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КІРІСПЕ
Қазіргі қоғамның дамуы ғарыш техникасының кең көлемде
қолданылмауынсыз жүзеге аспайды. Радиобайланыс және теледидар,
навигация және картография, пайдалы қазбаларды барлау, метеорология,
биосфераның жай – күйін бақылау-бұл ғарыш техникасы қолданатын және
оның көмегімен алынған ақпарат пайдаланылатын облыстардың толық
тізбесі емес. Соңғы жылдары әр түрлі ғарыш жүйелеріне және жеке қол
жетімділікке көбірек мүмкіндіктер ашылуда. Ұялы спутниктік телефондар,
жеке спутниктік теледидарлық жүйелер және спутниктік навигация жүйелері
біздің өмірімізде берік орнықты..
Ғарыштық технологиялар іргелі ғылыми зерттеулерде үлкен рөл
атқарады. Ғарыш аппараттарында (ҒА) орнатылған аспаптармен ғарыштық
орта параметрлерін өлшеу, біздің Жерге жақын және планетааралық
кеңістіктің қасиеттері туралы түсінігімізді түбегейлі өзгертетін ақпарат алуға
мүмкіндік берді. Ғарыштағы астрономиялық обсерваториялар
толқындардың әр түрлі диапазонында жұмыс істейтін ғарыштық телескоптар
әлемнің құрылымы мен эволюциясы туралы бірегей ақпарат береді.
ХХІ ғасырдың бірінші жартысында әлемдік қауымдастық бірқатар ірі
ғарыштық жобаларды, соның ішінде Марсқа ұшуды, Автоматты ҒА тобының
Юпитерге ұшуын, оның кейбір спутниктеріне қонуын және Айға ұзақ өмір
сүретін базалардың құрылысын жүзеге асыруды көздейді. Соңғысы іргелі
зерттеулер жүргізуде ғана емес, сонымен бірге айдың минералды
ресурстарын дамытуда да маңызды рөл атқаруы керек. Сондай-ақ, жер
маңындағы орбиталарда ірі энергетикалық және өндірістік кешендер құру
жоспарлануда.
Ағымдағы
ғарыштық
бағдарламаларды
орындаудың
және
перспективалық жобаларды іске асырудың сәттілігі айтарлықтай дәрежеде
ҒА-ның сенімділігі мен қызмет ету мерзіміне байланысты болады. Қазіргі
уақытта әзірленіп жатқан көптеген құрылғылар 15-20 жыл бойы үздіксіз
жұмыс істеуі керек, ал ғарыштық техниканың кейбір перспективалы өнімдері
үшін, мысалы, күн ғарыш станциялары сияқты, олардың рентабельділігін
қамтамасыз ету үшін қызмет ету мерзімі 25-30 жыл болуы керек.
ҒА ұзақ уақыт тоқтаусыз жұмыс істеуін қамтамасыз етуде, оларды
жасау кезінде пайдаланылатын материалдар мен жабдық элементтерінің
қоршаған ғарыштық ортаның әсеріне тұрақтылығы маңызды рөл атқарады.
Қолда бар сараптамалық бағалауларға сәйкес ҒА жұмысындағы істен
шығулар мен іркілістердің жартысынан астамы қоршаған ғарыш ортасының
қолайсыз әсеріне негізделген.
Ұшу кезінде ҒА физикалық табиғаты мен шығу тегі бойынша ғарыш
кеңістігінің әртүрлі факторларының (ҒКФ) ауқымды кешені әсер етеді:
жоғары энергияның электрондары мен иондарының ағындары, ғарыштық
плазма, күн электрмагниттік сәулеленуі, метеорлық материя, жасанды
шыққан қатты бөлшектер және т.б. осындай әсердің нәтижесінде ҒА борттық
жабдығының материалдары мен элементтерінде олардың пайдалану
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параметрлерінің нашарлауына әкелетін әртүрлі физика - химиялық процестер
жүреді. Ғарыштық ортаның әсерінен болатын процестердің сипатына
байланысты материалдар мен жабдық элементтерінің қасиеттерінің өзгеруі
әртүрлі уақыт шкаласына ие болуы мүмкін, қайтымды немесе қайтымсыз
болуы мүмкін және борттық жүйелер үшін әртүрлі қауіп тудыруы мүмкін.
Кейбір әсер етуші факторлар, мысалы, ғарыштық плазма және күн
ультракүлгін сәулелері материалдардың беткі қабаттарына ғана әсер етеді.
Басқалары, мысалы, жоғары энергиялы зарядталған бөлшектер, олар ҒА
құрылымдық элементтерінде жасаған қайталама бөлшектер мен кванттармен
бірге, материалдардың қалыңдығына, сондай - ақ ҒА-ның ішкі бөліктеріне
терең ене алады. Бұл ретте ҒКФ әсері материалдар қасиеттерінің және
борттық жүйелер сипаттамаларының біртіндеп нашарлауына, соның
салдарынан – пайдаланудың біраз кезеңі өткеннен кейін ҒА жұмысының
істен шығуына, сондай - ақ тікелей әсер ететін борттық аппаратураның
жұмысында кенеттен істен шығудың туындауына әкелуі мүмкін. Бірінші
жағдайды суреттейтін типтік мысал ретінде ғарыш радиациясының сіңірілген
дозасының жинақталуы нәтижесінде ҒА күн батареялары тиімділігінің
біртіндеп төмендеуін, ал екінші жағдайды суреттеу үшін – дара
протондардың немесе жоғары энергиялы иондардың әсерінен интеграцияның
жоғары дәрежесі бар микросхемалардағы іркілістерді көрсетуге болады.
ҒА әсер ететін факторлардың алуан түрлілігі, ғарыштық
корпускулалық және электромагниттік сәулеленудің күрделі энергетикалық
спектрлері ҒКФ – ның әртүрлі комбинацияларда және әртүрлі уақыт
тізбегінде әсер ету мүмкіндігі-мұның бәрі ғарыштық орта жағдайында ҒА
материалдар қасиеттері мен борттық жабдықтарының сипаттамаларының
өзгеруін зерттеу мен болжауды қиындатады.
Ғарыш саласының практикалық сұраныстарымен ынталандырылған
осы саладағы қарқынды жұмыстар жаңа ғылыми бағыттың – ғарыштық
материалтанудың құрылуына алып келді, оның міндеттеріне ҒКФ әсерімен
ҒА жабдықтарының материалдары мен элементтерінде өтетін процестерді
эксперименттік және теориялық зерттеу, ҒКФ әсерінен туындайтын
материалдар мен борттық жүйелер сипаттамаларының өзгерістерін зерттеу,
жаңа материалдар жасау, ғарыш ортасының қолайсыз әсерінен ҒА қорғаудың
әдістері мен техникалық құралдарын әзірлеу кіреді..
ҒКФ-ның материалдарға әсерін зерттелуінің басталуы 1950 жылдардың
ортасында алғашқы жасанды Жер серіктерінің (ЖЖС) құрылу кезеңіне
жатады. Бұл кезеңде инженерлер мен конструкторлар ғарыштық орта
жағдайында ЖЖС борттық жүйелерінің жұмыс қабілеттілігін қамтамасыз
етуге байланысты мәселелерді шешу кезінде, оның қасиеттері туралы өте
шектеулі ақпаратты басшылыққа алуларына тура келді. Ғылыми борттық
аппаратураның көмегімен алынған жаңа ақпарат аталған мәселелерді шешуде
айтарлықтай ілгерілеуге мүмкіндік берді. Қарастырылған зерттеулер,әсіресе
1957-1958 жылдары ашылғаннан кейін өзекті болды. Кеңес және
Американдық ғалымдар Жердің радиациялық белдеулерін (ЖЖС)
материалдар мен жабдықтардың радиациялық тұрақтылығын, атап айтқанда
6

термометрлік жабындар мен күн батареяларының фототүрлендіргіштерін
едәуір арттыру қажеттілігі ҒА-да ҒКФ әсерінің әртүрлі көріністерін кең
ауқымды зерттеудің басталуына күшті серпін болды.
М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің
ғалымдары ғарыштық материалтанудың қалыптасуы мен дамуында үлкен
рөл атқарды. 1960-шы жылдардың басында ММУ Д.В.Скобельцын атындағы
Ядролық физика ғылыми-зерттеу институтының (ММУ ҒЗИЯФ)
үдеткіштерінің базасында ҒА материалдары мен жабдықтарына ғарыштық
радиацияның әсерін жүйелі зерделеу жөніндегі жұмыстар өрістетілді, олар
кейіннен басқа да көптеген ББФ әсерін зерттеулермен толықтырылды. Бұл
зерттеулер академик С.Н. Верновтың (1910-1982) басшылығымен
ұйымдастырылды, ол сол кезде ММУ ҒЗИЯФ директоры болған, ал олардың
негізгі бағыттары мен міндеттерін С.Н. Вернов С.П., Королевпен (1907-1966)
және отандық зымыран - ғарыш техникасының басқа да көрнекті
конструкторларымен тікелей ынтымақтастықта анықтаған.
Зерттеулер нәтижелері мен олардың негізінде әзірленетін практикалық
ұсынымдар ғарыш саласының кәсіпорындарында жедел енгізілді.
Кейінірек ғарыштық материалтанудың тағы бір үлкен бөлімі пайда
болды, ол салмақсыздықтың әртүрлі агрегаттық күйлердегі материалдардағы
физика-химиялық процестердің ағымына әсерін зерттеумен, салмақсыздық
жағдайында материалдар алу технологияларын құрумен және ғарышта
әртүрлі технологиялық операцияларды жүргізу мүмкіндіктерін зерттеумен
байланысты болды. Мұндай зерттеулер 1970 жылдардың ортасында
қарқынды дамыды. кеңестік "Салют" сериялы орбиталық станциялар мен
американдық Skylab станциясы басқарылатын режимде ұзақ ұшуларды
жүзеге асырған кезде, содан кейін "Мир" орбиталық ғарыш кешенінде және
Халықаралық ғарыш станциясында (ХҒС) жалғастырылды. Бұл оқу
құралында "ғарыштық технологиялар" терминін қолдану дұрысырақ болар
еді, оның міндеттерінің ерекшелігіне байланысты әсер етпейтін
зерттеулердің бағыты.
ҒА материалдары мен жабдықтарының қоршаған ғарыштық ортаның
әсеріне төзімділігін қамтамасыз етуде, қазіргі уақытта қол жеткізілген елеулі
табыстарға қарамастан, осы саладағы зерттеулер өте өзекті болып қалуда,
өйткені жоғарыда айтылғандай, ҒА жұмысындағы ауытқулардың өте
маңызды бөлігі осындай әсердің салдары болып табылады.
Сондай-ақ ҒА материалдары мен жабдықтарына ҒКФ әсер ету
процестері туралы біздің білімдерімізді үздіксіз жаңарту және кеңейту
қажеттілігін, сондай-ақ ҒКФ әсерінен қорғаудың пайдаланылатын әдістерін
үнемі қайта қарау және жаңа әдістерін құру қажеттілігін туындататын
бірқатар объективті себептер бар.
Соның ішінде ең маңыздыларының бірін, яғни осы себептерді көрсету
керек:
- ҒА-да белсенді жұмыс істеу мерзімдерін және борттық жүйелердің
сенімділігін арттыру талаптары;
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- конструкцияда жаңа үрдістердің пайда болуы (герметизацияланбаған
конструкцияларды, шағын ҒА, бірыңғай ғарыштық платформаларды құру
және т.);
- ҒА құру кезінде наноматериалдарды қоса алғанда, жаңа
материалдарды пайдалану;
- ҒА жаңа жабдықтармен жарақтандыру, аппаратуралық кешендерді
күрделендіру, олардың құрамында жаңа элементтік базаны қолдану;
- зерттеу борттық аппаратурасының сезімталдығын арттыру;
- жаңа орбиталар мен ҒА шығару әдістерін игеру;
- кешенді спутниктік жүйелерді құру және олардың көмегімен жаңа
мақсатты міндеттерді шешу.
ҒА жобалау және пайдалану кезінде бұрын алынған көптеген
нәтижелерді және белгіленген нормативтік талаптар мен стандарттарды
қайта қарау қажеттілігі, сондай-ақ, атап айтқанда, ХҒС-та зерттеулер жүргізу
кезінде және басқа да бірқатар халықаралық ғарыш жобаларында іске
асырылатын қарқынды дамып келе жатқан халықаралық ынтымақтастықпен
айқындалады.
Жоғарыда талқыланған ғарыштық материалтану міндеттеріне сәйкес,
бұл оқу құралы негізінен ҒКФ-ның ҒА-ға әсерін талдауға арналған. Сонымен
бірге, 1970 жылдардың ортасына қарай зымыран-ғарыш техникасының жер
маңындағы ортаға әсерінің әртүрлі көріністері айқын бола бастағанын атап
өткен жөн. Осыған байланысты пайда болған жаңа зерттеу саласы, көбінесе
жер маңындағы ғарыш экологиясы (ЖЖҒК) деп аталады, көбінесе ғарыштық
материалтанумен байланысты.
Ғарыш аппараттарының күйіне зымыран мен ғарыштық техниканың
әсер етуінің ең қауіпті жаһандық көрінісі - пайдалы функцияларды орындай
алмайтын жасанды шығу тегі денелерінің жер орбиталарында жинақталуы ғарыш қоқыстары (ағылшын тіліндегі әдебиеттерде - space debris) жұмыс
істемей қалған және орбитада тұрған ғарыш аппараттарының, зымыран
тасығыштардың, монтаж элементтерінің, түсіп кететін қорғаныс
қақпақтарының және т.б., сонымен қатар жойылған өнімдердің сынықтары
мен ғарыш кемесін жою және пайдалану кезінде пайда болған ұсақ
бөлшектер. Қазіргі кезде ғарыш қоқыстарының жалпы массасы шамамен
7000 тоннаға бағаланады.
Сонымен қатар, ғарыш аппараттарын ұшыру және олардың
жабдықтарын пайдалану кезінде қоршаған ортаға зымырандық отынның
және басқа химиялық заттардың газ тәрізді жану өнімдері көп мөлшерде
шығарылады, олардың құрамы көбіне оған тән емес. Мұндай шығарындылар
Жерге жақын ғарыштық ортада жергілікті бұзылулар тудырады, бірақ
олардың ауқымы айтарлықтай болуы мүмкін.
Ғарыш кемесінің жақын маңында қоршаған ғарыштық ортаның
көптеген түрлі толқулары байқалады: ғарыш аппараттарының төмен
орбиталар аймағында ұшуын ілеспе газ-динамикалық әсерлері, ғарыш
кемесінің электр өрісінің қоршаған плазма күйінің өзгеруі кезінде, оған заряд
пайда болады, ғарыш кемесінің айналасында газ қабығы пайда болады, оны
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әдетте ғарыш кемесінің өзінің сыртқы атмосферасы (МІА) деп атайды және
т.с.с., осылайша, жалпы жағдайда, ғарыш аппараттары - қоршаған ортаның
өзара әрекеттесуі (spacecraft–environment interaction). Бұл термин аппаратта
және оның маңында жүретін көптеген процестердің физикалық табиғатын
дәлірек көрсетеді.
Ұсынылып отырған оқу құралында ғарыш кеңістігінің әртүрлі
салаларында ҒА жұмыс істеу жағдайлары туралы мәліметтер келтірілген,
ғарыш ортасының әртүрлі құрамдастарының сипаттамалары жазылған,
наноматериалдар мен олардың негізінде құрылатын құрылғыларды қоса
алғанда, олардың ҒА жабдықтары мен материалдарына және элементтеріне
әсер етуінің физикалық механизмдері талданған, ҒА ғарыш ортасының әсерін
модельдеудің эксперименттік және есептік теориялық әдістері, сондай-ақ
осындай әсер етуден туындаған теріс әсерлерден ҒА-ны қорғау әдістері
қарастырылған, жерге жақын ғарыштық ортаға техногендік әсер туралы
негізгі мәліметтер келтірілген, одан әрі зерттеудің маңызды міндеттері мен
бағыттары тұжырымдалған.
Оқу
құралы
жоғары
оқу
орындарының
студенттеріне,
магистранттарына жане докторантарына, сондай-ақ ғылым мен техниканың
жаңа перспективалық бағыттары бойынша кадрларды қайта даярлау кезінде
пайдалануға арналған.
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ҒАРЫШТЫҚ ОРТА ЖӘНЕ ОНЫҢ МАТЕРИАЛДАРҒА ӘСЕРІ
Бұл бөлімде ЖЖҒК құрылымы туралы мәліметтер келтірілген, жерге
жақын және планетааралық кеңістіктің әртүрлі аймақтарындағы физикалық
жағдайлар сипатталған, ғарыш ортасының ҒА материалдары мен
жабдықтарына әсер етуіне байланысты құбылыстардың жиынтығы
қарастырылған, қазіргі және болашақ зерттеулердің маңызды міндеттері
тұжырымдалған. Осы оқу құралының тақырыптық бағытына сәйкес ҒА-ның
жұмыс істеу жағдайларын қарастыру кезінде ғарыш ортасының әртүрлі
компоненттерінің ҒА-ға әсер ету тұрғысынан ең маңызды сипаттамаларын
талдауға басты назар аударылады. Ғарыш физикасының әртүрлі бөлімдерінде
егжей-тегжейлі зерттелген ЖЖҒК-нің белгілі бір салаларын қалыптастыру,
ғарыш ортасында плазма мен сәулеленуді тасымалдау және т.б. мәселелері аз
дәрежеде қозғалады.
ҒА
материалдарының
қасиеттері
мен
жабдықтарының
сипаттамаларына ғарыш ортасының ықтимал әсерін бағалау үшін ғарыш
кеңістігінің әртүрлі салаларындағы ең маңызды ҒКФ-тың үйлесімін анықтау
өте маңызды. Бұл жағдайда ғарыштық ортаның жекелеген компоненттерінің
әсерінен туындайтын әсерлерді де, олардың жиынтық әсерін де қарастырған
жөн.
ҒА жер маңы және планетааралық кеңістікте жұмыс істеу
шарттары
Жерге жақын кеңістік және жердің магнитосферасы
Әр түрлі қолданбалы және ғылыми мәселелерді шешу үшін
қолданылатын ҒА-ның негізгі бөлігі Жерден Айға дейінгі орташа
қашықтыққа (380 мың км) тең радиусы бар сферамен шектелген кеңістік
ретінде анықталатын Жерге жақын кеңістікте шоғырланған. OKP-нің төменгі
шекарасы халықаралық құқық тұрғысынан 100 км биіктігімен анықталады,
алайда физикалық тұрғыдан алғанда, мұндай шекара кейде 200 км биіктігін
көрсетеді, онда атмосферадағы тежеу салдарынан жер айналасында бір ғана
бұрылыс жасай алады.
Алайда, көбінесе ЖЖҒК ұғымы жердің магнитосферасындағы
кеңістікті – геомагниттік өрістің оқшаулау аймағын анықтайды, өйткені
магнитосферадағы физикалық жағдайлар оның сыртындағы жағдайлардан
айтарлықтай ерекшеленеді. Меридиандық жазықтықтағы магнитосфераның
көлденең өлшемдері 200-250 мың км, ал күн бағытында шамамен 60 мың км
құрайды.
Жердің магнитосферасының құрылымы туралы қазіргі заманғы
идеялар, олардың көптеген бөлшектері нақтылана береді, ҒА көмегімен
алынған эксперименттік мәліметтердің үлкен массивтеріне негізделген. ҒА
орнатылған құрылғылардың тікелей өлшеулерінің, магниттік және электр
өрістерінің параметрлерінің, плазма ағындарының және жер маңындағы
кеңістіктің әртүрлі аймақтарындағы жоғары энергиялы зарядталған
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бөлшектердің арқасында ғана магнитосфера құрылымының күрделі көрінісін
түсінуге болады.
Жердің магнитосферасының жалпы құрылымы суретте көрсетілген.
1.1, мұнда көлденең ось бойынша жер радиусында геоцентрлік қашықтық RЗ
= 6370 км кейінге қалдырылады.
Жер ішілік көздерден пайда болған геомагниттік өріс дипольдің
көмегімен шамамен жақындайды, оның осі Жердің айналу осіне қатысты
11,5 -ке қисайған, ал оның орталығы Тынық мұхитына қарай шамамен 500
км-ге ығысқан. Нәтижесінде геомагниттік координаттар географиялық
координаттарға сәйкес келмейді. Дипольдің магниттік моменті МЗ = 8,1 1015
Тл м3.
Геомагниттік өрістің дипольдік сипаты ~3–4 RЗ биіктігіне дейін
сақталады. Жерден үлкен қашықтықта өріс бұрмаланады және
магнитосфераның жалпы асимметриясына және магнитосфераның ішінде
орналасқан плазмада ағып жатқан токтардың қосымша магнит өрістерін
құруға байланысты айтарлықтай өзгерістерге ұшырауы мүмкін. Геомагниттік
өрістің деформациясы оған күн желінің (КЖ) - планета аралық кеңістікке күн
– тәждің сыртқы толық иондалған газ қабығынан үздіксіз ағатын плазма
ағынының әсерінен болады.
Негізінен протондар мен электрондардан тұратын КЖ плазмасы (7–
8) 106 м–3 концентрациясы ~10 5 К температураға ие және жердің
айналасына 400-500 км с –1 жылдамдықпен қозғалады. Күннің шығуы
кезінде плазмалық бөлшектердің концентрациясын жоғарылату және оны
гелий ядроларымен байыту кезінде КЖ ағынының жылдамдығы ~1000 км с
–1
км-ге дейін артуы мүмкін.
КЖ плазма ағыны, геомагниттік өріспен әрекеттесіп, Жерге күш
сызықтарын жарықтандырылған (күндізгі) жағынан басады және оларды
анти-күн бағытында шығарады.
Жарықтандырылған жағында магнит өрісінің шекарасы күрт
көрсетілген - бұл КЖ қысымы Жердің магнит өрісінің қысымымен
теңестірілетін бет, нәтижесінде КЖ ағыны магнитосфераға әрі қарай енбейді,
бірақ айналасында түнгі жаққа қарай ағыла бастайды. Күндізгі жағында ~ 10
RZ геоцентрлік қашықтықта орналасқан магнитосфераның көрсетілген
шекарасы магнитопауза деп аталады. Магнитопаузаның алдында, одан 3-4 RЗ
қашықтықта, дыбыстан жоғары жылдамдықты КЖ ағынымен құрылған
соққы толқынының алдыңғы жағы орналасқан. Соққы фронты мен
магнитопауза арасында КЖ параметрлері өзгеретін және плазма ағыны
магнитосфераның айналасында ағып, оның сыртқы бетінде плазма
мантиясын құрайтын өтпелі аймақ бар.
Түнгі жағында анти-күн бағытында өте алыс орналасқан геомагниттік
қуат сызықтары ~1000 RЗ дейінгі қашықтыққа созылатын магнитосфераның
магниттік пойызын (құйрығын) құрайды.
Магнитосфера ішіндегі барлық кеңістік зарядталған бөлшектермен
толтырылады, олар түріне, энергиясына, кеңістіктік таралуына және қозғалыс
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сипатына байланысты ғарыштық ортаның әртүрлі компоненттерін қарастыру
кезінде төменде талқыланатын белгілі бір құрылымдық салаларға жатады.
Мұнда, магнитосфераның динамикасында магниттік дауылдың дамуы
кезінде 3–5 R З биіктіктегі геомагниттік экватор аймағында пайда болатын
сақиналы ток – плазмалық тороидальды форма маңызды рөл атқаратынын
атап өтеміз. Шығыстан батысқа қарай ағатын сақиналы токтың плазмасында
~10-100 кэВ энергиясы бар күн және ионосфералық иондар (Н+, О+ және
т.б.) бар. Сақиналы ток бастапқы геомагниттік өріске қолданылған кезде оны
әлсірететін магнит өрісін жасайды-бұл «Dst -вариация» деп аталады.
Жер бетінде тіркелген D
st-вариациясының амплитудасы бойынша
магниттік дауылдың күші бағаланады: с дауылдары әлсіз болып саналады Dst
< 50 нТл, ал күшті- D st > 100 нТл. Шамасы ~5 10–5 Тл (0,5 Гс) болатын жер
бетіндегі магнит индукциясымен салыстырғанда d st - вариациясының
амплитудасы аз (0,1-1%), бірақ магнитосфераның сыртқы аймақтарындағы
магнит өрісінің шамасымен салыстыруға болады.
1.2. ҒА материалдары мен жабдықтарына ғарыштық ортаның
әсері
1.2.1. Ғарыш кеңістігі факторларын және олардың әсер ету әсерлерін
жіктеу
Ғарыш ортасының ҒА-ға әсер етуі кезінде туындайтын әсерлер туралы
мәліметтер кестеде 1.5 келтірілген. Кестенің сол жақ бағанында әсер етуші
факторлардың атаулары және олардың негізгі параметрлері берілген.
Ортаңғы бағанда осы факторлардың ғарыш кеңістігінде локализация
аймақтары немесе олардың шығу тегі, ал оң жақта пайда болатын әсерлер
көрсетілген.
Кестенің төменгі жағында қайталама (индукцияланған) факторлар
көрсетілген. Бұл топтың факторларының ерекшелігі-олар ҒА-ның бастапқы
ҒКФ әсерінен пайда болады, бірақ олардың әрқайсысының өзіндік
сипаттамалары және материалдар мен жабдықтарға әсер етудің физикалық
механизмдері бар. Екінші факторларға кейде ҒА – ның температуралық
режимі де жатады, оның өзіне тән ерекшелігі термоциклдену болуы мүмкінҒА-ның үстіңгі бетінің температурасы мен жабдық элементтерінің шамамен
70-тен +100-ге дейінгі диапазондағы өзгеруі.
ҒКФ-ны олар тудырған әсерлермен бірге жиынтық қарау ҒКФ мен
бақыланатын әсерлерді әртүрлі сипаттамаларға сәйкес жіктеуге мүмкіндік
береді. Сонымен, әсер ету аймағының орналасуы бойынша ҒКФ екі сыныпқа
бөлінуі мүмкін.
1. Аппаратураның ашық элементтеріне және ҒА материалдарының
беткі қабаттарына (қалыңдығы бірнеше жүз микрометрге дейін) қауіп
төндіретін беттік әсер ету факторлары:
ғарыштық вакуум;
жердің жоғарғы атмосферасындағы Атом оттегі ағыны;
ҒА-ның өзіндік атмосферасы;
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төмен энергиялы зарядталған бөлшектер (суық және ыстық
магнитосфералық плазма мен КЖ плазмасының бөлшектері);
күн сәулесі;
метеорлық заттар мен ғарыш қоқыстарының микробөлшектері.
2. ҒА ішкі бөліктерінде орналасқан материалдардың терең қабаттарына
және жабдық элементтеріне әсер ететін факторлар:
ЖРБ, ҒКС және ГҒС электрондары мен иондары;
метеорит пен ғарыш қоқысының үлкен бөлшектері.
Вакуумда кез келген материал бетіне адсорбцияланған және материал
көлемінде болатын (сіңірілген) газдар мен буларды бөледі. Соңғы жағдайда
газ шығару процесінің алдында атомдар мен молекулалардың бетіне таралуы
болады. Сол сияқты, әртүрлі қоспалар мен қоспалардың материалдарынан
булану жүреді. Ақыр соңында, негізгі материал бетінен буланып кетеді.
Вакуумдық жағдайлар сұйық фазаны айналып өтіп, заттың қатты фазадан газ
тәрізді фазаға ауысуымен сипатталады – сублимация. Газ шығару және
сублимация процестері материалдардың беті мен беткі қабаттарының күйін
айтарлықтай өзгертеді, бұл олардың механикалық, оптикалық және
электрофизикалық сипаттамаларының өзгеруіне әкеледі. Аппараттың
маңында МІА-да, газ бұлтының қалыптасуы да осы процестерге көп
дәрежеде байланысты.
Сондай-ақ, ҒА-ның ішкі атмосферасы туралы түсінік бар. Бұл термин
әдетте ҒА-тың ішкі бөліктерінің атмосферасын ғана емес, сонымен қатар
электронды және басқа жабдықтардың герметикалық немесе жартылай
герметикалық қаптамаларындағы газ ортасын да білдіреді. Бұл газ ортасында
ғарыштық радиацияның
қаптамаларының ішіндегі аппаратураның
материалдары мен элементтеріне әсер етуі нәтижесінде пайда болатын
химиялық белсенді компоненттер болуы мүмкін екендігі анықталды. Өз
кезегінде, бұл белсенді компоненттер аппараттық элементтердің
параметрлерін нашарлататын әртүрлі физика-химиялық процестерді тудыруы
мүмкін.
Кесте 1.1. Ғарыш факторлары және олар тудыратын әсерлер
Ғарыш
кеңістігінің
факторлары
Бейтарап атомдар ағыны
(О):
F~ 10 18 1020 м 2 с 1
Вакуум
P ~ 10 4 10 11 Па
Электромагниттік
сәулесі:
F = 1,4 103
Дж м 2 с 1

