگستن)ضخامت ثابت  AL7075( سمت راست: حفاظ های با آرایش مختلف بااستفاده از آلیاژ 4شکل)

تنگستن(، سمت چپ: میزان دوزی  0.2mmبا وجود  4و  3، 2بدون حضور تنگستن و حالت های  1حفاظ که حالت 

ساله رسیده  5ه و ماموریت درج 60کیلومتری در زاویه انحراف  550-500که به قطعات الکترونیکی در مدار بیضوی 

 است که با توجه به حفاظ سمت راست محاسبات انجام شده است. 
 

به  4و  3، 2مورد استفاده قرار گرفته شده است، در حالت  AL7075تنها  1حفاظ در حالت  mm2در ضخامت ثابت 

شود دوز در  یم دهیکه دتنگستن بکار رفته است. همانگونه  mm 0.2زانیو به م  AL7075از حفاظ  mm1.8 زانیم

 2حالت  4و  3، 2 یحالت ها نیاست. از ب هکرد دایدرصد کاهش پ 52حداقل  1نسبت به حالت  4و  3، 2 یحالت ها

 رسد. یدوز به قطعات م زانیم نیکه تنگستن درون حفاظ قرار گرفته است کمتر

( این نتیجه حاصل شد که حفاظی که تنگستن درون حفاظ بکار گرفته شود، 4پس از بررسی های مطابق نمودار شکل)

( برای بررسی های بیشتر در ادامه استفاده خواهد شد. در 4شکل) 2بهترین حالت ممکن می باشد. بنابرین از حالت 

در حفاظ تنها از  1( حالت 5رار گرفته است. در شکل)( در یک حجم ثابت از دیواره حفاظ، حفاظ مورد بررسی ق5شکل)

که در آنها به ضخامت تنگستن اضاف و به همان میزان از  5و  4، 3، 2آلومینیوم استفاده شده است و با حالت های 

ضخامت آلومینویم کم شده است مقایسه شده است. همانگونه که دیده می شود در هر قطعه میزان افت و ماکزیمم و 

م دوز قطعات مختلف یکسان نیست و این به دلیل وجود قطعات و جنس قطعات دیگری که در درون حسگر مینیم

و هسته های حسگر مغناطیسی و قطعات نگه  pcbمغناطیسی  استفاده شده است، می باشد. و هر کدام از قطعات اعم از 
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دوز کمتری از سمتی که این قطعات وجود  دارنده آنها می تواند در نقش حفاظ عمل کنند و باعث می شوند که میزان

 دارند وارد فضای حسگر گردد. 

 

 
کاسته و به میزان تنگستن اضاف شده  AL7075که از میزان  2mm( سمت راست: حفاظ های در حجم ثابت 5شکل)

است. سمت چپ محاسبه دوز رسیده به قطعات الکتریکی درون حفاظ با توجه به حفاظ هایی که در سمت راست قرار 

 دارد.

 

 نیب نیشود. اما در ا یمشاهده م یشتریاضاف شده است افت ب شتریتنگستن ب زانی( هر چقدر به م5مطابق نمودار شکل)

باشد. با توجه  یگرم م 300وزن مجاز  زانیبه وزن حسگر داشت که مطابق با درخواست کارفرما حداکثر م ینگاه یستیبا

گرم  311.5حالت  نیرسد اما وزن کل دستگاه در ا یم یکیالکتروندوز به قطعات  زانیم نیکمتر 5( در حالت 5به شکل )

 کند. یگرم تجاوز م 300باشد که از حد مجاز  یم

باشد در  یگرم م 291کند و وزن کل دستگاه   یم افتیدوز را در زانیم نیکمتر 5که بعد از حالت  4حالت  نیبنابرا

 1و  4حالت  سهی. با مقامی باشد 1.95kradو حداکثر دوز دریافتی قطعات در این حالت  قرار دارد یمحدوده مجاز وزن

کاهش  ممینیو در حالت م یدرصد 50.1کاهش  ممیدر حالت ماکز 1نسبت به حالت  4حالت  افتهیدوز کاهش  زانیم

هدف از انجام این پژوهش طراحی حفاظ مناسب جهت اینکه کمترین میزان دوز یونیزان کل  درصد رخ داده است. 45.1
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سال را دارا می باشند یا خیر  5به قطعات الکترونیک می باشد. اما اینکه قطعات توانایی تحمل این میزان دوز را در مدت 

دوز بسیار  1.95kradتا زمانی که تست دوز یونیزان کل انجام نگردد نمی توان به صورت قطعی تعیین کرد. میزان را 

 .[7]پایینی برای قطعات محسوب می شود و احتمال پاس شدن تست های تشعشع با این دوز بسیار باال می باشد 

 :نتيجه گيري بحث و

شع شع سه قطعه، تایمر نگهبان، راه حل های متفاوتی برای کاهش اثرات ت ضایی وجود دارد که عبارتند از افزونگی  ات ف

حفاظ گذاری، استفاده از قطعات مقاوم در برابر تشعشعات و ... . اما از بین تمامی این راه حل ها آسان ترین و کم هزینه 

ومحاسبات دوز حفاظ های ترین و در دسترس ترین مورد استفاده از حفاظ بهینه می باشد. در این پژوهش شبیه سازی 

متفاوت انجام گردیده ش   د. محاس   بات با توجه به محدودیت های حجم، وزن و کمترین میزان دوز دریافتی قطعات 

بکار   1.85mm AL7075تنگستن و  0.15mmالکترونیکی انجام شد. با توجه به محاسبات حفاظی که در آن ضخامت 

درجه در  60سال و زاویه انحراف  5گرفته شده باشد، بیشترین دوزی که به قطعات الکترونیکی در مدت زمان ماموریت 

 می باشد.   1.95kradکیلومتری خواهد رسید،  550-500مدار بیضوی 
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