Локализация және шығу тегі Шыққан әсерлері
Жердің
жоғарғы Материалдарды
атмосферасы,
сублимациялау.
планетааралық кеңістік
Эрозия және полимерлі
материалдар
массасының
жоғалуы

күн Планетааралық және жерге Салмақ жоғалтудың күшеюі.
жақын кеңістік
Материалдардың
механикалық,
оптикалық
және
электрофизикалық
қасиеттерінің өзгеруі.
Фотоэлектрондық эмиссия.
Жылыту, термопроцикл
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Суық плазма:
Т ~ 103 105 К
n ~ 106 1012 м

Ионосфера
және жер плазмосферасы
3

Планетааралық кеңістіктің Күн желі
плазмасы:
Т ~ 105 К, n ~ 107 м 3
v ~ 5 105 м с 1

Материалдарды зарядтау:
~ 0,1 10 В
Ағып кету токтары.
ҒА төңірегіндегі жарқыл
Суық
плазма
сияқты,
сондай-ақ материалдардың
беткі
қабаттарына
радиациялық әсері ету

Ыстық
магнитосфералық Жердің
магнитосферасы: Материалдарды
плазма:
ГСО аймағы, плазмалық зарядтау:
~ 1 30 кВ
3
5
Т ~ 10 10 эВ
қабат, авроральды аймақтар Радиациялық әсерлер
n ~ 106 м 3

Кесте 1.2. Ғарыш факторлары және олар тудыратын әсерлер. Жалғасы
Ғарыш
кеңістігінің
факторлары
ЖРБ электрондары мен
иондары:
E ~ 0,1 30 МэВ
F ~ 108 1012 м 2 с 1

Локализация және шығу тегі Шыққан әсерлері
Жердің
магнитосферасы Радиациялық
әсерлер
ішіндегі түсірілген радиация (дозаның және дозаның
аймағы
қуатының
әсері):
электрофизикалық,
оптикалық
және
механикалық қасиеттерінің
өзгеруі
ҒКС
Радиациялық әсерлер

Күн сәулесінің протондары:
E ~ 1 104 МэВ
F ~ 107 108 м 2 с 1
Жоғары
энергия ГҒС
ядроларының ағындары:
E ~ 103 1014 МэВ
F ~ 102 104 м 2 с 1
Қатты
бөлшектер
денелер ағындары:

Жергілікті
радиациялық
зақым.
Микроэлектроника
элементтеріндегі ақаулар.
Жарық жыпылықтайды

мен Метеороидтер,
кометалар
ядросының
газ-тозаң
қабықтары,
ЖЖҒК-дағы
ғарыш қоқыстары

Қабырғалардың
сынуы
арқылы беткі эрозия мен
кратерлердің пайда болуы
F ~ 10 4 10 2 м 2 с 1
Қайталама
өнімдердің
3
5
1
v ~ 10 10 м с
түзілуі,
эмиссиялық
құбылыстар,
электр
разрядтарын бастамалау
Екінші
(индукцияланған) ҒА төңірегіндегі кеңістік Электр
разрядтары:
факторлар:
аймағы, ҒА беті және оның электромагниттік
ҒА электрленуі
ішкі бөліктері
кедергілер,
кабельдердегі
4
~ 0,1 10 В;
паразиттік
сигналдар,
диэлектриктерді
көлемді
жабдық
пен
құрылым
зарядтау;
элементтерінің бұзылуы.
өзіндік сыртқы атмосфера
Бетінің
ластануы,
ҒА
төңірегіндегі
жарықтың
шашырауы,
жабдықтың
электр беріктігін төмендету.
Электронды
жабдық
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элементтерінің
және коррозиясы

тотығуы

Қысымға жатпайтын құрылымдар үшін бұл газ тәрізді түзілімдер
көбінесе жеке ғарыш кемесінің өзіндік атмосферасының құрамдас бөлігі
ретінде қарастырылады. Бұл атмосфера, Жердің жоғарғы атмосферасы
сияқты, ішінара иондалуы мүмкін. Сондықтан кейде «өзіндік ионосфера»
термині қолданылады.
Атом оттегі, қазірдің өзінде көрсетілгендей, биіктікте Жер
атмосферасының басым бөлігі болып табылады ~ 200-800 км,
қышқылдандыру қабілеті жоғары, бұл қосымша кинетикалық энергиямен
күшейтіледіғ ғарыш кемесінің орбиталық жылдамдығына байланысты
атомдардың бетімен (~ 5 эВ) соқтығысады. Оттегі атомдарының
материалдармен өзара әрекеттесуі қоршаған кеңістікке ұшатын оксидтердің
пайда болуына әкеледі, бұл материалдар бетінің эрозиясын және олардың
массаларының жоғалуын тудырады. Материалдардың бүліну механизмін,
көбіне химиялық шашырау деп атайды, түскен атомдардың материалдың
атомдарымен серпімді әрекеттесу процесіне негізделген физикалық
тозаңданудан айыру керек. Полимерлі материалдар атомдық оттегінің
жойғыш әсеріне өте сезімтал. Олар үшін қабаттың қалыңдығы жер
орбитасында тұрған ғарыш кемесінің жылына бірнеше ондаған, тіпті
жүздеген микрометрге жетуі мүмкін.
Полимерлі тозаңдататын өнімдер ғарыш кемесінің бетін қатты ластауы
мүмкін, өйткені оған салынған полимер тізбегінің ауыр сынықтары мықтап
бекітілген. Жер бетінде ластаушы заттардың қабықшаларын қалыптастыру
процесі кезінде, күн сәулесі ультрафиолетпен күшеюі мүмкін, полимерлердің
фоторадиациялық өзара байланысы кезінде болады. Алайда ультрафиолет
сәулеленуі, әсіресе толқын ұзындығы < 200 нм , сонымен қатар полимерлі
қабықтардың бұзылуына себеп болуы мүмкін. Бір немесе басқа процестің
таралуы қабықшалардың құрамына, астыңғы қабаттың қасиеттеріне және
қоршаған газ ортасына байланысты.
Ғарыш кеңістігінің барлық аймақтарында ҒА әртүрлі сипаттамалары
бар плазмаға ұшырайды, бұл жоғарыда аталған ҒА бетінің электрленуін, яғни
оған электр зарядының жинақталуын және сәйкесінше салыстырмалы түрде
ашылмаған плазманың белгілі бір потенциалының пайда болуын тудырады.
Потенциал мөлшері плазма температурасына тікелей байланысты.
Сондықтан электрлендіру құбылысы әлеуеті 10-20 кВ жететін жоғары
корбитальды ҒА (атап айтқанда геостационарлық) үшін аса қауіпті.
Нәтижесінде
ҒА-да
борттық
жабдықтың
жұмысына
қарқынды
электромагниттік кедергі келтіретін және кейбір жағдайларда оның
қайтымсыз зақымдалуына әкелетін электр разрядтары пайда болуы мүмкін.
Ыстық плазма электрондары диэлектрикке ~20-30 мкм тереңдікке
енетін ҒА диэлектрлік материалдарының беттік электрленуінен басқа,
олардың ену тереңдігі 0,5–2 см болатын, ~1-10 МэВ энергиясы бар ЖРБ
электрондарынан туындаған көлемді электрлену болуы мүмкін.
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Диэлектриктердің көлемді электрленуінің салдары сонымен қатар,
диэлектриктердің ішінде тармақталған арналардың пайда болуымен, электр
разрядтарының пайда болуы кезінде табылады. Разрядтар өздігінен пайда
болады, егер енгізілген зарядпен диэлектриктің көлемінде пайда болатын
электр өрісінің күші материалдың электрлік беріктігінен асып кетсе, өріс
кернеуінің немесе диэлектриктің өткізгіштігінің жергілікті өсуіне әкелетін
сыртқы әсермен басталуы мүмкін болса, мысалы, қатты микробөлшектің
жоғары жылдамдықты соққысы.
ГҒС, ҒКС және ЖРБ құрамына кіретін жоғары энергияның зарядталған
бөлшектері ҒА материалдарында әртүрлі радиациялық әсерлер тудырады,
бұл материалдар мен жабдық элементтерінің параметрлерінің нашарлауына
әкеледі. Материалдардың қайтымды және қайтымсыз өзгерістері ғарыштық
радиацияның толық сіңірілген дозасына және дозаның қуатына байланысты
болып келеді. Жартылай өткізгіш материалдар мен аспаптар радиациялық
әсерлерге ең аз төзімді болады.
ГҒС, ҒКС және ЖРБ жеке зарядталған бөлшектерінен туындаған
қайтымды ақаулар борттық электронды жабдық үшін өте маңызды. Бұл
мәселенің пайда болуы, парадоксалды түрде, микроэлектроникадағы
технологиялық прогрестің нәтижесі болды. Интеграциясы жоғары, қазіргі
жартылай өткізгіш микросхемаларда олардың жұмысын басқаратын электр
зарядтары (10-13–10-12 Кл) ауыр ГҒС ядроларының немесе ЖРБ және ҒКС
жоғары энергиялы протондарының өтуі кезінде, микросхема материалында
пайда болған зарядтармен салыстырылды. Бұл енгізілген электр зарядтары
оларды микросхеманың ішіндегі электр өрістеріне жылжытуға және
ақауларға әкеледі. Мысалы, борттық компьютерлердің жадысындағы
жартылай өткізгіш ұяшықтардың күйінің өзгеруі.
Қайтымды сәтсіздіктердің пайда болуы микросхеманың затында
зарядтың пайда болуының екі механизмімен байланысты. Біріншісі, ауыр
иондармен (Z > 10) ГҒС атомдарды иондаудың тікелей процесіне
байланысты, ал екіншісі-протондардың 30-50 МэВ-тен жоғары энергиясында
тиімді болатын микросхеманың затымен ядролық өзара әрекеттесу
өнімдерінің иондалуы.
1.2.2. ЖЖҒК әртүрлі салаларындағы сыртқы факторлардың кешенді
әсері
Ғарыш аппараттарының материалдарына бірнеше ҒКФ бір мезгілде
немесе дәйекті әсер еткенде, соңғы эффект жеке факторлардың әсерінен
болатын қосындыға тең болмаған кезде, әсердің аддитивті еместігін байқауға
болады, және ҒКФ күрделі әсері күшейе алады. Және материалдардың
зақымдануын әлсіретеді. Бейімділіктің осындай екіұшты көріністері, мысалы,
электрондардың, протондардың, күн сәулесінің ультрафиолет сәулесінің,
атмосфераның жоғарғы қабаттарының атомдық оттегісінің әр түрлі
тіркесімдерінде оның температуралық режимін тұрақтандыру үшін, ғарыш
аппараттарының бетіне қолданылатын температураны бақылау жабынына
ұшыраған кезде байқауға болады. Атомдық оттегінің әсері басқа ҒКФ-да
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туындаған жабындардың күңгірттенуін бәсеңдетуі және тіпті олардың
бастапқы параметрлерін белгілі бір дәрежеде қалпына келтіруі мүмкін
(плазманы ағарту әсері). Соңғы әсер екі механизмге байланысты: атом
оттегінің жабындарға физикалық-химиялық әсері және ластану қабатын жер
бетінен шығару.
ҒКФ-тың материалдарға әсеріне қатысты синергетикалық әсерлер деп
те аталатын адитивті емес әсерлер әлі жеткілікті зерттелген жоқ. Мысалы,
атом оттегі мен ультракүлгін сәулеленудің полимерлерге бір уақытта әсер
етуі кезінде синергетикалық әсерлердің пайда болу мүмкіндігі туралы
консенсус жоқ. Мұндай әсерлердің қатаң жіктелуі де жоқ. Сонымен, ыстық
ғарыштық плазма немесе күн ультракүлгін сәулеленуінің (радиациялық
вакцинация) электрондарының бір мезгілде әсер етуі кезінде, ҒА бетінің МІА
өнімдерімен ластануының күшеюін олардың қатарына жатқызуға болады.
Жоғарыда аталған зарядталған диэлектрлік материалдардағы электр
разрядтарын микрометеорлық бөлшектердің немесе ғарыш қоқысының
бөлшектерінің соққыларымен бастау, қатты бөлшектердің соққыларымен
зақымдалған жерлерде атомды оттегінің әсерінен беткі эрозияның
жоғарылауы, ҒКФ-тың ҒА-ға әсер ету механизмдері арасындағы өзара
байланыстардың әсері ретінде қарастырылуы керек.
ҒА әртүрлі орбиталары үшін ғарыштық ортаның материалдарға әсерін
талдау кезінде назарға алынуы қажет. ҒКФ тән үйлесімін көрсетуге болады.
Бірнеше маңызды орбиталардың параметрлері кестеде келтірілген. 1.6.
Басқарылатын ҒА, атап айтқанда ХҒС ұшулары орбиталардың
салыстырмалы түрде аз қисаюымен шамамен 350-400 км биіктікте өтеді.
Басқарылатын ҒА орбиталарын таңдау кезіндегі маңызды критерийлердің
бірі экипаждарға радиациялық әсерді барынша азайту талабы болып
табылады.
Күн-синхронды орбита (КСО) уақыттың әр сәтінде ҒА аспаптарымен
байқалатын жер беті учаскелерін жарықтандырудың бірдей жағдайларын
қамтамасыз етеді, бұл топырақтың, ормандардың және су объектілерінің
жай-күйін зерттеу мақсатында фототүсірілім жүргізу үшін өте ыңғайлы етеді.
Кесте 1.6. Әртүрлі параметрлері бар орбиталардың мысалдары
Орбита
ХҒС орбитасы
Күн-синхронды
орбита (КСО)
Геостационарлық
орбита (ГСО)
ГЛОНАСС жүйесінің
спутниктерінің орбитасы
"Молния"
типті
спутниктің
жоғары
эллиптикалық
орбитасы
(ВЭО)

Биіктігі, км
350–400
800-1000

Көлбеулігі, град
51,6
98-100

35 790

0

19 100

64,8

500 / 39 660

65
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Геостационарлық орбита (ГСО) таңқаларлық, оған шығарылған ҒА
оның астында орналасқан жер бетінің нүктесімен бірдей бұрыштық
жылдамдыққа ие, сондықтан ол үнемі осы нүктеден жоғары тұрады (демек,
орбитаның атауы), осылайша ол арқылы радио сигналдарын тарату үшін өте
ыңғайлы жағдай жасайды. Сондықтан, геостационарлық ҒА негізінен
радиобайланыс пен теледидардың ғарыш жүйелерінде жұмыс істейді, бірақ
олардың кейбіреулері геофизикалық және метеорологиялық есептерді шешу
үшін қолданылады.
Құрамында 24 ҒА жұмыс істеуі тиіс ГЛОНАСС жаһандық
навигациялық спутниктік жүйесінің орбитасы жер бетіндегі және жер
маңындағы кеңістіктегі объектілердің координаттарын өлшеудің жоғары
дәлдігін қамтамасыз ету мақсатында таңдалды.
Жоғары эллиптикалық орбитасы бар "найзағай" спутниктерінің
негізінде 1960 жылдардың соңында құрылды. Геостационарлық ҒА-ға
негізделген жүйелермен салыстырғанда оның кемшілігі жер үсті
антенналарының бағытын жоғары эллиптикалық орбитада спутниктің
қозғалысына сәйкес, үздіксіз өзгерту қажеттілігі болып табылады.
Кейбір ғылыми ҒА үшін апогейдің биіктігі едәуір үлкен эллиптикалық
орбиталар таңдалады. Мәселен, "Радио-Астрон" халықаралық жобасы
аясында ресейлік мамандар әзірлеген "Спектр - Р" астрофизикалық
обсерваториясының орбитасының апогейі шамамен 330 000 км биіктікте, ал
перигей 600 км биіктікте жатыр.
Параметрлері орындалатын зерттеулердің міндеттерімен айқындалатын
планетааралық ҒА ұшу траекториялары ерекше санатты құрайды.
Орбиталардың параметрлері негізінде ҒА пайдалану шарттары
талданады және ғарыш ортасының материалдар мен жабдық элементтеріне
ықтимал әсері бағаланады. Мұндай бағалаулар кезінде әртүрлі орбиталарға
немесе ғарыш кеңістігінің аймақтарына тән ҒА әсер ететін ҒКФ-тың
үйлесімдері қарастырылады.
ХҒС және КСО орбиталарын қамтитын жерге жақын орбиталарда
ғарыш ортасы табиғи шығу факторларының кең жиынтығымен ұсынылған,
олардың ішінде атомдық оттегін ерекше атап өту керек, сонымен қатар бұл
орбиталарда ғарыш қоқысының бөлшектерімен ҒА-ның зақымдану қаупі
жоғары. Орбита салыстырмалы түрде төмен, көлбеу болатын ХҒС үшін
полярлық аймақтар арқылы өтетін КСО-да жұмыс істейтін ҒА авроральды
радиацияның әсеріне ұшырайды, бұл фактор айтарлықтай аз қауіпті.
Геостационарлық ҒА үшін ыстық магнитосфералық плазманың
әсерінен жер бетінің электрленуі үлкен қауіп төндіреді. Сыртқы ЖРБ
электрондары, оның шетінде ГСО орналасқан, радиациялық зақымдану мен
ішкі электрлену қаупін тудырады. ГСО саласында бұл орбитаның өте қатаң
локализациясына байланысты ірі жасанды нысандардың шоғырлануы
жоғары, бұл олардың соқтығысуына алғышарттар жасайды, алайда ГСО-ның
ұсақ
техногендік
бөлшектермен
ластануы
төмен
орбиталармен
салыстырғанда едәуір төмен.
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Орталық ЖРБ жанында орналасқан ГЛОНАСС спутниктерінің
дөңгелек орбитасы үшін ыстық магнитосфералық плазмамен біріктірілген
ЖРБ бөлшектері әсер етуші факторлар болып табылады, ал жоғары
эллиптикалық орбитада жұмыс істейтін құрылғылар, оның әртүрлі
бөліктерінде әртүрлі ҒКФ комбинацияларының әсеріне ұшырайды.
ҒКС протондары, олардың геомагниттік өрісінің ауытқуына
қарамастан, күн сәулесі кезінде төмен орбиталық ҒА материалдары мен
жабдықтарына, ХҒС қоса алғанда, айтарлықтай қосымша дозалық жүктеме
жасай алатынын атап өтуге болады, оған қатысты экипаждарға радиациялық
әсер ету мәселесі де өте маңызды болып табылады.
Қазіргі және перспективалық зерттеулердің маңызды міндеттері
Ғарыш жүйелерін дамыту процесінде ҒА-ның қоршаған ғарыштық
ортамен өзара іс-қимылының барлық дерлік түрлері бойынша қолда бар
деректерді үнемі жаңартып отыру және толықтыру қажет. Кейбір міндеттер
сәтті шешілген кезде олардың ауырлығы біраз уақытқа төмендейді, бірақ
оларды байыпты зерттеуді және шешуді қажет ететін басқа міндеттер пайда
болады.
ҒА қоршаған ортамен өзара әрекеттесуін зерттеу кезінде ағымдағы
кезеңнің басты міндеттері ретінде мыналарды қарастыруға болады:
ҒА материалдары мен жабдықтарында ғарыш радиациясының
сіңірілген дозаларын оның құрылымын микроэлектрониканың жекелеген
элементтеріне
дейін
нақтылаумен
дәл
анықтау
және
болжау
(микродозиметрия міндеті);
микроэлектроника элементтеріндегі бірінші реттік ақаулардың пайда
болу механизмдерін зерттеу және олардан қорғаудың тиімді әдістерін жасау;
ғарыштық ортадағы диэлектриктердің көлемдік зарядын, олар
тудыратын разрядтардың сипаттамаларын, разрядтардың алдын-алудың
мүмкін әдістерін зерттеу;
атомарлы оттегі ағынының әсерінен полимерлі материалдар
массасының жоғалуын зерттеу бойынша зертханалық және заттай
эксперименттер жүргізу, процестер теориясын әзірлеу, материалдарды қорғау
әдістерін жетілдіру;
синергиялық әсерлерді зерттеу (әсер етпеу);
ҒА-ның өзіндік ішкі атмосферасының құрамын және оның материалдар
мен жабдықтарға әсерін зерттеу;
ғарыш қоқысы мәселесі бойынша жұмыстар кешені;
бағалау өлшем шарттары жүйесін әзірлеу және ЖЖҒК-ға техногендік
әсер етудің шекті жол берілетін деңгейлерін айқындау.
Бұл міндеттерді тізімдеу тәртібі олардың маңыздылық дәрежесімен
байланысты болмауы керек. Олардың барлығы зерттеудің қазіргі кезеңінде
өте өзекті және осы томның тиісті тарауларында қарастырылады. Мұнда біз
олардың бірнешеуін ғана түсіндіреміз.
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Ғарыш аппараттарының жекелеген элементтерінде олардың өзара
қорғануын ескере отырып, ғарыштық сәулеленудің сіңірілген дозаларын дәл
анықтау және болжау қажеттілігі, ең алдымен, ғарыш аппараттарының
белсенді өмір сүру ұзақтығын арттыру талабымен байланысты. 15-20 жылға
дейін, сонымен қатар жеткілікті, қалың, сыртқы қабығынан айырылған,
қысымсыз ғарыштық құрылымдарды кеңінен қолдану керек. Бірқатар
жағдайларда ғарыш кемесінің борттық электронды аппаратурасында
қолданылатын қазіргі заманғы элементтік базаның радиацияға төзімділігі,
егер оған қойылатын талаптар есептеулер негізінде анықталған болса,
мұндай жағдайда жұмыс істеу үшін жеткіліксіз болып шығады, оған
қарапайым конфигурациядағы қорғаныс қалқандары және үлкен қауіпсіздік
факторлары әсер етеді.
Осыған байланысты, қазіргі уақытта борттық электронды жабдықтың
ең маңызды элементтерін, соның ішінде арнайы жасалған композициялық
материалдарды қолдана отырып, жергілікті радиациялық қорғау әдістерін
жасауға көп көңіл бөлінеді.
Мысалы, ХҒС жататын ірі көлемді ғарыш объектілері үшін жергілікті
жұтылған дозаларды дәл айқындау кезінде конструкция материалдарында
туындайтын қайталама сәулеленуді, атап айтқанда нейтрондарды ескеру
маңызды.
ҒА дозалық жүктемелерін анықтаумен байланысты жаңа міндеттер ҒА
шығарудың жаңа орбиталары мен траекторияларын игеру кезінде де
туындайды. Мысалы, соңғы жылдары электрлі зымыран қозғалтқыштарының
көмегімен, аз тарту әдісімен ГСО-ға ҒА шығарудың әртүрлі схемалары
белсенді түрде әзірленуде. Мұндай схемаларда ұшақты ұшыру аппаратымен
бастапқы жоғары эллиптикалық орбитаға шығару керек, содан кейін
шамамен алты ай ішінде электрлі зымырандардың қозғалтқыштарының
көмегімен бастапқы орбитаны геостационарлыққа айналдырып, перигей мен
апогейдің биіктігін, сондай-ақ орбитаның көлбеуін біртіндеп өзгертеді.
Шығарудың осы әдісімен ҒА-да ЖРБ аймағы арқылы бірнеше рет
өтетіндіктен, шығару кезінде сіңірілетін дозаның шамасы туралы мәселе
туындайды. ММУ ҒЗИЯФ - да жүргізілген есептеулер, шығару
траекториясының параметрлерін жеткілікті сәтті таңдау кезінде шығару
уақытында алынатын дозаның шамасы ҒА-ның ГСО-да болуының 10
жылдық мерзіміне сәйкес келетін дозадан 10-12% - дан аспайтынын көрсетті.
Бір
зарядталған
бөлшектердің
әсерінен
микроэлектроника
элементтеріндегі ақаулар мәселесінің өзектілігі ұшақта қолданылатын
борттық компьютерлер мен басқа да электронды жабдықтар санының
көбеюіне, сондай-ақ мұндай ақаулардан қорғаудың қиындығына байланысты
болады. Бұл жағдайда қажетті қорғаныс деңгейі көптеген жағдайларда
қорғаныс экрандарының қалыңдығының артуына байланысты қамтамасыз
етілмейді. Сондықтан кездейсоқ сигналдарды логикалық таңдауға, сақтау
құрылғыларының элементтерін қайталауға және олардағы ақпаратты
мерзімді қайта жазуға негізделген басқа әдістер қолданылады. ~200-800 км
биіктікте ҒА ұшқан кезде атомарлы оттегі ағынының әсерінен полимерлі
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материалдар массасының жоғалуы және олардың қасиеттерінің өзгеруі,
әсіресе белсенді өмір сүру мерзімі ұзақ ҒА үшін бұл мәселе әлі де өзекті
болып отыр.
ҒКФ-тың материалдарға жан-жақты әсер етуіндегі синергиялық
әсерлер әлі күнге дейін нашар зерттелген. Қазір бұл бағыттағы зерттеулерге
көп көңіл бөлінуде.
Ғарыш жүйелерінің жерге жақын ғарыш ортасына әсер етуімен
байланысты проблемалардың ішінде бүгінгі таңда ең бастысы ғарыш қоқысы
мәселесі болып табылады. Зымыран-ғарыш техникасының ғарыштық ортаға
әсерінің басқа түрлері әлі аз зерттелген және олардың қауіптілік дәрежесін
бағалау өте қиын. Сондықтан қазір объективті ғылыми деректер негізінде
ғарыштық ортаға әртүрлі әсер етудің шекті рұқсат етілген деңгейлерін
анықтау өте маңызды, мысалы, мұндай деңгейлер жердегі экономикалық
қызметте белгіленгендей.
Перспективалық зерттеулердің міндеттерін тұжырымдай отырып, осы
мәселелердің көпшілігін шешу қазіргі уақытта жүргізіліп жатқанын және
олардың кейбіреулері ішінара шешілгенін атап өткен жөн. Алайда, бұл жерде
ҒА-ның қоршаған ортамен өзара іс-қимылын зерттеудегі жетістіктер жақын
болашақта дәл осы міндеттерді шешуге байланысты болатынын атап өту
маңызды.
Осындай негізгі міндеттердің қатарында:
динамикалық модельдерді қоса алғанда, ғарыштық ортаның
жаңартылған модельдерін әзірлеу;
өзара іс-қимыл процестерін компьютерлік үлгілеу үшін инженерлік
математикалық модельдер мен бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу;
ҒА жұмыс істеуін болжау және талдау үшін сараптамалық жүйелерді,
оның ішінде нақты уақыт режимінде жұмыс істейтін жүйелерді құру;
жаңа буынды зертханалық сынақ қондырғыларын жасау;
ғарыштық ортадағы жағдайларды, ҒА-ға ҒКФ әсерін, сондай-ақ
қоршаған ғарыштық ортаға ҒА кері әсерін зерттеу бойынша кешенді
эксперименттер жүргізу;
Халықаралық стандарттау ұйымының (ISO) қамқорлығымен ғарыштық
орта модельдері және ҒА сынау әдістері бойынша халықаралық
стандарттарды әзірлеу);
ЖЖҒК мониторингі және жер маңындағы ортаға техногендік әсерлерді
құқықтық реттеу.
Ғарыш техникасында наноматериалдар мен олардың негізіндегі
өнімдерді қолдану жақын болашақта үлкен орын алатындықтан бөлек
тоқталу керек. Қазіргі уақытта ҒА наноқұрылымды қорғаныштық және ТРЖ
құру, ашық ғарыш жағдайларында жұмыс істейтін үйкеліс тораптарында
наноматериалдарды қолдану, ҒА жабдықтарының әртүрлі наносенсорлары
мен басқа элементтерін дайындау мүмкіндіктеріне іздестіру зерттеулері
жүргізілуде. Кейбір талқыланған бірыңғай жобаларды іске асыру ғарыш
техникасын жобалау әдістерінде түбегейлі өзгерістерге әкелуі мүмкін.
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Алайда, зымыран-ғарыш техникасының өнімдеріне наноматериалдар
мен наноқұрылымдарды енгізу ҒКФ-тың материалдарға әсер ету процестері
туралы көптеген физикалық идеяларды қайта қарау және осы процестерді
зерттеудің жаңа әдістерін құру қажеттілігімен байланысты. Мысалы,
наноматериалдар мен наноқұрылымдарға радиациялық әсер ету кезінде
ядролық өзара әрекеттесу өнімдерінің, атап айтқанда, қайтару ядроларының
өзара әрекеттесу аймағынан кетуі қарастырылып отырған құрылымдағы зат
мөлшерін және бастапқы сәулелену энергиясының бөліну кеңістігін
айтарлықтай өзгертеді. Сондықтан, бұл жағдайда дәстүрлі түсіндіруде
"сіңірілген доза" ұғымы физикалық мағынасын ішінара жоғалтады және ағып
жатқан процестердің ерекшеліктерін зерттеу негізінде нанодозиметрияда
қолдануға болатын жаңа физикалық ұғымдар мен терминдерді жасау қажет.
Наноматериалдардың иондық тозаңдануы, олардың жердің жоғарғы
атмосферасының бейтарап атомдық оттегімен шашырауы, ғарыштық шаң
бөлшектерінің және басқа процестердің әсеріне қатысты осындай ескертулер
жасалуы мүмкін.
Наноматериалдарды ғарыш техникасында қолдану мәселесінің
маңыздылығы мен жаңалығын ескере отырып, арнайы бөлім оны
қарастыруға арналады.
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2. ҒАРЫШТЫҚ ТЕХНИКА МАТЕРИАЛДАРЫ
2.1. ҒА материалдарының негізгі түрлері
ҒА материалдары мен жабдықтарына ғарыштық ортаның әсер ету
процестерін неғұрлым егжей-тегжейлі талдауға көшпес бұрын, әртүрлі
материалдардың
айрықша
ерекшеліктерін
және
оларды
ҒА
конструкциясының құрамында қолдану ерекшелігін қарастыру қажет.
Мақсаты бойынша барлық материалдар әдетте екі топқа бөлінеді:
құрылымдық және функционалды.
Құрылымдық материалдар механикалық жүктемелерді қабылдайтын
өнім элементтерін жасауға арналған. Мұндай элементтер өнімнің қажетті
беріктігін және оның конфигурациясын жұмыс жағдайында сақтауды
қамтамасыз етеді және оларға басқа элементтер мен түйіндерді орнатуға
қызмет етеді, нәтижесінде оларды көбінесе тірек немесе құрылымдық күш
элементтері деп атайды. Құрылымдық материалдар ретінде металдар,
қорытпалар және әртүрлі композициялық материалдар жиі қолданылады,
олар төменде толығырақ сипатталады.
Белгілі бір физика-химиялық қасиеттері бар функционалды
материалдардың көмегімен өнімдерге қажетті пайдалану сипаттамалары
беріліп, әртүрлі техникалық және технологиялық міндеттер шешіледі.
Функционалды материалдардың шеңбері өте кең. Оларға электр
материалдары,
микроэлектроника
материалдары
және
сенсорлық
технологиялар, оптикалық материалдар, қосылыстар мен герметиктер,
бояулар мен лактар, құрылымдық материалдардың бетіне қолданылатын
арнайы жабындар және т. б. Функционалды материалдардың әртүрлілігі-бұл
«ақылды материалдар» (smart materials), олардың қасиеттерін жұмыс
жағдайларының өзгеруіне сәйкес өзгертуге қабілетті. Мысалы, ақылды
оптикалық материалдар жарықтандыруға байланысты мөлдірлігін өзгерте
алады, ал сыртқы электрлік және магниттік өрістер өзгерген кезде электрлік
материалдар өткізгіштік пен магниттік қасиеттерді өзгерте алады. Ақылды
материалдардың көмегімен диагностика, бейімделу және басқару
функциялары бар бүкіл зияткерлік жүйелерді құру түбегейлі мүмкін болады,
соның арқасында сыртқы жағдайлар өзгерген кезде өнім сипаттамаларының
сақталуы немесе бағдарламаланатын өзгеруі қамтамасыз етілуі мүмкін.
Кейбір жағдайларда бірдей материалдарды құрылымдық және
функционалды ретінде пайдалануға болатындығы анық. Сонымен қатар,
белгілі бір қосымшалардағы кейбір ақылды материалдар құрылымдық болып
көрінуі керек. Мысал ретінде ҒА антенналарын орналастыру үшін жады мен
көбік қалыптарын қолдануға болады.
ҒА корпустары мен жүк көтергіш фермаларын, сондай-ақ зымыран
қозғалтқыштарының элементтерін дайындауға арналған конструкциялық
материалдары ретінде жеңіл металдар (Al, Mg, Ti) және оларға негізделген
қорытпалар қолданылады. Балқуы қиын металдар Nb, Ta, Mo, W, балқу
температурасының мәні 2500–3400°C диапазонында жатыр және олардың
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қорытпалары өте жоғары температурада жұмыс істейтін бөлшектер мен
түйіндерді, мысалы, зымыран қозғалтқыштарының саптамаларын жасау үшін
қажет. Be ғарыштық технологияда қолдану тұрғысынан тартымды
қасиеттерге ие. Оның балқу температурасы өте жоғары болмаса да (1300°C),
ол жеңіл, берік және жоғары жылу сыйымдылығына ие, оның сипаттамалары
температураның кең диапазонында іс жүзінде өзгеріссіз қалады.
Композициялық материалдар (композиттер) әр түрлі бірнеше
материалдардан тұрады, ал композиция көлемінде материалдар бөлімдерінің
шекаралары
сақталады.
Композиттердің
қасиеттері
олардың
компоненттерінің химиялық құрамымен, компоненттердің көлемі мен өзара
бағдарлануымен, олардың мөлшерімен анықталады. Сонымен қатар,
композиция әрқашан оның құрамдас бөліктерінің әрқайсысына тән емес жаңа
қасиеттерге ие болады.
Құрылымы бойынша композиттер үш топқа бөлінеді:
матрицалар, онда компоненттердің бірі матрица (металл немесе металл
емес), ал басқалары осы матрицаға қосылады, оларды толтырғыштар деп те
атайды;
барлық компоненттері қатты монолиттер болып табылатын рамалық
(өзара енетін);
анизотропияның негізгі осьтерінің әртүрлі бағдары бар бірдей
құрамдағы анизотропты құрылымдық элементтерден тұратын бір
компонентті поликристалдар.
Керамика поликристалды материалдарға жатады, ол металл емес
ұнтақтарды (Al2O3, SiO2, Si3N4, SiC, TiCN және т.б.) синтездеу арқылы
алынады. Керамиканың әртүрлі түрлерін матрица ретінде де, композитті
толтырғыш ретінде де қолдануға болады.
Матрицалық композиттерді жасау кезінде матрицалық материалдардың
рөлін полимерлер (эпоксидті шайырлар, нейлон, полиимид және т.б.),
металдар мен қорытпалар, көміртекті материалдар және әртүрлі керамика
басады. Матрицалар мен толтырғыштардың комбинацияларын өзгерту
арқылы композиттерге әртүрлі қасиеттер берілуі мүмкін, бұл оларды
құрылымдық және функционалды материалдар ретінде қолдануға жарамды
етеді. Керамика туралы да айтуға болады. Композиттер мен керамиканың
пайдалану қасиеттерін оларды жасау кезінде наноөлшемді бастапқы
компоненттерді қолдану арқылы едәуір жақсартуға болады.
2.2. ҒА конструкциялары
2.2.1. ҒА құрастыру схемалары
ҒА конструкциясының құрамында бірқатар негізгі элементтерді,
аппаратуралық кешендер мен жүйелерді бөліп алу әдетке айналған, оларды
құрастыру тәсілі ҒА бейнесін және едәуір дәрежеде оның габариттік
салмақтық сипаттамаларын айқындайды.
Ұзақ уақыт бойы, алғашқы ҒА-ны әзірлеуден бастап, негізінен, ҒА-да
көтергіш (күштік) конструкция рөлін атқаратын берік герметикалық
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корпустың болуын көздейтін моноблокты конструкциялық құрастыру
схемасы қолданылды. Корпустың ішінде жабдықтың көп бөлігі орнатылады,
ал оның сыртқы бетінде күн батареялары, антенналар, түрлі датчиктер және
т.б. суретте. 2.1 осы схема бойынша жасалған "Горизонт" ҒА-ны көрсетеді,
оның максималды өлшемдері шамамен 10 м, ал массасы ~2000 кг құрайды.
Теледидар бағдарламаларын тарату және радиобайланысты қамтамасыз ету
үшін жасалған бұл құрылғыда бірнеше антенналар мен күн батареялары бар,
олардың күн бағыты жүйесі бар. Моноблоктық схеманың кемшілігіқұрылымның үлкен массасы және олардағы атмосфераның қажетті
параметрлерін сақтау арқылы ішкі бөліктерді герметизациялау қажеттілігі.

Сур. 2.1. Горизонт геостационарлық ҒА конструкциясы
Соңғы жылдары ҒА-да еркін алып жүретін тұтастыру кеңінен
қолданылуда, мұнда құрылым ҒА аппаратурасының, агрегаттарының және
жүйелерінің блоктарын бекіту үшін қызмет ететін қатаң рамка (ферма) болып
табылады. Мұндай схеманы қолдану ҒА массасын және оның құнын
төмендетуге мүмкіндік береді, алайда бұл жағдайда қорғанышты
герметикалық корпустың болмауына байланысты ҒА жабдығының
материалдары мен элементтері ғарыш ортасының әсеріне неғұрлым жоғары
төзімділікке ие болуы тиіс. Дегенмен, еркін жүргізу схемасы бойынша
герметикаланбаған ҒА салу перспективалы және экономикалық тұрғыдан
ақталған болып табылады.
Әрбір нақты ҒА оған орнатылған мақсатты жабдықтың көмегімен
белгілі бір мәселелерді шешу үшін жасалады, оны мақсатты (пайдалы)
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жүктеме деп те атайды. Ғарыш кеңістігін зерттеуге арналған ғылыми ҒА
мақсатты аппаратурасының құрамына ғарыштық корпускулярлық және
электромагниттік сәулеленудің әртүрлі компоненттерін тіркейтін аспаптар,
метеорлық бөлшектер, плазма ағындары және т. б. кіреді. Метеорологиялық
бақылаулар, табиғи ресурстарды зерттеу, радиобайланыс пен телевизиялық
хабар таратуды қамтамасыз ету, геодезиялық, навигациялық және басқа да
көптеген міндеттерді шешу үшін пайдаланылатын қолданбалы мақсаттағы
аппараттарда мақсатты аппаратураның құрамында оптикалық және
радиолокациялық бақылау құралдары, қажетті радиотехникалық кешендер,
ақпаратты жазу және алдын ала өңдеу құралдары болады.
ҒА-ның жұмыс істеуі бірқатар қызметтік жүйелердің көмегімен
қамтамасыз етіледі, олардың негізгілері энергиямен жабдықтау, термореттеу,
бағдарлау және тұрақтандыру, радиотелеметрия жүйелері болып табылады,
ал басқарылатын ҒА үшін ғарышкерлердің тіршілік әрекетін қамтамасыз
етудің аса маңызды жүйесі осы тізбеге қосылады.
2.2.2. Шағын ҒА
Барлық дерлік ҒА белгілі бір ақпараттық жүйелерде жұмыс істейді.
Олардың көмегімен ауқымды ақпарат жиналады (ғарыш ортасының жай күйі, метеорологиялық жағдай, жер бетінің сипаттамалары және т.б. туралы),
деректердің үлкен массивтері жинақталады. Осыны растай отырып, 2000-шы
жылдардың басындағы жағдай бойынша әлемдік ғарыш қызметтері нарығы
секторларының арақатынасы туралы мәліметтер келтіруге болады (сурет.
2.2).

Сур. 2.2. 2002 ж. ғарыштық қызметтер нарығының құрылымы
1990-шы жылдары басталған адам қызметінің әртүрлі салаларында
пайдаланылатын ақпарат көлемінің жылдам өсуіне байланысты спутниктік
жүйелерді құрудың жаңа тұжырымдамасы пайда болды. Осы
тұжырымдамаға сәйкес, ғарыш кеңістігінің кең аймақтарын және бүкіл жер
бетін бір уақытта бақылаумен қамту үшін әртүрлі орбиталарда орналасқан
ондаған құрылғылар келісілген бағдарламалар бойынша жұмыс істейтін және
тек жер бақылау пункттерімен ғана емес, сонымен бірге өзара ақпарат
алмасатын көп спутниктік "кластерлік" жүйелерді (спутниктердің
"шоқжұлдыздары") құру жоспарлануда. Мұндай жүйелерді құру қажеттілігі
ғылыми - техникалық әдебиеттерде "ірің факторлары" (глобалдылық,
үздіксіздік, тиімділік, жиынтық) деген арнайы термин пайда болған
спутниктік өлшемдерге қойылатын қазіргі заманғы талаптардан туындайды.
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Кластерлік жүйелер шағын көлемді жеңіл ҒА-дан тұруы тиіс, дегенмен,
қазіргі заманғы ауыр ҒА мүмкіндіктеріне жақындайтын, жоғары
функционалдық мүмкіндіктерге ие болуы тиіс. Мұндай ҒА-ны құрудың
сәттілігі толығымен пайдаланылатын технологиялардың деңгейімен, талап
етілетін пайдалану сипаттамалары бар жаңа материалдардың дизайнерлерінің
қол жетімділігімен және борттық жабдықта қолданылатын элемент
базасының миниатюралану дәрежесімен анықталатыны анық, сондықтан
талқыланатын тұжырымдаманы іске асыру және одан әрі дамыту
нанотехнологиядағы прогреспен тығыз байланысты.
Қазіргі уақытта аталған талаптарды қанағаттандыратын шағын ҒА құру
бойынша жұмыстар кеңінен жүргізілуде. Мұндай ҒА-ны олардың массасы
бойынша жіктеу ұсынылған, суретте көрсетілген. 2.3. Рас, бұл жағдайда
"микро", "нано" және "пико" ұғымдары таза шартты түрде қолданылады,
олар абсолютті массамен байланысты емес және әртүрлі топтарға жататын
ҒА массаларының арақатынасын көрсетпейді.
Масса

Кіші спутниктер
500-100 кг

Микроспутниктер
100-10кг

Наноспутниктер
10-1 кг

Пикоспутниктер
1 кг аз

Сур. 2.3. Шағын спутниктердің массасы бойынша жіктелуі
Конструкцияның салыстырмалы қарапайымдылығы, төмен құны және
шағын ҒА құрудың жеткілікті қысқа мерзімдері (1-2 жыл) оларды білім беру
мекемелерінің әзірлеуі және оқу мақсаттарында пайдалану үшін қол жетімді
етті. 2005 жылдың қаңтарында М. в. Ломоносов атындағы Мәскеу
мемлекеттік университетінің 250 жылдық мерейтойына ҒЗИЯФ және ММУ
басқа бөлімшелерінің әуе қызметкерлері, студенттер мен аспиранттардың
белсенді қатысуымен "Университет-Татьяна" ғылыми– оқу спутнигін
ұшырды, ол шамамен 1000 км биіктікте дөңгелек орбитада 2 жылдан астам
уақыт жұмыс істеді. Бұл спутниктің массасы 31,6 кг болды, сондықтан
ұсынылған классификацияға сәйкес, ол микро спутниктерге жатады және
оның бейнесі суретте көрсетілген. 2.3 осы топтың ҒА конструкциясының
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мысалы ретінде. Зерттеулер 2009 жылдың қыркүйегінде іске қосылған,
жетілдірілген ғылыми жабдықтармен жабдықталған. Қазіргі уақытта бірқатар
ғылыми және білім беру спутниктерін ұшыру дайындалуда.
Айта кету керек, шағын ҒА бұрын бірнеше рет құрылған. 1957 жылы 4
қазанда ұшырылған алғашқы кеңестік жасанды Жер серігі ғарыш дәуірінің
басталуын атап өтті, салмағы 83,6 кг болды, яғни қазіргі классификацияға
сәйкес ол микросерік болды. 1958 жылы 1 ақпанда ұшырылған алғашқы
американдық Explorer-1 спутнигінің массасы 8,3 кг, ал келесі американдық
Vanguard спутнигі-1 (1958 ж.17 наурыз) – тек 1,5 кг. Осылайша, бұл екі
құрылғы да наноспутниктер тобына түседі. Бірақ сол жылдары мұндай
жіктеу болған жоқ, ал спутниктердің массасы мен өлшемдеріне шектеулер
ауыр көлемді құрылғыларды құру және орбитаға шығару қиындықтарына
байланысты болды. Алайда, бұл қиындықтар тез арада жеңіліп, КА массасы
тез өсе бастады. Сонымен, 1960 жылдардың ортасында біздің елімізде төрт
Протон ғылыми-зерттеу институты іске қосылды, олардың массасы 12,2-ден
17 тоннаға дейін болды. Осы ҒА-ның көмегімен ғылыми аппаратураның көп
бөлігі ММУ ҒЗИЯФ-да жасалған, ГҒС-да зерттеу бойынша бірегей
эксперименттер жүргізілді.
Шағын ҒА-ға қайта орала отырып, қазір олар ғарыш дәуірінің басында
айтылған ҒА-дан түбегейлі ерекшеленеді деп айтуға болады. Егер алғашқы
спутниктердің негізгі пайдалы жүктемесі радио таратқыштар болса және өте
аз мөлшерде ғылыми құрылғылар болса, онда қазіргі заманғы шағын ҒА
ұрпағы, жоғарыда айтылғандай, өте кең функционалдылыққа ие, сонымен
қатар, қазір шағын ҒА ұшыру проблемалары айтарлықтай шешілді. Олар
орбитаға жүктеме ретінде немесе жеңіл зымырандардың көмегімен
шығарылуы мүмкін және бір уақытта бірнеше ҒА ұшырылуы мүмкін, бұл
кластерлік жүйелерді құру кезінде маңызды болып келеді.
Шағын
ҒА-дан
тұратын
көп
спутниктік
жүйелер
құру
тұжырымдамасын алға жылжыту алдыңғы ұрпақтардың ауыр ҒА-ны және
осы кластағы жаңадан әзірленген ҒА-ны жоққа шығаруды білдірмейді.
Мұндай ҒА ұзақ уақыт бойы жұмыс істейтін болады, олардың қазіргі
заманғы талаптар бойынша белсенді өмір сүру мерзімі 15-20 жылды құрауы
тиіс. Бұдан басқа, ең алдымен басқарылатын ұшуларды, соның ішінде
планетааралық ұшуларды жүзеге асыруды, жер маңындағы орбиталарда
энергетикалық және өндірістік кешендерді, ғарыштық обсерваторияларды
және т.б. құруды қамтитын көптеген міндеттерді шешу ауыр ҒА - ның
күшімен ғана мүмкін болады. Осылайша, космонавтиканы дамыту шағын ҒА
жүйелерін құра отырып, ірі габаритті ауыр ҒА қолдануды үйлесімді
үйлестіру жолымен жүретін болады.
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3.
ҒАРЫШТЫҚ
ВАКУУМ
МАТЕРИАЛДАРЫНА,
ИОНОСФЕРАЛЫҚ ПЛАЗМА БӨЛШЕКТЕРІНЕ ЖӘНЕ КҮН
РАДИАЦИЯСЫНА ӘСЕРІ
3.1. Материалдарды вакуумда буландыру және МІА-ны
қалыптастыру
Жоғарыда
айтылғандай,
вакуумда материалдардың
булануы
(сублимация) жүреді. Сублимация жылдамдығы материалдың бетінен уақыт
бірлігіне буланатын заттың массасымен сипатталады. Бұл жылдамдық
материалдың беткі температурасының жоғарылауымен жоғарылайды, ол
сонымен қатар будың бетінен шығарылу жағдайларына байланысты:
буланатын заттың қаныққан буының қысымына қатысты будың қысымы
неғұрлым төмен болса, булану жылдамдығы соғұрлым жоғары болады. ҒАның ашық беттерінде пайдалану үшін олар ғарыш кеңістігінде қызуы мүмкін,
температурада төмен булану жылдамдығы бар материалдарды таңдау қажет
екені анық.
Ғарыштық вакуумда пайдалану үшін материалды таңдау кезінде, атап
айтқанда, мынадай өлшемдер пайдаланылады: 125°С температурада 24 сағат
бойы вакуумда ұстау кезінде сыналатын материал үлгісі бастапқы
массасының 1% - нан артық жоғалтпауы тиіс, ал 0 С дейін салқындаған
сынақ камерасының беттерінен үлгі массасының 0,1% - дан артық
конденсацияланбауы тиіс. ҒА-ны ұзақ пайдалану үшін, мысалы ХҒС,
материалдарға одан да қатаң талаптар қояды: конденсация жылдамдығы 10–14
г см–2 с–1 аспауы тиіс , бұл жоғарыда көрсетілген әдеттегі талаптардан
едәуір аз.
Іс жүзінде қолданылатын құрылымдық материалдар үшін ғарыштық
вакуумдағы булану салдарынан массаның жоғалуы әдетте, соншалықты
мардымсыз, сондықтан өте жұқа пленкалар мен жабындарды қолдану
жағдайларын, сондай-ақ материалдарды жоғары температурада пайдалану
жағдайларын қоспағанда, материалдар қабаттарының қалыңдығының
төмендеуін ескеру қажет емес.
Газ
шығару
және
сублимация
процестерінің
нәтижесінде
материалдардың беткі қабаты мен беткі қабаттарының жай-күйі бетінен және
сіңірілген газдар көлемінен шығару, бетіндегі тотықты қабықшалардың
бұзылуы, қоспаларды кетіру, біркелкі емес булану нәтижесінде бетінде
микрон түзілімдердің пайда болуы және т.б. осының бәрі материалдардың
пайдалану сипаттамаларының айтарлықтай нашарлауына әкелуі мүмкін.
ҒА сыртқы беттерінде түрлі металдар (Au, Ag, Al, Ni, Cu,) электр
өткізгіш және жарық шағылыстырғыш материалдар ретінде, антенна
тораптарының құрамында, күн батареяларында, кабельдерде және
ажыратқыштарда, айналы элементтерде, сондай-ақ күш элементтерінде (тот
баспайтын болат) және т.б. пайдаланылады. Металдардың ішінде Cd, Zn және
Mg булануға ең аз қарсылыққа ие. Мысалы, Cd және Zn үшін булану арқылы
қалыңдығының төмендеуі 100-150 ° C температурада жылына шамамен 0,1
мм құрайды, бұл күн сәулесімен қыздыру арқылы ҒА бетінде өте нақты
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болып келеді. Al, Cu және Ni үшін бірдей булану жылдамдығына тек 7501000 С температурада қол жеткізуге болады, ал 100–150°C температурада
бұл материалдардың булану жылдамдығы ескерілмейді.
Металдардың бетінде қалыңдығы бірнеше ондаған нанометр болатын
тотықтырғыш пленка пайда болуы мүмкін, бұл одан әрі тотығуды тежейді.
Al, Ni, Cr, Mo, W-де бұл пленка жеткілікті тығыздыққа ие және металдан
қабыршақтанбайды. Ag және Cu бетінде пайда болатын тотықты пленкалар
металл торлар мен оксидтердің параметрлерінің айырмашылығына
байланысты үлкен ішкі кернеулермен сипатталады, бұл көбінесе олардың
қабыршақтануына және бетінен бөлінуіне әкеледі (пиллинг).
ҒА конструкциясының құрамында әртүрлі бейорганикалық қосылыстар
пайдаланылады, олардың қасиеттері вакуумда ұзақ уақыт болған кезде
айтарлықтай тұрақты болып қалады. Атап айтқанда, металдар мен
полимерлердегі термореттегіштік, қорғаныс оксидтері мен нитридті
жабындарды қоса алғанда, оптикалық элементтердің әйнектерін, шыны
маталарды, керамикалық оқшаулағыштарды, жабын пигменттерін құрайтын
металл оксидтері мен нитридтері, бор және кремний оксидтері кеңінен
қолданылады. Бұл материалдар класына вакуумда жұмыс істейтін үйкеліс
түйіндерінде қолданылатын вольфрам және молибден дисульфидтері жатады.
Вакуумда болған кезде материалдардың беті адсорбцияланған газдарды
кетіру, ластану қабықтарының бұзылуы және т.б. нәтижесінде тазартылады.
Адгезияның ерекше жағдайы-бұл байланыста болатын материалдар бірдей
болған кезде бірігу. Адгезияға байланысты үйкеліс коэффициенті
айтарлықтай артады. Шекті жағдайда жабысқақ байланыстардың
жоғарылауы жанасатын материалдарды суық дәнекерлеуге әкелуі мүмкін.
Вакуумдағы үйкелетін беттердің өзара әрекеттесу ерекшелігіне
байланысты, атап айтқанда, пробгрунтты алу үшін автоматты станциялардың
механизмдерімен Ай, Венера және Марста топырақты бұрғылау кезінде
көптеген проблемалар туындады.
Ғарыштық вакуум жағдайында қарапайым майлар үйкеліс түйіндерінен
тез буланып кетеді. Сондықтан, ғарыштық техникада құрғақ немесе қатты
майлау кеңінен қолданылады, олардың типтік өкілі молибден дисульфиді
(MoS2), оны молибденит деп те атайды. Молибденит пен басқа құрғақ
майларды қолданған кезде, механикалық сипаттамалары вакуумда іс жүзінде
өзгермейтін тегіс ысқылайтын беттер пайда болады.
Қазіргі заманғы ҒА бетінде айтарлықтай мөлшерде әртүрлі полимерлер
бар. Олар әр түрлі мақсаттағы жабындар мен арнайы маталарды жасау
кезінде пленкалар мен талшықтар түрінде қолданылады, композициялық
материалдардың матрицасы ретінде қолданылады, эмальдар мен желімдердің
бөлігі болып табылады.
Вакуумдағы полимерлердің булану жылдамдығы әдетте өте жоғары,
бұл олардың құрамы мен өндіріс технологиясына байланысты. Вакуумдағы
полимерлердің булану жылдамдығына олар жұмыс істейтін температура да
айтарлықтай әсер етеді. Көптеген полимерлер үшін масса жоғалуы 100 с
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дейінгі температурада ҒА бетінде жұмыс істеген жылы шамамен 10% құрауы
мүмкін.
Вакуумдағы газ шығару және сублимация процестері, сондай-ақ
төменде талқыланған материалдардың бүрку процестері ҒA маңында МІА
бұлтының пайда болуында үлкен рөл атқарады.
МІА-ның ҒА аппаратурасының материалдары мен элементтеріне әсері
негізінен мынадай әсерлерге азаяды:
бетінің шөгілетін МІА өнімдерімен ластануы;
МІА бөлшектеріндегі жарықтың шашырауы және люминесценттік
жарқыл есебінен ҒА төңірегіндегі Жарық фонының ұлғаюы;
ашық жоғары вольтты құрылғыларда ағып кету токтарының
жоғарылауы және вакуумның нашарлауына байланысты олардың электр
беріктігінің төмендеуі.
Жоғарыда айтылғандай, МІА қайталама (индукцияланған) әсер етуші
фактор ретінде қарастырылады, өйткені ол ҒА материалдары мен
жабдықтарына өзінің физикалық-химиялық сипаттамалары мен әсер ету
механизмдеріне ие.
МІА-ға байланысты көрсетілген әсерлердің ішіндегі ең маңыздысы
әдетте ҒА бетінің ластануы болып табылады. Әртүрлі оптикалық элементтер:
айналар, линзалар, призмалар, фото сенсорлар МІА өнімдерімен ластанудың
әсеріне аса сезімтал. Бұған күн батареяларының фото түрлендіргіштерге
ғарыштық сәулеленудің әсерін азайту үшін орнатылған қорғаныс көзілдірігі
және термореттегіш жабындар кіреді.
Ластану пленкаларының көрсетілген элементтерінің бетінде пайда
болған кезде осы элементтердің бастапқы оптикалық сипаттамаларында
өзгерістер болады, бұл ҒА борттық жүйелерінің және тұтастай алғанда
аппараттың жұмысында әртүрлі бұзылуларға әкеледі.
ҒА бетінде ластаушы қабыршақтардың пайда болуына полимерлі
материалдарды, эпоксидті шайырларды және т.б. сублимациялау және бүрку
есебінен түзілетін, сондай-ақ зымыран қозғалтқыштарының отыны құрамына
кіретін жоғары молекулалы қосылыстар үлкен үлес қосатыны анықталды.
Ластану пленкасының белгілі бір әсері электродтар мен контактілердің
ластануы нәтижесінде электр жабдықтары мен әртүрлі коммутациялық
элементтердің жұмысына да әсер етеді. Қазіргі ғарыш аппараттарының беткі
бөлімдерінде полиоргансилоксанды желімдерді, лактар мен эластомерлерді
кеңінен қолдану, олардың құрамында Si бар бұзылу өнімдерімен беттің
ластануының жоғарылауына алып келеді.
«Салют» және «Мир» орбиталық станцияларының сыртқы беттеріне
әсер ететін материалдарды талдау Si - ластану пленкаларының кең таралған
компоненттерінің бірі екенін көрсетті.
МІА тудыратын ҒА оптикалық жабдығының жұмысына кедергілер екі
түрге бөлінеді: МІА газ бөлшектерімен күн сәулесінің молекулярлық және
комбинациялық шашырауы есебінен жарық фонының пайда болуы және ҒА
маңында орналасқан жекелеген қатты бөлшектердің жарқырауы. Жарық
фонының пайда болуы мен әсер ету механизмі өте түсінікті. Дискретті
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бөлшектердің жарқылына қатысты, бұл жағдайда біз ҒА бетінен бөлініп,
оның айналасына баяу қозғалатын микробөлшектер туралы айтып отырмыз.
Күн сәулесінің осындай бөлшектерінің шағылысуы соншалықты қарқынды
болуы мүмкін, олар астронавигациялық жабдықтың құрамына кіретін
құрылғылармен жалған нұсқаулық ретінде қабылданады. МІА болуына
байланысты ҒА маңында қысым артуы мүмкін, бұл кезде пашен қисығына
сәйкес разрядтың тұтану кернеуінің төмендеуі кезінде электр разрядының газ
нысандары пайда болады. Бұл ҒА ашық электр техникалық және
радиотехникалық жабдығының тораптарындағы ағу токтарының өсуіне және
жабдықтың электр беріктігінің төмендеуіне әкеледі.
3.2. Материалдарды
тозаңдату

ионосфералық

плазма

бөлшектерімен

3.2.1. Атомдар мен молекулалардың бетімен әрекеттесу процестері
Жердің жоғарғы атмосферасында және ионосферасында T~ 10 3 К
температурада атомдар мен молекулалардың орташа жылу энергиясы
шамамен 0,1 эВ құрайды. Алайда, ~8 км×с–1 жылдамдықпен қозғалатын
ЖЖС-ға қатысты, бөлшектердің кинетикалық энергиясы бөлшектердің
массасына байланысты 5-10 эВ-қа жетеді.
Ионосфералық плазмада ЖЖС беті 0,1–5 В теріс потенциалға ие
болатындығы эксперименталды түрде анықталды (бұл құбылыс бұдан әрі
қарастырылады). Бетін бомбалайтын оң иондардың кинетикалық энергиясы
бетінің теріс потенциалына сәйкес келетін мөлшерге артады.
Сонымен қатар, жоғары атмосфераның иондалған компоненттері
иондануға жұмсалған энергияға тең потенциалдық энергияға ие екенін ескеру
қажет. Кейбір бейтарап және зарядталған бөлшектер қозған күйде болуы
мүмкін, яғни ықтимал қозу энергиясына ие.
Нәтижесінде бөлшекпен өзара әрекеттесудің бір актісінде ЖЖС бетіне
берілетін энергия 10-25 эВ-қа жетуі мүмкін. Химиялық реакциялар,
химиялық байланыстар түзетін бөлшектердің химосорбциясы – адсорбциясы,
диссоциация, рекомбинация және т.б. сияқты процестердің шекті энергиясы
0,5– 10 эВ аралығында болғандықтан, әр түрлі физика-химиялық процестер
жоғарғы атмосфераның бейтарап және зарядталған бөлшектерінің ағып
жатқан ағынының әсерінен сыртқы бетінде жүреді.
Ионосфералық плазма бөлшектерінің ағып жатқан ағынына ұшыраған
материалдың массасының жоғалуы материалдардың физикалық және
химиялық бүрку процестеріне байланысты болуы мүмкін. Жердің жоғарғы
атмосферасының атомдық оттегі материалдарына әсер етуінен туындаған
екінші процесс оттегі атомдарының ағымының едәуір тығыздығына және
олардың материалдармен өзара әрекеттесуінің жоғары тиімділігіне
байланысты массаның едәуір жоғалуына әкеледі.
Жоғарғы атмосферадағы Атом оттегінің концентрациясы күн
белсенділігінің биіктігі мен деңгейіне байланысты, бұл суретте көрсетілген.
3.1.
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Сур. 3.1. Күн белсенділігінің әртүрлі деңгейлері үшін атомдық оттегі
концентрациясының h биіктігіне тәуелділігі: 1-минималды; 2-орташа; 3максималды.
Суреттен күн белсенділігінің орташа деңгейінде орбиталық
станциялардың ұшуы жүретін ~350-400 км биіктіктегі оттегі атомдарының
концентрациясы шамамен 10 9 см–3 болатындығын көруге болады, бұл оң
ионосфералық иондардың концентрациясынан шамамен үш есе жоғары.
Сондықтан материалдардың химиялық бүркуін қарастыру кезінде негізінен
бейтарап оттегі атомдары ескеріледі. Осыған байланысты ионосфералық
плазма әлсіз иондалған плазма ретінде жіктелгенін атап өтеміз, ол үшін
иондану дәрежесі (зарарлы бөлшектер концентрациясының толық
концентрацияға қатынасы) пайыз үлестерімен өлшенеді.
Физикалық бүрку беткі материалдың атомына ұшатын бөлшектің
кинетикалық энергиясын (импульсін) тікелей беру арқылы жүреді. Бұл
процесс атомдардың бетінен бір бөлшекпен шығарылған заттың орташа саны
ретінде анықталатын атомизация коэффициентімен сипатталады, яғни
атомизация коэффициенті бөлшектің бетімен өзара әрекеттесуінің бір
актісінде зат атомының шығарылу ықтималдығына сәйкес келеді.
Ең қарқынды физикалық бүрку ~0,5-10 кэВ құлаған бөлшектердің
энергиясымен көрінеді. 3.2 а - cур. протондардың әсерінен бірқатар
материалдардың бүрку коэффициентінің энергетикалық тәуелділігін
көрсетеді. Жоғарыда айтылғандай, Күн желінің протондарының кинетикалық
энергиясына сәйкес келетін ~1 кэВ Протон энергиясында бүрку
коэффициентінің максималды мәні байқалады. Физикалық шашыратудың
ерекшелігі-энергия шегінің болуы, оның астында материалдардың жойылуы
іс жүзінде жоқ (сурет. 3.2 б). Көптеген материалдар үшін шекті энергияның
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мәні 20-30 эВ құрайды. Бомбалаушы иондардың энергиясы аз болған кезде
бүрку коэффициенті 10-4-10-5 атом/ион.
К

К

Сур. 3.2. а - К материалдарының физикалық тозаңдану
коэффициентінің бомбалаушы протондардың энергиясына тәуелділігі: 1-Ti;
2-SiC; 3-B4C; 4-тот баспайтын болат; б - K коэффициентінің E иондарының
энергиясына тәуелділігі
Ең қарқынды физикалық бүрку ~0,5 10 кэВ құлаған бөлшектердің
энергиясымен көрінеді. 3.2 а - сур. протондардың әсерінен бірқатар
материалдардың бүрку коэффициентінің энергетикалық тәуелділігін
көрсетеді. Жоғарыда айтылғандай, Күн желінің протондарының кинетикалық
энергиясына сәйкес келетін ~1 кэВ протон энергиясында бүрку
коэффициентінің максималды мәні байқалады. Физикалық шашыратудың
ерекшелігі-энергия шегінің болуы, оның астында материалдардың жойылуы
іс жүзінде жоқ (сурет. 3.2 б). Көптеген материалдар үшін шекті энергияның
мәні 20 30 эВ құрайды. Бомбалаушы иондардың энергиясы аз болған кезде
бүрку коэффициенті 10-4 10-5 атом/ион.
Химиялық бүрку физикалық бүрку шегінен төмен ұшатын атомдардың
энергиясымен жүреді.
Химиялық тозаңдану есебінен материалдар массасының жоғалуын
сандық сипаттау үшін әдетте массалық R m және көлемдік RV тозаңдану
коэффициенттері (эрозия) қолданылады, тиісінше массаның немесе көлемнің
меншікті жоғалтуының г/атом О немесе см3/атом О өлшемдерімен оттегі
атомдарының флюенсіне қатынасына тең. Мұндай коэффициенттерді
қолдану әсіресе атом оттегінің полимерлі және композициялық
материалдарға әсер ету процестерін зерттеуде ыңғайлы, олар үшін көбінесе
бетінен алынған жеке фрагменттердің массасы мен құрамын анықтау қиынға
соғады. Эрозияның екі коэффициенті де тиісті өлшемді көрсете отырып,
жолсыз индекстерсіз R арқылы белгіленеді.
Қазіргі уақытта атом оттегінің әртүрлі материалдарға, әсіресе
полимерлерге әсері туралы эксперименттік мәліметтердің үлкен көлемі
жинақталған, олар жоғарыда айтылғандай, химиялық бүркуге өте сезімтал.
Осыған қарамастан, ~5-10 эВ энергиясы бар оттегі атомдары бар
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полимерлердің бұзылу механизмдерінің жалпы қабылданған модельдері әлі
әзірленбеген.
Қазіргі идеяларға сәйкес жылдам оттегі атомының бетімен әрекеттесуі
үш канал арқылы жүреді. 0,1-0,5 ықтималдығы бар атомдардың бір бөлігі
материалға еніп, онымен химиялық әрекеттеседі, екінші бөлігі бетінен
кететін O2 молекулаларын құрайды, ал үшінші бөлігі серпімді шашырауға
ұшырайды. Соңғы екі процесс материалдың массасын алып тастамайды.
Полимердің тез оттегі атомдарымен химиялық шашырауы жүретін екі
негізгі схема қарастырылады.
Бірнеше қатарлы және параллель кезеңдерді қамтитын көп сатылы
процесс: атомның бетіне жабысуы, оның термализациясы, материал көлеміне
диффузиясы және термализацияланған күйде полимер молекулаларымен
реакциясы. Бұл тізбекте жылдам және жылу оттегі атомдарына арналған
реакциялар тізбегі ерекшеленбейді, ал атом энергиясының өсуімен
полимердің бұзылу жылдамдығының жоғарылауы атомдардың бетіне жабысу
коэффициентінің жоғарылауымен байланысты.
Жылдам O атомдарының бетіне алғашқы соққы кезінде полимер
молекулаларымен тікелей реакциясы. Содан кейін мұндай реакциялардың
өнімдері қарапайым газ тәрізді көміртегі мен сутегі оксидтерінің соңғы
сатысында түзілу үшін қайталама реакцияларға түседі. Бұл жағдайда бетті
бомбалайтын О атомдарының энергиясының артуы реакция қималарының
жоғарылауына да, қосымша реакция тізбектерінің пайда болуына әкеледі.
Оттегі атомының көмірсутек молекулаларымен бастапқы химиялық
әрекеттесуі әртүрлі реакциялар арқылы жүреді:
OН және көмірсутек радикалын қалыптастыру үшін H атомын O
атомымен ұстап алу (бұл реакция төмен энергия шегіне ие және O
атомдарының жылу энергиясымен жүре алады);
О атомының көмірсутек тізбегіне қосылуымен H атомының бөлінуі;
көміртегі байланысының бұзылуы C = C.
Соңғы екі реакцияның жоғары энергия шегі бар (~2 эВ) және олар тез O
атомдарымен әрекеттескенде ғана жүре алады, олар үшін 5эВ оттегі
атомдарының энергиясындағы реакцияның жалпы қимасы OH түзілу
реакциясының қимасынан жоғары.
Осылайша, оттегі атомдарының энергиясының артуы жылу атомдары
үшін әдеттегі Н атомдарының бөліну реакцияларына қосымша ашылады. ол
жоғары энергия шегі бар реакциялардың жаңа арналары болып табылады.
Атомды оттегінің полимерлермен өзара әрекеттесуінің қарастырылған
схемалары белгілі бір дәрежеде классикалық және кванттық механика
әдістерін қолдана отырып жүргізілген атомды оттегінің бетімен әрекеттесу
процестерін сандық модельдеу нәтижелерімен расталды.
Модельдеу нәтижелері полимер бетінен шығатын бөлшектердің
ағынында бос шашыраған O атомдары (шамамен 35%), сыну өнімдері бар
екенін көрсетті. C-Н байланыс нүктелері (40%) және сыну өнімдері C-С
байланыс күші (2-ден 3%). Атом оттегінің полимермен өзара әрекеттесу
өнімдерінің пайызы көбінесе полимерлі байланыстардың бұзылу
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энергиясына байланысты, олардың мәні әр түрлі байланыстар үшін кестеде
келтірілген. 3.1. Бұл кестеде байланыстардың үзілу энергиясына сәйкес
келетін күн сәулесінің толқын ұзындығының мәні берілген.
Кесте 3.1. Полимер байланыстарының үзілу энергиясы және толқын
ұзындығы
Байланыс түрі

C-H

Байланыс
энергиясы, эВ
Толқын
ұзындығы, мкм

3,3–
4,3

C =

Si-O

6

7,5

8,5

0,

0,15

0,14

=C
5,

O

2
0,28–

0,36

C

C
F2-F

0,
23

2

Айта кету керек, фторланған полимерлер, яғни құрамында фтор F
атомдары бар, олар өте күшті С-F байланыстарына ие. Сонымен қатар, олар
С атомдарын оттегі атомдарының тікелей әсерінен қорғайтын полимер
тізбегінің ерекше дизайнына ие. Нәтижесінде, зерттеулер көрсеткендей,
олардың атом оттегі әсерінен эрозия жылдамдығы бірқатар басқа
полимерлерге қарағанда 50 есе аз.
Әр түрлі материалдардың атомды оттегімен шашырауын сипаттайтын
сандық параметрлерді қарастырмас бұрын, біз ҒА – ның ионосфералық
плазмамен әрекеттесуі кезінде пайда болатын тағы бір қызықты әсерді ҒА-ға
жақын жарқылды көрсетеміз. Басқарылатын аппараттардың экипаждары
бірнеше рет байқаған және бірқатар төмен орбитальды ҒА аспаптарымен
тіркелген мұндай жарқыл ҒА бетінде өтетін плазма - химиялық процестермен
де байланысты.
Бұл құбылысты түсіндіруге тартылған физикалық механизмдерді екі
негізгі топқа бөлуге болады:
ҒА бетін газ ағынының бөлшектерімен бомбалау кезінде пайда болған
қозған молекулалардың сәулеленуі;
қоршаған плазмадағы ұжымдық өзара әрекеттесумен байланысты
сәулелену, атап айтқанда – сәуленің тұрақсыздығының пайда болуымен
байланысты.
Екінші жағдайда, тұрақсыздықтың дамуы нәтижесінде пайда болатын
электр өрісі плазма электрондарын бірнеше ондаған электронвольт
энергиясына дейін жылдамдатады, бұл қоршаған орта бөлшектерінің
иондалуы мен қозуын әр түрлі күйге келтіреді, содан кейін олар жарқырайды.
Нақты байқалатын жарқыл бірнеше механизмдердің бір уақытта әрекет
етуіне байланысты. Бұл жағдайда жарықтың кеңістіктік таралуы
молекулалардың қозу орны мен қозған күйде өмір сүру кезінде ұшатын
қашықтықпен анықталады. Кейбір жағдайларда, осы физикалық
механизмдерден туындаған жарқыл ҒА оптикалық құрылғыларына
айтарлықтай кедергі келтіруі мүмкін.
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3.2.2. Атомдық оттегінің әсерінен материалдар бетінің эрозиясы
Табиғи және зертханалық тәжірибелерде алынған кейбір полимерлер
мен графиттер үшін R V эрозиясының көлемдік коэффициентінің мәні
кестеде келтірілген. 3.2. Кестенің екінші бағанында қарастырылатын
материалдардың қайталанатын полимер сілтемелерінің (ЖРБ) құрамы
көрсетілген.
Заттай эксперименттердің деректері ХҒС орбитасындағы ұшу
20
ұзақтығына бір жылдан кем сәйкес келетін оттегі атомдарының (10
- 1021
см-2) шағын флюенсі кезінде алынған және олардың мәндері ұшу кезінде
флюенстің жоғарылауымен өзгеруі мүмкін. Оттегі атомдарының флюенсінің
жоғарылауымен эрозия үдеуі жүреді, бұл бетінің кедір-бұдырлығының
дамуымен байланысты, бұл бірнеше соқтығысу мүмкіндігіне байланысты
оттегі атомдарының беткі материалмен тиімді әрекеттесуіне әкеледі. Алайда,
ұзақ табиғи эксперименттерде оттегі атомдарының жоғары флюенсі кезінде
(1,0×10 23 см-2) кейбір жағдайларда фторопластикалық және полиимидті
қабықшалардың эрозия процесінің баяулауы тіркелді, бұл пленканың бетінде
МІА өнімдерінен ластанудың пайда болуымен түсіндіріледі.
Кесте 3.2. Полимерлі және көміртекті материалдар эрозиясының
көлемдік коэффициенті
Материал
ППЗ

RV, 10-24 см3/атом О
Табиғи
Зертханалық

C10H804

3,2

4,5

C9H11O

4,2

-

C3H6
C2H4
C2F4

4,4
3,5
0,1-0,37

2,3-4,1
0,06-3,8

C22H10O

3,3

1,7-6

15Н12О3

5,8

-

C5H8O2

3,1

-

16Н16О3

2,8
1,4
1,7
3,2
1,0

2,4
4,2
1,5

Полиэтилентереф
талат
(ПЭТФ), майлар
Нейлон
N
Полипропилен
Полиэтилен
Политетрафторэт
илен
(ПТФЭ), тефлон
Полиимид,
«Каптон»
Полиуретан С

5N2

N2
Полиметилметакр
илат
(ПММА)
Поликарбонат С
Полистирол
Эпоксид С
Тедлар
Графит

C8H8
10Н10О2
C2H3F
С

Металдар, вакуумдағы булану жағдайындағыдай, полимерлерге
қарағанда Атом оттегінің әсеріне едәуір төзімді. Ұшу тәжірибелерінде
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алынған мәліметтер Ag, Cu және Os-тен басқа көптеген металдар үшін оттегі
атомдарының ағып жатқан ағынымен бүрку коэффициенті полимерлермен
салыстырғанда 2 - 3 ретті төмен екенін көрсетті. Кестеде кейбір металдар
үшін RV көлемдік бүрку коэффициентінің мәні. 3.3. Ag эрозия
коэффициентінің зерттелген үлгілерді өндіру технологиясына қатты
тәуелділігіне назар аудару керек. Бұл үлгілердегі ішкі кернеулердің
құрылымы мен шамасындағы айырмашылықтар бетінде пайда болатын оксид
қабатының қабыршақтану ықтималдығын өзгертетіндігіне байланысты.
Кесте 3.3. Металдарды тозаңдатудың көлемдік коэффициенті RV, 10-26
см3/атом О
Мет
алл

u
RV,
,87

C
o
0
,14

M
0
,04

W
b
0
,14

N
a
0
,6

T
i
0
,39

T
A
Ag
g-диск -фольга
0
2
27,
,9
5

Атомды оттегіге ұшыраған кезде полимерлердің эрозиясы олардың
беткі қабаты арқылы анықталатын физика-химиялық қасиеттерінің өзгеруіне
әкеледі. Оттегінің әсері бетінің кедір-бұдырлығын арттырады, ал кілем
үйінділеріне ұқсайтын тән құрылым пайда болады. Шетелдік әдебиеттерде
мұндай беткі морфология (carpet-like) деп аталды. Мұндай құрылымдардың
пайда болуы табиғи және зертханалық тәжірибелерде байқалды.

а
б
Сур. 3.3. Табиғи (а) және зертханалық (б) жағдайларда атомдық оттегінің
әсерінен кейінгі полимерлер бетінің құрылымы
3.3а сур. төмен орбитальды ҒА бетіне және суретте экспозициядан
кейін политетрафторэтилен бетінің электронды микрофотографиясын
ұсынады. 3.3 б – сипаттамасы төменде келтірілген ММУ ҒЗИЯФ
имитациялық қондырғысында атомдық оттегі ағынында экспозициядан кейін
полиимид бетінің микрофотографиясы.
Оттегінің
әсері
полимерлердің
механикалық
қасиеттерінің
нашарлауына және олардың ішінара жойылуына әкеледі, бұл жұқа
құрылымдарда, мысалы, синтетикалық талшықтар мен маталарда айқын
көрінеді. Мир орбиталық станциясында жүргізілген эксперименттердің
нәтижелері полиимидті талшықтардан құралған аримидті жіптің беріктігі
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станцияның бетінде 3,5 жыл болғаннан кейін 7 есе төмендегенін көрсетті.
Атомдық оттегінің әсерінен ұзақ уақыт жұмыс істеген кезде аримидті жіптер
мен олардан жасалған тіндердің едәуір бұзылуы мүмкін (сурет. 3.4).

Сур. 3.4. Мир станциясының бетіне қойылған аримидті мата
құрылымының өзгеруі: А-бастапқы күй; б-10 жыл экспозициядан кейін
3.2.3. Материалдарды атомдық оттегінің бұзылуынан қорғау әдістері
Қазіргі заманғы және перспективалы ҒА пайдалану ұзақтығының
ұлғаюына байланысты материалдарды Атом оттегінің зақымдаушы әсерінен
қорғаудың физика-химиялық әдістері мен технологиялары белсенді дамуда.
Сондай-ақ тотығуға төзімді материалдарды синтездеу және зерттеу
жұмыстары жүргізілуде.
Металл оптикалық шағылыстырғыштарды тотығудан қорғау Al, Si
оксидтерінен, In және Sn оксидтерінің қоспасынан (жоғары электр
өткізгіштігі бар ITO жабыны), Mg фторидінен, сондай-ақ алмас пленкасын
қолдану арқылы жүзеге асырылады. Американдық ғарыштық Shuttle ғарыш
кемесінде 4 нм қалыңдығы бар алмаз жабындарының экспериментіндегі
табиғи сынақтар ~10 20 см-2 флюенсімен атом оттегіне ұшыраған кезде
олардың оптикалық қасиеттерінің өзгермегенін көрсетті, бұл алмаз
жабындарын атом оттегі үшін көміртегі жабындарының ең инертті деп
санауға мүмкіндік береді. Күміс күн өткізгіштерін қорғау үшін Al және Si
оксидтері, B және Si нитридтері қолданылады. Мұндай жабындарды табиғи
жағдайда да, имитациялық қондырғыда да сынау 1020 см-2 дейінгі флюенс
кезінде AG қорғалатын қабатының тотығуының жоқтығын көрсетті.
Полимерлі материалдарды қорғау екі бағытта жүзеге асырылады: Атом
оттегіне төзімді металдар сияқты жұқа қабатты жабындарды қолдану және
сыртқы әсерлерге төзімділік беру үшін материалды немесе оның беткі
қабатын өзгерту арқылы жүзеге асады. Соңғы жағдайда, кейбір химиялық
элементтердің беткі қабатына енуіне байланысты материал оттегі
атомдарының әсерінен бетінде ұшпайтын оксидтерден қорғаныс қабатын
қалыптастыру қабілетіне ие болады. Ұқсас әсер кейбір қорғаныс
жабындарын, мысалы, органосиликон лактарын қолдануға негізделген.
Жұқа қабатты қорғаныс жабындарын қалыптастырудың келесі негізгі
әдістері қолданылады:
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жылу булануы, электронды сәулелер, магнетрон және иондық бүрку
арқылы Al, Si, Ge, Ni, Cr, SiO X, Al2O3, SiO2, ITO буларының вакуумындағы
физикалық жауын-шашын;
SiOX, SiO2, SiN, SiON буларының плазмохимиялық жауын-шашын;
Al, AL / In / Zr плазмалық бүрку.
Кейбір жағдайларда қорғаныс қабаты бояу технологиясы бойынша
қолданылады. Кремний негізіндегі жабындар жоғары қарсылыққа ие. Олар
атомды оттегімен әрекеттескенде, жабын материалында кремний оксиді
пайда болады, одан қорғаныс пленкасы пайда болады, бұл оттегі
атомдарының қорғалған материалдың бетіне таралуына жол бермейді. Бұл
жағдайда материалдар массасының жоғалуы әдетте екі реттен де көп азаяды.
Кремнийге негізделген әртүрлі қорғаныс жабындарының тиімділігі суретте
көрсетілген. 3.5, онда SiO2 және силикон лакпен қапталған полиимидті
пленка үлгілері массасының жоғалуының оттегі атомдарының флюенсіне
тәуелділігі ММУ ҒЗИЯФ модельдеу стендінде келтірілген. Қорғаныс
жабындарын қолданудың арқасында пленка эрозиясының жылдамдығы 200800 есе азаяды.
Меншікті массаның жоғалуы, мкм∙см-2

Сур. 3.5. Полиимидті пленка үлгілері массасының жоғалуының оттегі
атомдарының флюенсіне тәуелділігі: 1 – қорғаныссыз; 2, 3 - Лактан және
SiO2-ден қорғалған жабынмен
Жұқа қабатты жабындардың кемшілігі олардың төмен сенімділігі
болып табылады. Қалыңдығы аз болғандықтан, олар өндіріс пен пайдалану
кезінде оңай зақымдалады, ал олардың қасиеттері субстрат қасиеттерінен
күрт айырмашылығына байланысты жарықтар пайда болады және жылу
циклінде пиллинг пайда болады - ҒА бетінің температурасы шамамен -70°тан +100°С диапазонында өзгереді, мысалы, аппаратты айналдыру кезінде.
3.6 - сур. оттегі атомдарының 2,2×1021 см-2 эквивалентті флюенсі кезінде
ММУ ҒЗИЯФ плазмалы қондырғысында сынаудан кейін SiO2 жабыны бар
полиимидті үлдірдің фрагменті көрсетілген.
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а
б
Сур. 3.6. SiO2 жабынының ақаулары: а-нүктелік ақау (өріс өлшемі 350
мкм); б-жарықтар (өріс өлшемі 750 мкм)
(а) нүктелі ақаудың астында пленканың өтпе жолы және сәулеленбеген
аймақпен экспонирленген бөліктің (бейненің қараңғы жартысы)
шекарасында сызаттардың (б) пайда болуы байқалады.
Полимердің беткі қабатын өзгерту 10-30 кэВ энергиясы бар Al және B
иондарын имплантациялау немесе Si, P және F атомдарымен бірнеше
микрометр тереңдікке химиялық қанықтыру арқылы жүзеге асырылады.
Бірінші әдіспен полимерлерде қалыңдығы 10-50 нм көрсетілген
элементтермен байытылған қабат жасалады. Si атомдарын имплантациялау
кезінде материалдың эрозия жылдамдығын төмендету арқылы анықталатын
қорғаныс тиімділігі ~100 құрайды. Al + Si және Al + Si + B иондық
имплантациясы арқылы модификацияланбаған үлгіге қарағанда майлар
пленкасының тұрақтылығы екі ретті өсті.
Модификацияның екінші әдісін қолданған кезде құрамында химиялық
топтары бар кремний полимер құрылымының қабатына 1 мкм тереңдікке
енгізіледі. Процесс үш кезеңнен тұрады: ультракүлгін сәулемен бетті
фотобелсендеу, құрамында кремний бар сұйықтықты полимер бетіне жағу
арқылы беткі қабатты кремниймен қанықтыру, ультракүлгін сәуле әсерінен
қабатты
тұрақтандыру.
Процесс
бірқатар
ҒА
материалдарын
модификациялау
үшін
пайдаланылды:
полиимид,
полиамид,
поливинилхлорид, полиэтилентерефталат, полиэти - лена, көмірпластика,
полиуретан бояулары. Модификациялаудан кейін оттегі атомдарының
әсерінен эрозия коэффициенті 10-26 г/атом О, яғни шамамен екі ретке дейін
төмендеді.
Жаңа полимерлі материалдардың синтезі олардың құрылымына
атомдық оттегімен реакция кезінде қатты қосылыстардан қорғаныс қабатын
құруға қабілетті химиялық элементтерді (Si, P) қосуға бағытталған. Атомдық
оттегінің әсеріне төзімді полимерлі композиттерді жасаудағы маңызды
перспективалар полимерлі матрицаларға енгізілген толтырғыштар ретінде
әртүрлі наноөлшемді элементтерді қолдануды ашады. Бұл туралы толығырақ
ғарыш техникасында наноматериалдар мен нанотехнологияларды қолдануды
қарастыруға арналған бөлімде айтылады.
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3.3. Күн ультракүлгін сәулесінің материалдарға әсері
ҒА материалдарына күн сәулесінің әсерін бағалау кезінде қаралып
отырған спектрлік интервалда квант энергиясы мен сәулелену
қарқындылығын назарға алу қажет. Спектрдің инфрақызыл және көрінетін
аймақтарында жеке кванттардың энергиясы сәуле затқа тікелей физикахимиялық әсер етуі үшін тым аз.
Осы спектрлік аймақтардың сәулеленуі ҒА аппаратурасының
материалдары мен элементтеріне қыздыру арқылы әсер етеді.
Күн спектрінің ультрафиолет аймағына ауысқан кезде кванттардың
энергиясы артып, затты жою үшін жеткілікті болады
- молекулалық байланыстардың бұзылуы. Органикалық заттар мұндай
әсерге өте сезімтал. Бірқатар полимерлердің өзіндік сіңуі вакуумдық
ультрафиолет аймағында жатыр, ал ұзын толқын диапазонындағы оптикалық
сіңу қоспалар мен құрылымдық ақауларға байланысты. Квант энергиясының
артуы, олардың материалдарға деструктивті әсерін күшейтеді, алайда күн
спектріндегі толқын ұзындығының төмендеуімен сәулелену қарқындылығы
күрт төмендейді. ВУФ диапазонындағы күн сәулесінің энергиясы күн
спектріндегі жалпы энергияның шамамен 0,003% құрайды, бірақ бұл сәуле
күн радиациясының материалдарға интегралды әсеріне айтарлықтай ықпал
етуі мүмкін.
Ультракүлгін
сәулеленудің
физикалық-химиялық
әсерлері
бейорганикалық материалдарда да көрінеді. Мысалы, ультракүлгін
сәулеленудің құрамында мырыш оксиді бар термореттегіш жабындарға әсер
еткенде, келесі жеңілдетілген модельмен түсіндірілетін оптикалық
сипаттамалардың тозуы байқалады. Жабынның беткі қабатына сіңірілген
фотондар бірқатар аралық процестер арқылы мырыш оксидінен оттегінің
булануын тудырады. Біртіндеп үйдегі оттегінің беткі қабаты таусылып, бос
мырыш атомдарымен байытылады.
Салыстырмалы өзгеріс

Ұзақтығы, сағ.

Сур. 3.7. ВУФ сәулелендіру кезінде FEP тефлонының үзілу
жүктемесінің (1) және ұзартылуының (2) салыстырмалы өзгеруі көрсетілген
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Артық мырыш терең қабаттарға таралады, нәтижесінде электронды
концентрация жоғарылайды, бұл күн сәулесінің сіңу коэффициентінің
жоғарылауына
әкеледі.
Термореттегіш
жабындардың
байланыстырғыштарында да өзгерістер болады. Сипатталған процестердің
нәтижесінде жабындар біртіндеп қараңғыланып, түрлі реңктердің сары
немесе қоңыр түсіне ие болады. Жабындардағы Фото бояу деп аталатын
мұндай әсер көптеген ҒА-да байқалды.
Бір қызығы, атомды оттегінің әсеріне жоғары төзімді фторирленген
полимерлер ультракүлгін және ВУФ-фотондарға сезімтал, олардың
сәулеленуі макромолекулалардың фотолизіне және төмен молекулалық
өнімдердің десорбциясына әкеледі. Зертханалық тәжірибелерде ВУФ-тың
әсері мұндай полимерлердің механикалық сипаттамаларының айтарлықтай
нашарлауына әкелуі мүмкін екендігі көрсетілген.
Сур. 3.7 Зертханалық жағдайларда ВУФ-фотондармен сәулеленуге
ұшыраған фторопласт үлдірінің үлгілері үзілген кезде жарылу күші мен
ұзаруының салыстырмалы түрде азаюын көрсетеді.
Ультракүлгін сәулеленудің әртүрлі синергетикалық әсерлердегі рөлін
зерттеу үлкен қызығушылық тудырады. Ультракүлгін фотондармен
сәулелендіру кезінде материалдардың бетінде ластану қабықтарының пайда
болуын тездету фактісі жеткілікті сенімді түрде анықталған, бұл МІА
конденсацияланған өнімдерінің бетіне фотондармен вакцинацияның аталған
әсерімен түсіндіріледі. Сонымен қатар, атомдық оттегі мен ультракүлгін
сәулеленудің материалдарына бір уақытта әсер ететін синергетикалық
әсерлердің көрінісі екіұштылыққа ие және фотондардың энергиясы мен
олардың ағымының тығыздығына байланысты.
3.4. ҒА ішкі қоршаған ортамен газ алмасуы
Герметикаланбаған ҒА құру ішкі жартылай жабық қуыстардан газдың
шығуын және сыртқы ортадан осындай қуыстарға газ ағындарының енуін
талдау қажеттілігімен байланысты. Бұл процестерді МІА қалыптасуын
зерттеу кезінде де, сыртқы газ ортасының қуыстар ішіндегі материалдар мен
жабдық элементтеріне әсерін бағалау кезінде де қарау талап етіледі.
Жартылай жабық қуыстардың сыртқы ортамен газ алмасу мәселелері ҒА
орнатылған манометрлер мен масс-спектрометрлердің көмегімен қоршаған
газ ортасының параметрлерін өлшеу кезінде де өте маңызды.
ҒА-ның нақты конструкцияларында ішкі қуыстарды сыртқы ортамен
байланыстыратын арналар өте күрделі конфигурацияға ие болуы мүмкін
(диафрагмалар мен экрандары бар ауыспалы қиманың иілген цилиндрлік
түтіктері, әртүрлі профильдегі жарықтар және т.б.). Сондықтан ішкі
қуыстардың қоршаған ортамен газ алмасуын талдау кезінде тиісті
конфигурациядағы арналардың өткізгіштігі туралы мәліметтер болуы керек.
Каналдың сыртқы газ ағынына қатысты өткізгіштігі және ішкі қуысқа енетін
ағынның мөлшері каналдың жылдамдық векторына қатысты кіріс каналының
бағытына қатты тәуелді екенін есте ұстаған жөн. Кейбір жағдайларда,
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зерттеулер көрсеткендей, қуысқа кіретін газ ағыны толық термализацияға
ұшырамауы мүмкін. Содан кейін қуыстан шығатын ағынның өткізгіштігін
анықтау кезінде бағдарлау әсерлерін ескеру қажет. Арналардың
өткізгіштігіне қабырғалардан газ бөлшектерінің шағылысу сипаты
айтарлықтай әсер етеді. Жалпы жағдайда шағылысу айна-диффузды болады.
Айна немесе диффузиялық шашырау жағдайларына жақындау дәрежесі
шашырау бетінің құрылымына, оның температурасына, шашыраған газ
ағынының түріне және температурасына және басқа да факторларға
байланысты.

Сур. 3.8. Ғарыш аппараттарының қысымсыз қуысының моделі
Алдымен, суретте көрсетілген мысалды қолдана отырып, арналардың
өткізгіштігін аналитикалық есептеу әдісін қарастырыңыз. 3.8 V көлемінің
қуысы, сыртқы газ ортасымен байланысатын түтік. Тікелей цилиндр
құрайды, көрсетілген 3.8-сур., D = 2r / l параметрімен сипаттаймыз, мұндағы
r және l - сәйкесінше ішкі радиус пен түтіктің ұзындығы.
Суретте бейнеленген болсын. 3.8 сығылмаған немесе оның қандай да
бір элементі, оның ішінде аппаратқа орнатылған өлшеу құралы деп түсінуге
болатын объект газға қатысты u жылдамдығымен қозғалады. u векторы мен
кіріс саңылауының жазықтығы арасындағы байланыс бұрышы шабуыл
бұрышы деп аталады. Қуыстың қабырғаларында сыртқы газ ортасының
(атмосфераның) температурасынан өзгеше температура бар Та.
Қарастырылып отырған объектінің сыртқы газ ортасымен өзара
әрекеттесуі мәселесі іс жүзінде бөлшектердің екі ағынын есептеуге дейін
азаяды: Сыртқы кеңістіктен объектінің қуысына кіретін Q1 ағыны және
қуыстан шығатын Q2 ағыны. Біз бұл ағындарды молекулалардың еркін жүру
ұзындығының объектінің тән мөлшеріне қатынасына (Кнудсен саны) үлкен
болатын еркін молекулалы газ ағыны үшін қарастырамыз. Газ ағынының
мұндай режимі жердің жоғарғы атмосферасында 150-200 км астам биіктікте
ұшқанда жүзеге асырылады. Pп қуысы ішіндегі газ қысымының қоршаған Ра
кеңістіктегі қысыммен функционалды байланысы Q1 = Q2 жағдайынан
тұрақты күй үшін болады.
Салыстырмалы түрде қарапайым мәселе атмосферамен байланысатын
қуыс үшін шешіледі, яғни l = 0, D = . Атмосферада және қуыста
молекулалардың жылдамдық бойынша таралуы максвеллдік болып
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табылады, қабырғалардан бөлшектердің шағылысуы диффузиялық сипатқа
ие, орналасу коэффициенті бірлікке тең, ал объектінің бетінен бөлшектердің
шағылысуына және десорбция процестеріне байланысты жоғарыда аталған
фондық ағындар жоқ, кіріс саңылауының бір ауданы бар тікелей және кері
ағындар үшін келесі өрнектер алынды:

мұндағы n а, v а – Т а температурасы кезінде атмосферадағы газ
бөлшектерінің шоғырлануы және ең ықтимал жылдамдығы; nп, vп - Тп
температурасы кезінде қуыс ішіндегі газ ортасының параметрлері.
Келтірілген өрнектерден:

мұндағы

= S cos ; S = u / va;

Әдетте жылдамдық қатынасы деп аталатын S параметрі газдың
бағытталған макроскопиялық қозғалысын сипаттайды.
Түтік болған кезде оның кіріс тесігіне кіретін барлық бөлшектер
шығатын тесікке жете бермейді. Бөлшектердің параметрлері мен түтіктің
көлденең қимасы бойынша түтіктің бөлшектерінің қабырғалармен бірқатар
соқтығысулардан
кейін
өту
ықтималдығы
клаусинг
коэффициентімен(өткізгіштік коэффициенті) сипатталады, бұл түтіктен
шығатын бөлшектер ағынының оның кіріс тесігіне түсетін ағынының
қатынасына тең. Осы параметрді ескере отырып, кіріс түтігі бар қуыс үшін
мәселені шешу келесі түрде алынады:

мұндағы K (S, D, ) – атмосферадан түтіктің кіріс тесігіне түсетін ағын
үшін Клаусинг коэффициенті; K (0, D) – қуыстан шығатын ағын үшін
Клаусинг коэффициенті (S = 0).
Кейінгі қарастырудың ыңғайлылығы үшін біз функцияларды да
қолданамыз:
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Клаусинг коэффициентін есептеу герметикалық емес қуыстың
молекулалық ағынмен әрекеттесуін талдаудағы негізгі қиындықтардың бірі
болып табылады және әдетте тәуелсіз тапсырмаға бөлінеді.

Сур. 3.9. R (S, D, ) (а) және (S, D, ) (б) функцияларының
шабуыл бұрышынан тәуелділігі
Шабуыл бұрышының кез-келген мәндері үшін цилиндрлік түтіктердің
өткізгіштік коэффициенттерін аналитикалық есептеуде жүргізуге мүмкіндік
беретін әдіс алдымен, монокорттық газ ағыны үшін шешілетіндігіне
негізделген, онда барлық бөлшектер түтік осіне белгілі бір бұрышпен бірдей
жылдамдықпен қозғалады, содан кейін алынған шешімге бөлшектердің
жылдамдық бойынша таралуының нақты функциясы қолданылады. 3.9 - сур.
= 0 180 шабуыл бұрышының мәндері мен жылдамдық қатынасы S = 0,33 диапазонында D = 0,4 цилиндрлік түтік үшін R (S, D, ) және (S, D, )
функцияларын есептеудің кейбір нәтижелері келтірілген. Таңдалған s мәні
(қисық сандармен көрсетілген) геофизикалық зымырандардың ұшу
жағдайларына сәйкес келеді, ҒА үшін бұл параметр шамамен 10-ды құрайды.
Күрделі арналардың өткізгіштік коэффициенттерін есептеу, әдетте
Монте–Карло әдісімен жүзеге асырылады. Әдістің артықшылығы, кез-келген
конфигурацияның арналары үшін Клаузинг коэффициенттерін есептеу
мүмкіндігімен қатар, қарапайымдылық болып табылады.
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Сур. 3.10. Күрделі конфигурациялы арналар үшін Клаузинг
коэффициенттерін Монте-Карло әдісімен есептеу нәтижелері
Монте–Карло клаусинг коэффициенттерін есептеудің кейбір
нәтижелері, бұрыштық қисық цилиндрлік түтік үшін S = 0 -1 0, жылдамдық
қатынасы мәндерінің диапазоны үшін сызық 3.10 суретте көрсетілген.
Есептеу кезінде газ бөлшектерінің шағылысу заңын арна қабырғаларынан
бастап диффузияға дейін, оның ішінде диффузиялық шағылысудың аралық
режимдерін пісіру мүмкіндігі болды. Сур. 3.10 а Клаусинг коэффициентінің
жылдамдық қатынасына тәуелділігінің айырмашылығын көрсетеді- S түзуі
түтік үшін ( = 180 ) және дұрыс бұрышпен иілген түтік үшін (жұмыс = 90
б.), түтіктің кіріс бөлігінің осі бойымен молекулалық ағынның қозғалысы
жағдайында түтіктердің бірдей ұзындығы (жұмыс = 0) және қабырғалардан
бөлшектердің диффузды шағылысуы. Қисық сандар келесі D мәндеріне
сәйкес келеді: 1 – 1,0; 2 – 0,66; 3 – 0,4; 4 – 0,2; 5 – 0,1.. Сур. . 3.10б арна
қабырғаларынан
бөлшектердің
шағылысу
сипатының
Клаузинг
коэффициентіне әсерін көрсетеді. Есептеу қисық түтік үшін = 90 және D
= 0,4 кезінде жасалады. Бұл жағдайда нүктелі қисықтардың жанындағы
сандар кейбір жуықтау функциясымен сипатталатын бөлшектердің шашырау
индикаторын сипаттайды. 1-қисық диффузиялық шашырау үшін
индикатрисаның жақындауына сәйкес келеді, ал 5 – қисық айна үшін. 2, 3
және
4
қисықтар
қабырғалардан
бөлшектердің
айна-диффузды
шағылысуының аралық жағдайларына жатады.
Сипатталған әдіс қуыстағы бөлшектердің атмосфераға кіріс түтігі
арқылы кері кетуіне дейінгі қозғалысын бақылауға мүмкіндік береді, бұл
бастапқы ағынның әртүрлі түсу жағдайларында қуыстан шығатын кері ағын
үшін клаусинг коэффициентінің шынайы мәндерін есептеуге мүмкіндік
береді. Мұндай есептеулердің нәтижелері қуыстағы бастапқы ағынның
бөлшектерін термализациялау дәрежесін бағалау кезінде қолданылады.
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3.5. Газ ағындарының материалдарға әсерін зерттеу әдістері
3.5.1. Бейтарап және зарядталған бөлшектердің жоғары жылдамдықты
ағындарын құрудың жалпы принциптері
Зертханалық жағдайда атомдық оттегінің және басқа атомдардың
немесе молекулалардың материалдарына әсерін зерттеу үшін молекулалық
сәулелердің әдістері (бағытталған еркін молекулалардың жалпыланған атауы,
яғни атомдардың, молекулалардың, кластерлердің ағымдары) және иондық
және плазмалық ағындардың әдістері қолданылады. Оларды алу үшін арнайы
үдеткіштер қолданылады, олардың әрекеті бөлшектердің үдеуінің
газдинамикалық немесе электрофизикалық әдістеріне негізделген.
Газдинамикалық үдеткіштер белгілі бір пішіндегі саптамадағы газдың
кеңеюі кезінде газда сақталған жылу энергиясын дыбыстан жоғары ағынның
кинетикалық энергиясына түрлендіру әсерін қолданады. Бұл құрылғыларда
әдетте, жоғары қарқындылықтағы атомдар мен молекулалардың сәулелері
алынады, бірақ энергиясы аз, 10-20 эВ/нуклонға дейін көтерілмейді.
Электрофизикалық әдістер электромагниттік өрістердің әсерінен
иондалған бөлшектерді жеделдетеді. Үдеудің электрофизикалық принципі
зарядталған бөлшектердің үдеткіштері мен плазмалық үдеткіштердің
негізінде жатыр. Зарядталған бөлшектердің үдеткіштерінде тек бір таңбалы
бөлшектер болады. Бұл санатқа әртүрлі типтегі құрылғылар кіреді: иондық
көздерден бастап сызықтық және циклдік үдеткіштерге дейін. Бізді
қызықтыратын 1-200 эВ иондарының энергия диапазонында иондық көздер
қолданылады. Электр өрістерінің көмегімен зарядталған бөлшектерге
айтарлықтай үлкен энергия берілуі мүмкін, бірақ ағындағы бөлшектердің
тығыздығы оның көлемдік зарядпен шектелуіне байланысты аз болып келеді.
Плазмалық үдеткіштер - бұл 10 эВ/нуклоннан асатын иондар энергиясы бар
квазинейтральды плазмалық ағындарды құрайтын құрылғылар. Плазмалық
шаш түзетін ағындарда энергия мен бөлшектердің концентрациясы өте үлкен
мәндерге жетуі мүмкін, өйткені плазмалық ағын квазинейтралдылық болып
табылады.
Аралық орынның қыздырылған газ ағыны және энергиясы бір нуклонға
бірнеше электронвольттан аспайтын плазма қалыптасатын плазмотондар
алады. Жоғары ағын тығыздығы саласында (атмосфералық және одан жоғары
қысым кезінде) плазмотрондарда плазмада (электр доғалық қыздыру)
бірнеше мың градус температураға дейін қыздырылатын газды үдетудің
газдинамикалық режимі іске асырылады. Аз тығыз ағындарда плазманы
жеделдету газдинамикалық күштермен де, плазмада вакуумға кеңейген кезде
пайда болатын электр өрістерімен де жүзеге асырылады.
Тығыздығы, см–3
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Плазмотрондар
Газ текті
динамикалық
үдеткіштер

Плазмалық
үдеткіштер

Зарядталған бөлшектердің
үдеткіштері

Бөлшектердің энергиясы, эВ

Сур. 3.11. Бөлшектердің үдеткіштерінің жұмыс аймақтары
Әр түрлі кластағы үдеткіштердің сипаттамалық параметрлері туралы
жалпы түсінік береді. 3.11. Зертханалық жағдайда жердің жоғарғы
атмосферасының атомдық оттегінің материалдарға әсерін модельдеу үшін
үдеткіштер жеткілікті қарқынды ағындарды құруы керек (10 15 10 17
см 2 с 1) 1-20 эВ энергиясы бар оттегі атомдары, ал оттегі атомдарының
қажетті флюенсі 1022 1023 см 2-ге жетуі мүмкін.
Соңғы жылдары үдеткіштердің жаңа класы пайда болды-лазерлік
кильватер өрісі бар үдеткіштер деп аталады, олар бірқатар басылымдарда
плазмалық үдеткіштерге жатады. Мұндай үдеткіштерде қуатты лазерлік
импульс дыбыстан жоғары газ ағынының иондалуын тудырады және пайда
болған плазманың электрондарын ағынның осінен шеткеріге итеріп, оң заряд
аймағын қалдырады. Бұл жағдайда пайда болатын қарқынды электр өрісі
оған енетін бөлшектердің үдеуін қамтамасыз етеді.
Жеделдету әдісіне қарамастан, зарядталған да, бейтарап бөлшектер де 1
эВ/нуклоннан жоғары энергиясы бар жоғары жылдамдықты сәулені алу
процесінің қажетті кезеңі плазмалық ортаның пайда болуы екенін атап өткен
жөн. Плазма әдетте, газдағы электр разрядымен қалыптасады және
газдинамикалық үдеу үшін бейтарап бөлшектер ансамблін қыздыру арқылы
немесе электрофизикалық үдеу кезінде зарядталған бөлшектерді үдететін
электромагниттік өрістерді құру арқылы бөлшектердің кинетикалық
энергиясын арттыратын орта ретінде қолданылады.
Имитациялық зертханалық эксперименттерде, әдетте, табиғи
жағдайлармен салыстырғанда плазмалық сәулелердің қарқындылығы
жоғарылаған кезде материалдар үлгілерін жедел сынау жүргізіледі. Сонымен
қатар, зертханалық жағдайлар табиғи энергиядан және плазма бөлшектерінің
массалық спектрлерінен, эксперименттік қондырғыларда ультрафиолет
сәулелерімен, вакуумдық және температуралық жағдайлармен ерекшеленеді,
қондырғыларда пайда болатын сәулелердің құрамына қосымша оттегі
молекулалары мен иондар кіруі мүмкін.
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Сондықтан модельдеу сынақтары нәтижелерінің табиғи жағдайда
алынған мәліметтерге сәйкестігі мәселесіне көп көңіл бөлінеді. Имитациялық
режимдерді таңдау нақты материалдардың қасиеттерін ескере отырып
жүргізіледі, ал натуралық және имитациялық зерттеулердің нәтижелерін
салыстыру зертханалық сынақтардың режимдерін түзетуге және
оңтайландыруға мүмкіндік береді.
3.5.2.
Жоғары
жылдамдықты
молекулалық
сәулелердің
газдинамикалық көздері
Жоғары жылдамдықты молекулалық сәулені газдинамикалық әдіспен
алу принципі суретте көрсетілген. 3.12, онда газдинамикалық үдеткіштің
негізгі элементтері көрсетілген. 1-ыдыста (ресиверде) қыздырылған газ 2
разрядты қоздыру жүйесімен жеткізілетін энергиямен, 3 шүмегі арқылы
сорғылармен үздіксіз сорылатын, 4 вакуумдық көлемге дейін кеңейеді.
Осылайша, 5 сирек кездесетін газдың дыбыстан жоғары ағыны жасалады.
Конустық скиммер (кескіш) 6 көмегімен, ағынның осьтік бөлігінен 7
молекулалық сәуле пайда болады.

Сур. 3.12. Газдинамикалық үдеткіштің схемасы: 1-ресивер; 2 - разрядты
қоздыру жүйесі; 3-шүмек; 4-вакуумдық көлем; 5-дыбыстан жоғары газ
ағыны; 6 – скиммер; 7-молекулалық сәуле.
Газдинамикалық үдеткіштердің негізгі артықшылықтары:
1023 см 2 с 1-ке жететін жоғары қарқындылық;
жылудан бірнеше электронвольтқа дейін кинетикалық энергияның кең
ауқымы;
бөлшектердің жылдамдықтары бойынша таралуы, бұл жылдамдық
селекторларын пайдаланбай іс жүзінде моноэнергетикалық сәулені алуға
мүмкіндік береді.
Газдинамикалық үдеткіштердің кемшілігі-секундына бірнеше мың метр
молекулалық сәуленің жылдамдығын шектеу. Сәуленің қол жетімді
энергиясы қабылдағыштағы газдың температурасымен анықталады.
Сонымен, 2000 К қабылдағыштағы газ температурасында сутегі
молекулаларының немесе гелий атомдарының сәулелену жылдамдығы 8 км∙с
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-ге жетуі мүмкін. Ауыр азот пен оттегі молекулалары үшін бұл жылдамдық
төмен болады. Қабылдағыш газдың бастапқы температурасы кезінде азот
үшін (6 7) 103 К -ті байламның жылдамдығы 3 4 км с 1-ден аспайды.
Жоғары жылдамдықтағы ауыр газдарға хабарлау үшін екілік қоспалар
әдісі қолданылады. Жеңіл тасымалдаушы газға (сутегі немесе гелий)
жеделдетілген ауыр газдың кішкене қоспасы (пайыздық үлес) енгізіледі.
Қоспаны кеңейту кезінде екі компоненттің де жылдамдығы бірдей болады.
Бұл әдістің кемшілігі - шоғырдағы тасымалдаушы газ бөлшектерінің
болуы,
олардың
концентрациясы
ауыр
газ
молекулаларының
концентрациясынан бірнеше есе көп. Тасымалдаушы газдың болуы
материалдың бетінде зерттелетін процесті бұрмалауы мүмкін, сонымен қатар
сәуленің диагностикалық жүйесінде кедергілерге әкелуі мүмкін.
Атомдық оттегінің сәулесін алу мәселесі молекулалардың
диссоциациялануын және химиялық белсенді газды жоғары температураға
дейін қыздыру қажеттілігімен қиындайды. Қазіргі заманғы құрылғыларда
газды иондау және қыздыру үшін электрлік және оптикалық плазмалық қозу
қолданылады. Электрлік қоздыру тұрақты токтағы немесе жоғары немесе
ультра жоғары жиілікті токтағы газ разрядының көмегімен электрод
разрядтары түрінде жүзеге асырылады.
Атомды оттегінің газдинамикалық көздері үшін бөлшектердің ең
жоғары энергиясы оптикалық разрядтың оттегін диссоциациялау және
жылыту үшін қолданылған кезде үздіксіз қол жеткізіледі. Атмосфералық
қысым кезінде аргон мен оттегі қоспасындағы мұндай разряд саптама
аймағында қуаты 500 Вт 2 лазерден тұратын сәулелену объективінің
көмегімен фокустау арқылы сақталады. Құрылғыда О2 молекулаларының
диссоциациясының жоғары деңгейіне және О атомдарының 8000 К - ге дейін
қызуына қол жеткізіледі, нәтижесінде О атомдарының жылдамдығы
шамамен 4 км·с -1 (атомдардың энергиясы 2,5 эВ) 1016 1017см 2 с 1
қарқындылығымен алынады. Лазердің қуатын 1,5 кВт-қа дейін арттыру
атомдардың жылдамдығын 6 км·с-1-ге дейін арттыруға мүмкіндік береді.
Кез-келген газдинамикалық әдістің маңызды кемшілігі-тіпті кішкене
саңылаулар болған жағдайда да, қабылдағыштан шығатын газды қуатты
вакуумдық сорғымен қамтамасыз ету қажеттілігі болып табылады. Балласты
газдың көп мөлшері бар екілік қоспаларды қолданған кезде вакуумдық
жүйенің өнімділігін, демек, эксперименттік қондырғының өлшемдерін одан
да едәуір арттыру қажет. Мұндай қондырғылардағы вакуумдық
камералардың сызықтық өлшемдері 1-5 м құрайды.
Қажетті сору жылдамдығын, демек, габаритті және орнату құнын
төмендету импульсті молекулалық сәулелерді қолдану арқылы жүзеге
асырылады. Импульстік режим импульстік разрядпен қоздырылған соққы
толқынында оттегінің диссоциациялануына және қыздырылуына мүмкіндік
береді. Соққы толқынын шығару үшін 2 лазерден сәулелену импульсімен
қоздырылған оптикалық разрядты қолдануға болады. Пайда болған жоғары
қысымды плазманың кеңеюімен соққы толқыны пайда болады, ол саптамада
-1
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таралған кезде вакуумда ағып жатқан және дыбыстан жоғары ағынды
құрайтын газды қыздырады.
Соққы толқынын қалыптастыру үшін ұшқын разряды да қолданылады.
Осындай көздің көмегімен импульстің қарқындылығы 10 18 см-2·с-1 болатын
кинетикалық энергиясы 5 эВ дейін болғанда ұзақтығы 50-200 мкс оттегі
атомдарының импульсті шоғырлары алынды. Сәуледегі атомдық оттегінің
үлесі 98% құрады.
3.5.3. Электрофизикалық әдістермен жылдам атомдар мен иондардың
шоғырын құру
Бөлшектерді үдетудің электрофизикалық әдісін енгізу схемасы суретте
көрсетілген. 3.13. 1 разрядты камераның ішіне шамамен 1-10 -2 Па қысым
кезінде плазма түзуші газ беріледі. 2 разрядты қоздыру жүйесін қолдана
отырып, қажетті иондары бар газ шығаратын плазма пайда болады. Алдыңғы
жағдайдағыдай, тұрақты ток разрядтарын және электродсыз жоғары жиілікті
және жоғары жиілікті формалар түрінде қолдануға болады. 3 үдеткіш
жүйесінде иондар үдетіліп, электр өрісі арқылы сәулеге бағытталған. Әр
түрлі типтегі көздердің үдеткіш жүйелері айтарлықтай ерекшеленеді.

Сур. 3.13. Бөлшектерді электрофизикалық әдіспен жылдамдату
схемасы: 1-разрядты камера; 2-разрядты қоздыру жүйесі; 3-үдеткіш жүйе; 4вакуумдық көлем; 5-иондар немесе плазма шоғы; 6 – қайта зарядтау
камерасы; 7-молекулалық шоғыр
Әрекеті электростатикалық үдеуге негізделген иондық көздерде
үдеткіш жүйеде зарядтар бөлінеді, плазмадан иондар тартылады, олардың
үдеуі және иондық сәуле пайда болады. Дизайн-бұл әртүрлі потенциалдарда
орналасқан белгілі бір формадағы электродтар жиынтығы.
Плазмалық үдеткіштерде зарядтардың бөлінуі жүргізілмейді, иондар
электрондардың қатысуымен плазмалық ортадағы көлемді электр өрісі
арқылы жеделдетіледі. Үдеткіш жүйе электрод емес, ал жеделдетілген
плазмалық сәулені фокустау үшін онда электромагниттер жүйесі жасаған
арнайы конфигурацияның магнит өрістері пайда болады.
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6-қайта зарядтау камерасында бейтарап сәуле алу үшін иондарды
бейтараптандыру жүзеге асырылады, содан кейін бейтарап атомдардан 7
вакуумдық көлемге шығатын 4 жоғары жылдамдықты сәуле пайда болады.
Газдинамикалық әдіске қарағанда, электрофизикалық әдістер үшін
бөлшектердің максималды жылдамдығында қатаң шектеулер жоқ. Керісінше,
қиындық-төмен жылдамдықпен байламдарды алу. Бұл иондардың үдеуі
кезінде ағынның тығыздығы жоғарылаған сайын олардың көлемді оң
зарядының жоғарылауы иондардың байламға итерілуіне және үдеткіштің
жұмыс камерасынан сәуленің өтуін тоқтатуға әкеледі. Иондық токты
көлемдік зарядпен шектеудің бұл әсері бөлшектердің энергиясы төмендеген
кезде күшейеді.
Қазіргі заманғы иондық көздер 1012 см-2·с-1 -ден аз қарқындылығы бар
төмен энергиялы (~10 эВ) иондар мен оттегінің сәулелерін алуға мүмкіндік
береді. Иондардың көлемдік заряды электрондардың зарядымен өтелетін
жеделдетілген плазмалық ағындарды қолдану арқылы шағын энергиялы
иондар концентрациясының жоғарылауына қол жеткізуге болады, яғни
плазмалық үдеткіштерде болады.
3.5.4. Магнитоплазмодинамикалық үдеткіш ҒЗИЯФ ММУ
Материалдарды сынау үшін ММУ-дың ҒЗИЯФ-та оттегі плазмасының
магнитоплазмодинамикалық үдеткіші жасалды, оның схемасы суретте
көрсетілген. 3.14. Анод 1, аралық электрод 2, қуыс катод 3 соленоидтың
ішіне орнатылған 4. Плазма түзетін газ (оттегі) анод қуысына беріледі, ал
инертті газ (аргон немесе ксенон) қуыс катод арқылы өтеді. Аралық
электродтың қуысы 5 құбыр арқылы шығарылады. Мұндай схема катодтың
және бүкіл көздің беріктігін арттыруға мүмкіндік береді, ал разрядты
контрагенттеу арқылы плазма ағынындағы электрод материалдарының
қоспаларын 4-ке дейін азайтуға мүмкіндік береді. Бұған ферромагниттік
аралық электродты енгізу және оның қуысының қосымша сору жолы арқылы
қол жеткізіледі. Сонымен қатар, инертті газ өтетін қуыс катод қолданылады.
Геометриялық және магниттік разрядты қысу үдеткіште жүзеге асырылады,
бұл электрондарды жеделдететін және фокустайтын потенциал градиентін
жасауға мүмкіндік береді. Разрядты екі рет қысу (контрагенттеу) әсерінің
арқасында плазманың тығыздығы артады.
Разрядтық аралықта түзілетін оттегі плазмасы соленоидтің бөлінетін
магнит өрісінде пайда болатын электр өрісі вакуумға өткен кезде
жеделдетіледі. Ағындағы иондардың орташа энергиясы электр және газбен
жабдықтау режимдерін өзгерту арқылы 20-80 эВ диапазонында реттеледі.
Бұл жағдайда ауданы 10 см2 болатын үлгінің бетіндегі иондар мен бейтарап
оттегі бөлшектері ағынының тығыздығы (1 5) 1016 см 2 с 1, бұл оттегі
атомдары ағынының тиімді (полиимидті эквивалент бойынша 5 эВ энергияға
келтірілген) тығыздығына сәйкес келеді – (0,6-8)×1017 см-2·с-1.
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Сур. 3.14. ММУ ҒЗИЯФ оттегі плазмасының
магнитоплазмодинамикалық үдеткіші: 1-анод; 2-ферромагниттік аралық
электрод; 3 - қуыс термокатод; 4-соленоид; 5-қосымша вакуумдық сорғы
құбыры; 6-қабылдамайтын электромагнит
Оттегі атомдары мен молекулаларының бейтарап сәулесін
қалыптастыру үшін иондар соленоидтің магнит өрісінің күш сызықтары
бойымен плазма ағынынан шығарылады, олар ауытқушы электромагнитпен
бұралған 6. Осындай түзілген молекулалық сәуледегі бейтарап бөлшектердің
энергиясы ағынның тығыздығы 1014 см-2·с-1 см болған кезде 5-10 эВ
деңгейіне дейін төмендейді.
Сипатталған үдеткіш негізінде зертханалық сынақ стенді салынды,
оның схемасы суретте көрсетілген. 3.15. Стендте 2 бөлікпен бөлінген, 1
вакуумдық камера бар: плазма көзінің 3 бөлімі және 4 өлшеу бөлімі.
Плазмалық сәуле 5 үдеткіште, 6 қалыптасады және зарядталған
бөлшектердің сепараторы 8 және сумен салқындатылатын бөліктегі тесік
арқылы 7 сынамаға енеді.
Материалдың үлгісі 9 ұстағышқа бекітіледі, ал оның температурасы 10200°С диапазонында сақталады.
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Сур. 3.15. ҒЗИЯФ ММУ плазмалық-сәулелік стендінің схемасы: 1 –
вакуумдық камера; 2 – қалқа; 3 – плазма көзінің бөлімі; 4 – өлшеу бөлімі; 5 –
плазма ағыны; 6 – үдеткіш; 7 –үлгі; 8 – зарядталған бөлшектердің
сепараторы; 9 – үлгіні ұстаушы; 10 – ион сенсоры; 11 – бейтарап сенсор; 12 –
сенсор манипуляторы; 13 – квадруполь анализаторы; 14 – массспектрометрдің электронды блогы; 15 – компьютерлік тіркеу жүйесі; 16, 17,
18 – криондар
Сәулені диагностикалау 10, 11 ионды және бейтарап компоненттердің
сенсорларымен жүзеге асырылады, олар 12 манипуляторға орналастырылған,
бұл оларды үлгінің орнына орналастыруға мүмкіндік береді. Иондардың
энергетикалық таралуы тежеуіш өрістің үш тізбекті анализаторымен
өлшенеді. Молекулалық сәуленің орташа массалық параметрлері энергия мен
импульс ағындарының шамаларымен термисторлық болометрмен және
айналмалы таразылармен анықталады. Иондық компоненттің массалық
құрамы квадрупольдік, масс-спектрометрмен тіркеледі, оның 13 анализаторы
камераның фланеціне орнатылады, ал 14 электронды блогы ақпаратты жинау,
тіркеу және өңдеудің 15 компьютерлік жүйесіне қосылған. Стендтің
вакуумдық жүйесі екі секцияның дифференциалды сорғысымен және
криогенді сорғылармен үдеткішпен толтырылған. Камерада оны қыздырусыз
вакуумға қол жеткізіледі (3-5)·10-5 Па. Қондырғы жұмысы кезінде 3секциядағы газ қысымы (1-1,5)·10-2 Па, ал 4 – (3-5)·10-3 Па секциясында
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плазма түзуші газдың (оттегінің) үлгілік шығыстары кезінде 0,2-0,5 см 3·с-1
және қуыс катодтың (аргон немесе ксенонның) жұмыс газдары 0,1-0,2 см3·с-1
құрайды.
Модельдеу стендтерінде жасалған сирек кездесетін газ және плазмалық
ағындардың сипаттамаларын зерттеу үшін қазіргі уақытта көптеген
физикалық әдістер қолданылады, оларды егжей-тегжейлі қарау осы оқу
құралының шеңберінен тыс болады. Мұнда біз ағындардың параметрлерін
анықтаудың қарапайым әдістерімен танысумен шектелеміз.
Орташа параметрлерді өлшеу кезінде динамометриялық және
калориметриялық әдістер жиі қолданылады. Бұл әдістерде сезімтал
таразылардың көмегімен өзара әрекеттесу күші анықталады.
Белгілі бір пішінді денемен ағын және сәуленің бөлшектері
калориметрге берілетін энергия. Бұл әдіс сенсор бетіндегі энергия мен
импульстің орналасу коэффициенттерінің белгісіздігіне байланысты өте
жоғары дәлдікпен сипатталмаса да, олардың қарапайымдылығына
байланысты олар бейтарап бөлшектердің сәулелерінің орташа параметрлерін
бағалау үшін кеңінен қолданылады.

Сур. 3.16. Бейтарап сәулені диагностикалау схемасы: 1 – күш өлшеу
тақтасы; 2 – айналдыру таразысы; 3 – жылу қабылдағышы; 4-болометр көпірі
Осы әдіспен бейтарап бөлшектердің сәулелік параметрлерін өлшеу
схемасы суретте көрсетілген. 3.16. Байламға 1 айналмалы таразының
иінтірегіне орнатылған 2, сақиналы пластина және өлшеу көпіріне қосылған
3 ,термисторлы жылу қабылдағышы 4 енгізіледі. Сақиналы пластинаның
көмегімен бөлшектердің бетіне соққыларынан пайда болатын қысымның
орташа мөлшері өлшенеді, ал жылу қабылдағыштың көмегімен бөлшектердің
ағынымен берілетін энергия өлшенеді. Осындай өлшеулердің нәтижелеріне
сүйене отырып, бөлшектердің орташа жылдамдығы мен ағынының
тығыздығын анықтауға болады.
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Сур. 3.17. Ағынның масс-спектрометрия схемасы: 1-молекулалық
сәуле; 2-анализатор; 3-ион көзінің камерасы; 4-ион көзінің катоды; 5-іріктеу
жүйесі; 6-ион детекторы; 7-электронды блок; 8-ақпарат жинау жүйесінің
компьютері
Ағынның массалық құрамын анықтау масс-спектрометрия әдістерімен
жүзеге асырылады, бұл бөлшектерді массаның q зарядқа қатынасы мәні
бойынша бөлшектерді талдауға мүмкіндік береді. Масс-спектрометрдің
сызбасы көрсетілген 3.17. Бөлшектер 1 ағыны, масс-спектрометр 2
анализаторының кірісіне енеді. Ион көзі камерадан 3 өткенде газдың
молекулалары немесе атомдары қыздырылған катод 4 шығарған
электрондармен иондалынады және оң потенциалмен үдетіледі. Алынған
иондар M / q мәні бойынша кеңістікте немесе уақыт бойынша бөлінетін 5
таңдау жүйесіне жіберіледі. Ағынның иондық компонентін талдау кезінде
бөлшектердің иондалуы қажет емес, сондықтан катод өшіріліп, ион сәулесі
тікелей таңдау жүйесіне түседі. Берілген M / q мәнімен жүйе шығаратын
иондарды детектор 6 тіркейді, оның электрлік сигналы күшейту және
алғашқы өңдеу үшін электронды блокқа 7 беріледі. Кейінгі талдауды
компьютерлік жүйе 8 жүргізеді.
Иондарды таңдау әдісімен ерекшеленетін әртүрлі типтегі массспектрометрлер қолданылады: магниттік, уақыттық, радиожиілік, квадруполь
және т.б. ең көп таралған-бұл тұрақты және жоғары жиілікті компоненттері
бар аралас электр өрісінде иондар қозғалатын квадруполь массспектрометрлері (масса сүзгілері). Осы компоненттердің белгіленген
қатынасында детекторға тек белгілі бір сорттың иондары түседі.

57

Сур. - 3.18 Квадрупольдік масс-спектрометрмен тіркелген оттегі
плазмасы ағынының иондық компонентінің спектрі көрсетілген.
Зертханалық және заттай эксперименттерде оттегі атомдарының
флюенсін өлшеу үшін үлгі - куәгер әдісі кеңінен қолданылады. Бұл жағдайда
флюенс, әдетте, онымен бір мезгілде зерттелетін материал сияқты
жағдайларда сәулеленетін эталондық материал үлгісінің салмағын жоғалту
бойынша анықталады. Әлемдік практикада эталонды материал ретінде
полиимид ("Каптон") қолданылады, ол үшін табиғи ғарыштық
эксперименттердің нәтижелері бойынша анықталған эрозия коэффициентінің
мәні R = 3×10-24 см3/атом O қабылданды. Оттегі атомдарының энергиясы 5
эВ-тен өзгеше болатын зертханалық эксперименттер жүргізген кезде,
куәгерлік үлгі әдісі эквивалентті (тиімді) флюенттің мәнін береді, ол 5 эВ
энергиясы бар оттегі атомдарының флюенциясы деп түсінеді, яғни полимидті
үлгіні жаппай жоғалтуға дейін барады.
4.
ҒАРЫШ
АППАРАТТАРЫНЫҢ
РАДИАЦИЯЛЫНЫҢ ӘСЕР ЕТУІ
4.1. Ғарыштық сәулелену модельдері

МАТЕРИАЛДАРЫНА

4.1.1. Ғарыштық сәулеленуді зерттеудің бастапқы кезеңдері
ҒА материалдары мен жабдықтарының элементтеріне ғарыштық
радиацияның әсері ҒА-ның борттық жүйелерінің жұмысында істен шығудың
туындауына және аппараттардың қызмет ету мерзімдерінің қысқаруына
әкелетін басты факторлардың бірі болып табылады. Жоғарыда айтылғандай,
ғарыш радиациясының ҒА жұмысына әсерін бағалау кезінде оның әртүрлі
компоненттерінің сипаттамаларын сипаттайтын эмпирикалық модельдер
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қолданылады. Мұндай модельдердің сипаттамасына кіріспес бұрын, Мәскеу
университеті ғалымдарының ғарыштық сәулеленуді зерттеудегі, соның
ішінде ЖРБ-ны ашу мен егжей-тегжейлі зерттеудегі маңызды рөлін тағы бір
рет атап өткен жөн.
Кестеде. 4.1 отандық ЖЖС-да ғарыштық радиацияны зерттеудің
бастапқы кезеңдері туралы мәліметтер келтірілген. ЖЖС кестесінде іске қосу
күндері, сондай-ақ Орбита параметрлері көрсетілген: перигей мен апогейдің
биіктігі және Экваторлық жазықтыққа қатысты көлбеу. Мұнда, 2-ші және 3ші ЖЖС-да жоғарыда айтылған зерттеулерден басқа, 1964 жылы орындалған
"Электрон" сериясының ЖЖС-дағы зерттеулерді ерекше атап өткен жөн. Бір
зымыран тасығыштың көмегімен жұптасып ("Электрон-1, 2" және
"Электрон-3, 4") ұшырылған бұл ЖЖС айтарлықтай әртүрлі орбиталарға ие
болды (кестені қараңыз. 4.1), бұл ЖРБ-ның барлық саласын егжей-тегжейлі
зерттеуге мүмкіндік берді. Алайда, осы сериядағы ЖЖС - да жүргізілген
зерттеулердің мәні ЖЖС бөлшектерінің ағындары туралы кең ақпарат алуда
ғана емес, сонымен бірге дәл осы ЖЖС-да алғаш рет ғарыштық радиацияның
борттық жүйелерге жағымсыз әсерінің сенімді дәлелі алынды және
жабдықты оның әсерінен қорғаудың кейбір шаралары сыналды.
Орбитасының көп бөлігі ішкі ЖРБ-да жатқан "Электрон-1" ЖЖС-да
ЖРБ протондарының әсер етуі нәтижесінде кремний күн батареялары
тиімділігінің (КБ) тез төмендеуі байқалды. Нәтижесінде бұл ЖЖС тек 40 күн
жұмыс істеді. Едәуір ұзартылған эллиптикалық орбитасы бар "Электрон-2"
ЖЖС 5 ай жұмыс істеді. Осы серияның ЖЖС бірінші жұбынан кейін жарты
жылдан кейін іске қосылған "Электрон-3" және "Электрон-4" ЖЖС - да ЖРБ
протондары ағынының КБ - ға радиациялық әсерін едәуір әлсіретуге
мүмкіндік беретін жұқа мөлдір жабындармен қорғалған. Қабылданған
шаралардың
нәтижесінде "Электрон-3,4"
ЖЖС бірінші
жұппен
салыстырғанда едәуір ұзақ жұмыс істеді.
Кесте 4.1. Ғарыштық сәулеленуді зерттеудің бастапқы кезеңдері
ЖЖС атауы

Іске қосу күні Перигей
Апогейдің
биіктігі, км биіктігі, км

Негізгі нәтижелер

ЖЖС
03.11.1957
ЖЖС
15.05.1958
Ғарыш-4,7,9, 15,17,41 1962–1964

225
225
180–300

1 670
1 880
370–780

Электрон-1 Электрон-30.01.1964
2
30.01.1964

406
460

7 100
68 200

ЖРБ ашу
Изучение ЖРБ, ГҒС и
ҒКС
Күн
батареяларының
радиациялық зақымдануы

Электрон-3 Электрон-11.07.1964
4
11.07.1964

405
460

7 040
66 230

ЖРБ күн батареяларын
қорғауды зерттеу

Ғарыш
орбиталық
станциялар

180–300

250–400

Дозиметриялық
өлшеу

кемесі, с 1960

1960 жылдан бастап әртүрлі ҒА-да сондай-ақ басқарылатын ұшуларды
жүзеге асыру үшін де, сондай-ақ түрлі борттық аппаратуралардың қызмет ету
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мерзімін болжау үшін де аса қажетті ҒА бортындағы радиациялық жағдайлар
туралы тікелей ақпарат алуға мүмкіндік беретін дозиметриялық өлшеулер
жүргізілгенін атап өту маңызды. Бұл өлшеулерде ММУ ҒЗИЯФ-да жасалған
құрылғылар да қолданылды.
Ғарыш кеңістігіндегі радиациялық жағдайлар туралы өте қызықты
мәліметтер 1959 жылдан бастап Айға, Венераға және Марсқа бағытталған
зымырандар мен ҒА өлшеулерінен алынды. Ғарыштық сәулелерді зерттеу
бойынша ерекше тәжірибелер 1965-1968 жылдары ММУ ҒЗИЯФ-да жасалған
және жасалған ғылыми жабдықтың салмағы 7-ден 12,5 тоннаға дейін
болатын төрт ауыр Протон ЖЖС-да жүргізілді. Ғарыштық ұшудың
радиациялық жағдайларын зерттеу бойынша көптеген эксперименттер 15
жылдан астам уақыт жұмыс істеген "Мир" орбиталық станциясында – 1986
жылдан 2001 жылға дейін жүргізілді және ХҒС-да жалғасуда, оны орбитада
құрастыру 1998 жылы басталды. Салмағы 20 тонна ресейлік "Заря"
функционалды жүк блогын іске қосудан ғылыми деректердің үлкен көлемі
"найзағай" және ГЛОНАСС серияларының жоғары орбиталық ЖЖС-да,
геостационарлық ЖЖС-да ("Горизонт", "Экспресс") және бірқатар
мамандандырылған ғылыми.
ҒА материалдары мен жабдықтарына радиациялық әсер етудің
ерекшелігі сәулеленетін объектіге түсетін бөлшектердің құрамымен,
энергиясымен және санымен анықталады. Соңғы факторды сипаттау үшін
келесі параметрлер қолданылады:
иондаушы бөлшектердің ағымы-dt уақыт аралығында берілген бетке
түсетін иондаушы бөлшектер санының осы аралыққа қатынасы: F = dN / dt [c1
];
иондаушы бөлшектердің флюенсі-элементар сфераның көлеміне енетін
иондаушы бөлшектер санының осы сфераның dS көлденең қимасының
ауданына қатынасы:
F = dN / dS [м-2];
иондаушы бөлшектер ағынының тығыздығы-элементар сфера көлеміне
енетін иондаушы бөлшектер ағынының осы сфераның dS көлденең қимасына
қатынасы:
= dF / dS [м 2 с 1].
Іс жүзінде, ғарыштық сәулеленуге қатысты осы параметрлерді анықтау
кезінде жалпақ аймақ жиі қарастырылады.
Ғарыштық сәулелену модельдері, әдетте, күн белсенділігінің
минималды және максималды кезеңдері үшін ғарыш кеңістігінің әртүрлі
аймақтарындағы зарядталған бөлшектердің энергетикалық спектрлерін
есептеуге мүмкіндік береді. Кейбір жағдайларда күн және геомагниттік
белсенділік индекстерін қолдану арқылы деректерді түзетуге болады. ҒКС
сипаттау кезінде бөлшектердің күтілетін ағындарының параметрлерін
осындай оқиғалардың пайда болу ықтималдығымен байланыстыратын
ықтималды модельдер қолданылады.
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4.1.2. ЖРБ модельдері
ЖРБ бөлшектері ағындарының сипаттамаларын сипаттау үшін
халықаралық тәжірибеде AE-8 және AP-8 анықтамалық модельдері кеңінен
қолданылады, олардың біріншісі E = 0,04-7 МэВ болатын ЖРБ
электрондарының ағындары туралы, ал екіншісі E = 0,1-400 МэВ энергиясы
бар протондардың ағындары туралы ақпарат береді. ЖРБ бөлшектерінің
кеңістіктік таралуы LB -координаттар жүйесін қолдана отырып сипатталады,
онда L – жер радиусында көрсетілген магнит өрісінің күш сызығының
шыңына дейінгі геоцентрлік қашықтық, ал B – магнит өрісінің жергілікті
индукциясы. Бұл координаттар жүйесінде жер беті шамамен L = 1-ге сәйкес
келеді, ал ГСО l ~ 6,6-да орналасқан. Жер бетінде B
0,5 Гс, ал ГСО ~10 -3
Гс.
Талқыланған эмпирикалық модельдер ҒА құрылғыларының көмегімен
алынған ЖРБ бөлшектерінің ағындары туралы эксперименттік мәліметтер
массивіне негізделген. 5.1- сур. пайдаланылатын бастапқы деректердің
мысалы ретінде экваторлық жазықтықтағы электрондар мен протондар
ағынының тығыздығының радиалды профильдері келтірілген.

Сур. 4.1. E > E0 [МэВ] кезінде экваторлық жазықтықтағы электрондар
(а) және протондар (б) ағындарының тығыздығының радиалды профильдері
(E0 мәндері қисық сызықтардағы сандармен көрсетілген)
ЖРБ - ның жер бетіндегі кеңістіктегі орналасуы туралы көрнекі түсінік
береді. 5.2 сур., онда түсірілген радиация аймағының меридионалды
жазықтығының көлденең қимасы көрсетілген. Кестеде көрсетілген үш
орбитаның осы жазықтығына проекциялар көрсетілген. 1.6 (разд. 1). Бұл
бөлімде ГСО экваторлық жазықтықта орналасқан нүктемен көрсетіледі. ХҒС
және КСО орбитасы ЖРБ-дан төмен орналасқан.
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Сур. 4.2. Үш орбитаның (ЖЭО, ГЛОНАСС, ГСО) проекциялары бар
меридиандық жазықтықпен ЖРБ облысының қимасы: 1-ішкі ЖРБ; 2-сыртқы
ЖРБ
Әр түрлі LB координаталары бар аудандар арқылы өтетін нақты
орбиталар үшін электрондар мен протондардың энергетикалық спектрлерінің
модельдерін қолдана отырып есептеу кезінде берілген виттер саны немесе
уақыт аралығы бойынша есептелген деректерді орташа есептеу мүмкіндігі
қарастырылған.

Сур. 4.3. Күн белсенділігінің максимумы (тұтас сызықтар) және
минимумы (штрихті сызықтар) жылдарындағы ХҒС орбитасындағы
электрондардың (1) және протондардың (2) дифференциалдық энергетикалық
спектрлері
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4.3 - сур. күн белсенділігінің минималды және максималды кезеңдері
үшін AE - 8, AP-8 модельдерін қолдана отырып есептелген ХҒС
орбитасындағы
электрондар
мен
протондардың
дифференциалды
энергетикалық спектралары келтірілген. Күн белсенділігінің минимумынан
максимумға ауысқан кезде электрондар ағыны артып, протондар ағыны
төмендейтінін атап өткен жөн. Бұл ЖРБ электрондары мен протондарының
кеңістіктегі үлестірілуіндегі айырмашылықтармен, олардың геомагниттік
өрістегі қозғалысының сипатымен және магниттік қақпанға қамалу
шарттарымен түсіндіріледі.
Әр түрлі орбиталардағы ЖРБ электрондары мен протондарының
ағындарының қатынасы туралы көрнекі түсінік береді. Сур.5.4, онда келесі
орбиталар үшін бөлшектердің дифференциалды энергетикалық спектрлері
ұсынылған: ХҒС, КСО, ГЛОНАСС и ГСО. Суреттен көрініп тұрғандай,
ГЛОНАСС орбитасында өтетінін өзгерту керек. 5.2.сыртқы ЖРБ-ның
орталық аймағында электрондардың да, протондардың да елеулі ағындары
байқалады. Сыртқы ЖРБ шетіне жақын орналасқан ГСО-да электрон
ағындары басым болады, ал протондар ағыны E > 1 МэВ кезінде күрт
төмендейді. ХҒС және КСО орбитасындағы ЖРБ бөлшектерінің энергетикалық спектрлерін
салыстырған кезде соңғысының
жоғары
орналасқандығын, сонымен қатар үлкен қисайғандығына байланысты
(кестені қараңыз. 1.6) ол суретте көрсетілгендей полярлық аймақтар арқылы
өтеді. 5.2. ЖРБ "жоталары" жер бетіне жақындайды. Сондықтан ЖРБ
электрондары мен протондарының ағындары ХҒС орбитасынан жоғары.

Сур. 4.4. Орбиталардағы электрондардың (А) және протондардың (б)
ЖРБ дифференциалдық энергетикалық спектрлері: 1 – ХҒС; 2 – ССТ; 3 –
ГСО; 4 – ГЛОНАСС
Жаңа эксперименттік мәліметтер жинақталған сайын ЖРБ
бөлшектерінің модельдері нақтыланады. ММУ ҒЗИЯФ-да төмен биіктіктегі
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бөлшектердің ағынын дәлірек сипаттауға мүмкіндік беретін ЖРБ моделі
жасалды. Жерге жақын орбиталардағы радиациялық жағдайлар көбінесе
геомагниттік өрістің әлсіреуіне байланысты бірнеше жүз шақырым биіктікке
түсетін Оңтүстік Атлант магниттік аномалиясының (ОАА) болуымен
анықталады. - Сур. 5.5 400-500 км биіктіктегі ЖРБ протондарының
ағындарын тіркеу аймағының географиялық орналасуы көрсетілген.
Көрсетілген шекараларда ағындардың қарқындылығы орталықтан шеткеріге
шамамен 100-200 есе төмендейді.
Ендік, град.

Бойлық, град.

Сур. 4.5. ОАА саласындағы 400-500 км биіктіктегі РПЗ бөлшектерін
тіркеу аймағы
Суретте көрсетілген аймақтың көлденең өлшемдері. 5.5 сур., күн
белсенділігінің деңгейі бар антифазадағы күн белсенділігінің 11 жылдық
циклі бойында өзгереді. Бұл күн белсенділігі деңгейінің жоғарылауымен
қарастырылған биіктіктегі жердің жоғарғы атмосферасының тығыздығының
артуымен байланысты, бұл зарядталған ЖРБ бөлшектерінің атмосфераның
газ бөлшектерімен соқтығысу жиілігінің жоғарылауына және сайып келгенде
ЖРБ бөлшектерін атмосферамен неғұрлым қарқынды сіңіруге әкеледі.
Жоғарыда сипатталған ЖРБ модельдері статикалық болып табылады,
өйткені олар бөлшектердің ағындары туралы тек Күн белсенділігінің ең
жоғары және ең төменгі кезеңдері туралы ақпарат береді және ағындардың
уақыт пен аралық, күн мен геомагниттік белсенділікке тәуелділігін
сипаттамайды. ММУ ҒЗИЯФ - да күн және геомагниттік белсенділіктің
өзгеруімен байланысты ЖРБ бөлшектері ағындарының қысқа мерзімді
вариацияларын сипаттауға мүмкіндік беретін динамикалық модельдерді құру
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мүмкіндіктері зерттелді. Бірқатар ЖЖС - да ММУ ҒЗИЯФ аппаратурасының
көмегімен жүргізілген өлшеулердің деректері апталармен өлшенетін
жеткілікті ұзақ уақыт аралықтарында да болжанатын модельдерден ЖРБ
бөлшектерінің тіркелетін ағындарының ауытқуы шаманың тәртібіне немесе
одан да көпке жетуі мүмкін екенін көрсетеді. Бұл ЖРБ динамикалық
модельдерін жасау үшін одан әрі күш салу қажеттілігін сенімді түрде
көрсетеді.
4.1.3. ҒКС модельдері
Қазіргі уақытта күнде болып жатқан процестерді түсіну ҒКС
бөлшектері ағынының пайда болуын дәл болжауға және оның
сипаттамаларын болжауға мүмкіндік бермейді. Сондықтан ҒКС
оқиғаларының сандық сипаттамасымен олардың ықтималдық сипаты
туындайды. Мұндай сипаттама үшін уақытқа, бөлшектер ағынының
мөлшеріне (флюенс және шыңы), элементтердің құрамы мен бөлшектердің
энергиясына байланысты ҒКС оқиғаларының таралу заңдылықтарын табу
қажет. Қолданыстағы модельдер көбінесе шектеулі жағдайлармен шектеліп,
әдетте тек Протон ағынын қарастыратын осы ақпараттың бүкіл жиынтығын
бермейді.
ММУ ҒЗИЯФ-да ҒКС протондары ағынының ықтималды моделі
жасалды, ол ҒКС протондарының ағындары мен шыңдарының
сипаттамаларын сипаттайды. Бұл модельде ҒКС пайда болатын күн
оқиғаларының орташа жиілігі W – Вольф санымен сипатталатын күн
белсенділігінің деңгейіне байланысты анықталады-белгілі бір уақытша
интервал бойынша орташа, жеке дақтар мен жеке дискідегі дақтар
топтарының жалпы саны анықталады. Күн белсенділігінің ең жоғары
жылдарында W мәні ~150-ден 200-ге дейін, ал ең төменгі жылдары ~1-ден
10-ға дейін.
5.6 - сур. Күн белсенділігінің 11 жылдық цикліндегі вольф санының тән
өзгеруін көрсетеді. Қаралып отырған 106 см-2 - ден жоғары флюенс кезінде E
> 30 МэВ энергиясымен ҒКС протондары генерацияланатын N күн алауының
жылдық санының орташаланған тәуелділігі 5.7-кестеде көрсетілген.
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Сур. 4.6. Күн белсенділігі
цикліндегі Вольф санының
өзгеруі

Сур. 4.7. Вольф санына
байланысты протондық
оқиғалардың жылдық санының
өзгеруі

СКЛ бөлшектерімен жасалатын ҒА жабдықтары мен материалдарына
дозалық жүктемелерді есептеу үшін осы бөлшектердің энергетикалық
спектрлері болуы қажет. ММУ ҒЗИЯФ моделі әр түрлі уақыт аралықтары
мен шыңдар ағындары үшін ҒКС бөлшектерінің ағындары үшін осындай
спектрлерді есептеуге мүмкіндік береді. Сур. 5.8 олардың пайда болуының
әртүрлі ықтималдығы үшін ҒКС протондарының жылдық флюенсінің
есептелген энергетикалық спектрлері келтірілген.
Суретте көрсетілген ҒКС протондарының энергетикалық спектрлері.
5.8. планетааралық кеңістіктегі бөлшектердің ағынын сипаттайды. ҒКС
бөлшектері жердің магнитосферасына енген кезде олардың магнит өрісі
ішінара ауытқып, нәтижесінде энергетикалық спектрлер өзгереді. Сур. 5.9
ГСО мен ХҒС орбитасындағы ҒКС протондарының жылдық флюенсінің
дифференциалды энергетикалық спектрлері келтірілген, соңғы жағдайда
максимум және Күн белсенділігінің минимумы кезеңдеріне арналған
спектрлер ұсынылған. ГСО-дағы протондар спектрі магнитосферадан тыс
байқалатын спектрге жақын. ҒКС протондары ХҒС орбитасының аймағына
енген кезде, суреттен көрініп тұрғандай, пайда болады. Сур.5.9. Протон
ағынының айтарлықтай төмендеуі. Күн белсенділігі деңгейінің максимумнан
минимумға дейін өзгеруі де ағынның айтарлықтай төмендеуіне әкеледі.

66

Сур. 4.8. Күн белсенділігі жоғары (W = 150) СКЛ протондарының
жылдық флюенсінің интегралдық энергетикалық спектрлері: 1 – 0,9; 2 – 0,5; 3
– 0,1; 4 – 0,01
Қарастырылған ММУ ҒЗИЯФ моделі ҒКС бөлшектерінің ағынын
сипаттау үшін қолданылатын мемлекеттік стандарттың негізіне, сондай-ақ
Халықаралық стандарттау ұйымының (ISO) қамқорлығымен мемлекетаралық
пайдалану үшін әзірленген стандарттың негізіне алынған, оның қызметіне
ММУ ҒЗИЯФ мамандары белсенді қатысады.

Сур. 4.9. Күн белсенділігінің максимумы (2) және минимумы (3)
кезеңінде ХҒС орбитасында және ГСО (1) 0,5 ықтималдық кезінде ҒКС
протондарының жылдық флюенсінің дифференциалды энергетикалық
спектрлері
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4.1.4. ГҒС модельдері
ГҒС бөлшектер ағынының қарқындылығы күн циклінің ұзақтығына
сәйкес 11 жылдық өзгерістерге ұшырайды. Сонымен қатар, ол антифазада
күн белсенділігінің деңгейімен өзгереді: Күн белсенділігінің жоғарылауымен
ГҒС бөлшектері ағынының төмендеуі байқалады. Ұқсас тәуелділік жоғарыда
ОАА аймағындағы ЖРБ бөлшектерінің ағындары үшін байқалды. Біреуі-күн
белсенділігі циклі ішіндегі ГҒС ағынының өзгеруінің физикалық механизмі
мүлдем өзгеше: күн белсенділігі деңгейінің жоғарылауымен планетааралық
кеңістіктегі магнит өрісі күшейеді, бұл ГҒС бөлшектерінің Күн жүйесіне
енуін қиындатады. Ұқсас әсер, бірақ аз байқалады, күн сәулесінің жалғыз
жарқылында байқалады (ГҒС ағынының төмендеуі).
Сур. 5.10 ГҒС құрамына кіретін әртүрлі химиялық элементтер үшін
дифференциалды энергетикалық спектрлер ұсынылған. Ядролар массасының
ұлғаюымен бөлшектер ағынының тығыздығының едәуір төмендеуі
байқалады, ал оның энергияға тәуелділігі айқын құлдырау сипатына ие. Күн
белсенділігі деңгейінің өзгеруіне байланысты ағынның өзгеруі E < 1
ГэВ/нуклон бөлшектерінің энергиясымен айқын көрінеді.

Сур. 4.10. Күн белсенділігінің минимумы (тұтас қисықтар) және
максимумы (штрихті қисықтар) жылына жерге жақын өлшенген түрлі
элементтердің дифференциалдық энергетикалық спектрі)
ММУ ҒЗИЯФ-та ГҒС бөлшектері ағындарының сипаттамаларын
сипаттау үшін 5 МэВ/нуклоннан 100 ГэВ/нуклонға дейінгі диапазондағы
энергия үшін Z = 1- 92 зарядтары бар ядроларды қамтитын модель әзірленді.
Модель күн белсенділігі цикліндегі бөлшектер ағындарының өзгеруін,
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сондай-ақ ГҒС жердің магнитосферасына енген кезде энергия спектрлерінің
өзгеруін сипаттауға мүмкіндік береді.
5.11- сур. күн белсенділігінің ең төменгі және ең жоғарғы кезеңдері
үшін
ГҒС
аумағындағы
ГҒС
протондарының
дифференциалды
энергетикалық спектралары, сондай - ақ күн белсенділігінің минимум
кезеңіне жататын ХҒС орбитасындағы және биіктігі бойынша жақын, бірақ
төмен (30 градус) орбитадағы спектрлер көрсетілген.). Жоғарыда келтірілген
спектрлер күн белсенділігі деңгейінің де, геомагниттік өрістің де ГҒС
бөлшектері ағынының мөлшеріне әсерін нақты көрсетеді.

Сур. 4.11. Күн белсенділігінің минимумы (1) және максимумы (2)
кезеңдері үшін ГҒС (3) орбитасында және Күн белсенділігінің минимумы
үшін аз көлбеу орбитада (4) ГКС аумағындағы ГҒС протондарының
дифференциалды энергетикалық спектрлері
ММУ ҒЗИЯФ ГҒС моделі негізінде мемлекеттік стандарт әзірленді,
оның негізгі ережелері халықаралық анықтамалық модельдерге енгізілді.
Айға және Күн жүйесінің планеталарына ұшу кезіндегі радиациялық
жағдайлардың ерекшелігі жоғарыда егжей-тегжейлі қарастырылды.
Жер маңындағы кеңістіктегі ғарыштық радиацияның сипаттамалары
туралы қосымша ақпаратты ұсынылған әдебиеттерден табуға болады.
Осы бөлімде келтірілген ғарыштық сәулеленудің сипаттамалары
туралы деректер материалдар мен жабдықтарға радиациялық әсерді талдау
кезінде қолданылады.
4.2. Сәулеленудің затпен әрекеттесуі
4.2.1. Негізгі терминдер мен анықтамалар
Иондаушы сәулеленудің затқа әсер етуінің әмбебап өлшемі
сәулеленудің сіңірілген дозасы болып табылады. Иондаушы сәулелену
элементарлық көлемдегі затқа берілген dE орташа энергиясының осы
көлемдегі заттың DM массасына қатынасы: D = dE / dm. СИ халықаралық
жүйесінде сіңірілген дозаның бірлігі сұр болып табылады (1 Гр = 1 Дж×кг -1).
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1 грамм энергия затының 100 эрг берілуіне сәйкес келетін және 10-2 Гр-ға тең
рад жүйеден тыс бірлігі кеңінен пайдаланылуда.
Кейбір әсерлер, мысалы, иондаушы сәулеленудің әсерінен
материалдардың жарқырауы (радиолюминесценция) және сәулеленген
материалдарда пайда болған электр өткізгіштіктің (радиациялық өткізгіштік)
пайда болуы дозаның қуатына байланысты. Сіңірілген дозаның қуаты dT
уақыт аралығы үшін сіңірілген dd сәулелену дозасының осы аралыққа
артуының қатынасы деп аталады: P = dD / dt [Гр×с-1].
Бір зарядталған бөлшектердің әсерінен болатын микроэлектроника
элементтеріндегі ақаулар кейде дозаның қуатына байланысты әсердің бір
түрі ретінде қарастырылады, өйткені олардың пайда болуы қысқа уақыт
ішінде заттың шектеулі көлемінде үлкен энергия шығарумен байланысты.
Иондаушы сәулеленудің биологиялық объектілерге, атап айтқанда адам
ағзасының тіндеріне әсерін бағалау кезінде D э баламалы дозасы ұғымы
пайдаланылады, ол иондаушы сәулеленудің әсерінен туындайтын
биологиялық әсерлерді ескере отырып айқындалады және зиверттерде [Зв]
өлшенеді. Көрсетілген екі доза [Зв/Гр] өлшемділігі бар Q сәулелену
сапасының коэффициенті арқылы өзара байланысты: DЭ [Зв]= Q D [Гр].
Сапа коэффициенті ең алдымен оның түріне және белгілі бір дәрежеде
оның құрамына кіретін бөлшектердің энергиясына байланысты. Мысалы,
электрондар үшін Q = 1, ал энергиясы 10 МэВ Q = 10-дан аз протондар үшін.
Күрделі құрамы және сәулеленудің әртүрлі компоненттерінің кең
энергетикалық таралуы бар ғарыштық сәулелену үшін жердің төменгі
орбиталарындағы өріс жағдайлары үшін Q орташа мәні 2-3 құрайды.
Айта кету керек, сіңірілген дозаны анықтау кезінде затқа берілген
энергия ұғымы қолданылады, ол өз кезегінде зарядталған бөлшекті тежеу
кезінде затқа энергияның сызықтық берілуімен (LPE) сипатталады (ағылшын
тіліндегі әдебиеттерде let – linear energy transfer) -dE / dx, мұндағы E –
берілген энергия, x – бөлшектің заттағы қашықтығы. Тежегіш бөлшектің
энергия шығынын сипаттау үшін (оларды заттың тежеу қабілеті деп те
атайды) сызықтық (нақты) энергия шығыны туралы өте жақын ұғым
қолданылады. Бұл параметрлердің мәні жалпы жағдайда бірдей емес.
Элементар қабаттағы затқа берілетін энергия тежейтін бөлшектің энергия
жоғалуымен ғана емес, сонымен бірге қарастырылып отырған элементар
қабатқа жеткізілетін және одан екінші бөлшектер мен кванттар энергияның
тепе-теңдігімен де анықталатындығына байланысты. Көптеген қолданбалы
мәселелерде бұл айырмашылықты елемеуге болады. Алайда, кейбір
жағдайларда, мысалы, микро және наноқұрылымдарға радиациялық әсерді
талдау кезінде бұл айырмашылық айтарлықтай болуы мүмкін.
Заттағы бөлшектердің тежелу процестері оның тығыздығына қатты
тәуелді болғандықтан, оларды сипаттау кезінде көбінесе сызықтық x
жолының орнына х көбейтіндісі қолданылады, мұндағы LT – заттың
тығыздығы. Бұл жағдайда x-нің сызықтық өлшемі, мысалы [МэВ∙см-1],
массаға өзгереді [МэВ∙г-1∙см2].
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Ғарыш техникасында қолданылатын материалдардың көпшілігін
қамтитын күрделі құрамдағы заттардың жаппай тежеу қабілетін анықтау
кезінде Брэггтың композициялық заңын қолдануға болады:

мұндағы M-заттың орташа молекулалық салмағы; n- i көлем бірлігінде
Ai массалық саны бар I-сұрыпты атомдар саны.
4.2.2. Иондаушы сәулеленудің зат арқылы өтуі
Жалпы жағдайда заттағы тежеу кезінде зарядталған бөлшектердің
энергия шығыны келесі процестермен анықталады:
зат атомдарының иондалуы және қозуы (иондану шығындары);
кванттардың максималды энергиясы бөлшектердің бастапқы
энергиясына (радиациялық шығындар) сәйкес келетін үздіксіз спектрі бар
электромагниттік тежегіш сәулеленуді шығару);
серпімді шашырау, онда өзара әрекеттесетін бөлшектердің жалпы
кинетикалық энергиясы өзгермейді, тек олардың арасында қайта бөлінеді.
ядролық реакциялар.
Осы процестердің әрқайсысының бөлшекті тежеуге қосқан үлесі оның
түрі мен энергиясына, сондай-ақ ингибиторлық затты сипаттайтын
параметрлерге байланысты.
Ауыр зарядталған бөлшектердің тежелуі
Ауыр зарядталған бөлшектердің – протондардың және одан да ауыр
иондардың энергия шығыны үш компоненттен тұрады: 104 - 108 эВ
диапазонындағы иондардың энергиясында иондау шығындары негізгі болып
табылады, 104 эВ -тан аз энергияларда зат атомдарымен серпімді
соқтығысуларда энергия шығыны басым болады, ал 100 МэВ/нуклоннан
жоғары энергияларда ядролық реакциялар маңызды рөл атқара бастайды.
E > 2 МэВ / нуклон иондарының энергиясында олардың иондану
шығындары белгілі Бете–Блоха формуласымен қанағаттанарлық түрде
сипатталады:

мұндағы Zi – ұшатын ионның ядролық заряды; Z-орта атомдарының
ядролық заряды; N – заттағы атомдардың концентрациясы; I
(10 13) Z ортаның иондалуының орташа потенциалы; C / Z
0,1 0,3 – бөлшектің
тежелуіне электрондардың толық қатыспауын ескеретін қабықшалы түзету;
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-ортаның поляризациясын сипаттайтын түзету; m0-электронның қалған
массасы; e -электронның заряды; v -ионның жылдамдығы;
-ионның
жылдамдығының жарық жылдамдығына қатынасы.

Сур. 4.12. Әр түрлі заттардағы протондар энергиясының иондану
шығындары
5.12 - cур. әр түрлі тығыздықтағы ингибиторлық заттар үшін
протондардың энергияны иондаушы жоғалтатын мәндерін ұсынады. Бете–
Блоха формуласы суретте көрсетілген максимумның оң жағында орналасқан
dE / dx мәндері үшін жарамды. 5.12 сур. тәуелділік.
Иондар энергиясының шағын мәндері кезінде (қисықтардағы
максимумның сол жақ аймағында) иондардың ионизация шығындары
Фирсов формуласымен қанағаттанарлық түрде сипатталады:

Суреттегі dE / dx максималды мәндер аймағы үшін. 5.12 сур. ионизация
процесінің ең жоғары тиімділігі анықталатын тежегіш зат атомдарындағы
иондар мен электрондардың жылдамдығының шамамен тең болу шарты
орындалады. Алайда, мұндай жағдайларда тежейтін ионның заряды
электронды ұстап алу және жоғалту процестеріне байланысты тез өзгереді,
бұл пайдаланылған есептеу өрнектеріне қосымша түзетулер енгізуді талап
етеді.
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Заттың R жүгірісі-бөлшектің толық тоқтағанға дейінгі қашықтығы
тежегіш бөлшектің нақты энергия шығындарының мөлшеріне байланысты:

Жүгірістерді анықтау кезінде сызықтық және массалық бірліктер
қолданылады. Кестеде. 5.2 екі бірлікте көрсетілген алюминийдегі әртүрлі
энергия протондарының жүгірісі келтірілген.
Кесте 4.2. Алюминийдегі протондардың жүгірісі
E, МэВ
R, см
R, г∙см–2 3,5∙10

1
1,3∙10–3
–3

5
1,8∙10–2
5,0∙10–2

10
6,2∙10–2
1,7∙10–1

100
3,6
9,8

4.13 суретте келтірілген протондардың меншікті энергия шығыны
туралы мәліметтермен сәйкес келетін әр түрлі заттардағы протондар
диапазондарының энергиясына тәуелділіктерін көрсетеді. 5.12.
Сур. 5.14 ғарыш аппараттарының электронды жабдықтарының
элементтеріне радиациялық әсерлерді бағалауға арналған стандартты
материал ретінде қарастырылатын кремнийдегі әртүрлі иондардың энергия
шығындары мен диапазондарын сипаттайды.
Иондық массаның өсуімен меншікті энергия шығыны артып,
сәйкесінше жол ұзындығы азаятыны көрінеді.

Сур. 4.13. Әр түрлі заттардағы протондардың жүрісі
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Сур. 4.14. Энергияның меншікті шығыны (a) мен әртүрлі иондардың
жүгірісі (б) олардың энергиясына тәуелділігі.
Электрондардың тежелуі
Заттағы электрондардың тежелуі кезінде энергияның иондану және
радиациялық жоғалуы негізгі рөл атқарады, яғни:

Электрондардың ионизациялық жоғалуын сипаттау кезінде олардың
соқтығысу кезіндегі бастапқы қозғалыс бағытынан ауыр бөлшектермен
салыстырғанда едәуір үлкен ауытқулары, сондай-ақ кванттық механикалық
әсерлері ескеріледі. Релятивтік емес үшін-E=m0c2 энергиясы бар (m0электронның қалған массасы, c-жарық жылдамдығы, m0c2 = 0,51 МэВ)
ионизация шығындары келесі өрнекпен сипатталады:

E=m0c2 энергиясы бар релятивистік электрондар үшін m0c2 сызығы
дұрыс өрнек:

Жоғарыда келтірілген өрнектерде заттың тығыздығы; A-массалық сан.
Электрондар энергиясының радиациялық жоғалуы келесі өрнектермен
сипатталады:
74

re = e2 / m0c2.
Электрон
потенциялары
анықталады:

энергиясының
радиациялық
және
арасындағы
байланыс
Бете-Гайтлер

ионизациялық
формуласымен

E электрондарының энергиясының мәні МэВ-да көрсетілген.
Осыдан энергияның радиациялық және ионизациялық шығындары
бірдей болатын Eкр электрондарының критикалық энергиясы үшін өрнек
шығады:

Мысалы, алюминий мен кремнийдегі электрондарды тежеу кезінде Екр
= 60 МэВ.
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Сур. 4.15. Al және Pb-дегі электрондардың энергия шығыны: 1иондаушы; 2-радиациялық
5.15 - cур. алюминий мен қорғасынның тежелуі кезінде
электрондардың иондану (1) және радиациялық (2) ысыраптарының олардың
энергиясынан тәуелділігі көрсетілген. Энергия жоғалтудың осы екі түрінің
тежегіш заттың тығыздығына кері тәуелділігіне назар аудару керек. Тік
сызықтар Pb және Al үшін критикалық энергия мәндерін көрсетеді.
R жүгіріс ұзындығының электронды энергияға тәуелділігін сипаттау
үшін Вебер формуласы кеңінен қолданылады:

мұндағы E МэВ - пен өлшенеді, ал R – в г×см-2.
Электрондардың ауыр иондардан айырмашылығы, олардың күшті
бірнеше серпімді шашырауына байланысты, тежеу кезінде стрегглинг деп
аталатын жүгіріс үлкен болады. Сондықтан олар үшін әдетте
экстраполяцияланған жүгіріс ұғымы қолданылады, ол тангенстің электронды
сіңіру қисығына абсцисса осімен қиылысуымен анықталады (сурет. 5.16).

Сур. 4.16. N электрондар санының бастапқы энергияға тәуелділігі
1 МэВ алюминий экранынан өтіп, экранның қалыңдығынан z: Rэ экстраполяцияланған жүгіріс
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Сур. 4.17. Металдардағы (а) және жартылай өткізгіштердегі
электрондардың жүрісі (б)
5.17 а - cур. электрондардың жүрісінің олардың энергиясынан
алюминийге тәуелділігі келтірілген, оның негізінде қорытпалар ҒА
конструкцияларында кеңінен қолданылады, нәтижесінде алюминий қорғаныс
экрандарымен сәулеленудің әлсіреуін бағалау кезінде стандартты зат ретінде
қолданылады. Салыстыру үшін алтынға ұқсас тәуелділіктер бар. Сур. 5.17 bда Si және Ge-де электрондардың жүгірісін көрсетеді. Белгілі RAl жүгірісі
бойынша басқа RX материалдарындағы электрондардың жүгірісін бағалау
үшін мына қатынасты пайдалануға болады:

Заттағы фотондар мен нейтрондар ағындарының әлсіреуі
ҒА материалдарына радиациялық әсерді талдауға қатысты ғарыштық
сәулеленудің зарядталған бөлшектерінің бастапқы ағындарының затпен өзара
әрекеттесуі кезінде пайда болатын рентген және -сәулеленудің зат арқылы
өтуін қарастыру қажет. Тежегіш рентген сәулелері оны құратын
электрондарға қарағанда материалдарға тереңірек ене алады. Сондықтан,
бұдан әрі көретініміздей, қорғаныс экрандарының жеткілікті үлкен
қалыңдығында тежегіш сәулеленудің сіңірілген дозасының үлесі оны
құратын электрондардың үлесінен көп болады.
ҒА материалдарына әсер ететін нейтрондар сырттан келуі мүмкін,
мысалы, бұрын айтылған альбедо нейтрондары және ғарыш сәулесінің
бастапқы бөлшектерінің оның атомдарымен ядролық өзара әрекеттесуі
нәтижесінде ҒА-ның өзінде пайда болуы мүмкін. Нейтрон ағындары ҒА
ядролық энергетикалық қондырғыларының жұмысы кезінде де пайда болуы
мүмкін.
Фотон ағыны экспоненциалды заң бойынша x тереңдігіне байланысты
затта әлсірейді:
F = F0exp (– x),
мұндағы - сызықтық әлсіреу коэффициенті.
Зарядталған бөлшектердің тежелу сипаттамасына ұқсас, бұл жағдайда
жаппай әлсіреу коэффициентін қолдануға болады:

Заттағы фотондарды сіңірудің негізгі процестері:
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Фото эффект-байланысқан электронды атомнан фотонның толық
энергиясын беру кезінде алып тастау, ал алыстағы электронның
(фотоэлектронның) кинетикалық энергиясы атомдағы электронның байланыс
энергиясына жұтылған фотонның энергиясынан аз;
әлсіз байланысқан электрондарда пайда болатын комптонның
шашырауы (яғни, атомдағы электронның байланыс энергиясынан едәуір
асып кететін квант энергиясы), онда фотондар электронға өз энергиясының
бір бөлігін береді;
2 m0c2 = 1,02 МэВ -тен артық фотон энергиясымен мүмкін болатын
электронды-позитронды жұптардың пайда болуы.
- Сур. 5.18 координаталарында көрсетілген физикалық механизмдердің
әсер ету аймағының E Z нүктесі көрсетілген.

Буға айналу

Комптон
эффектісі

Сур.4.18.

-кванттардың затпен өзара әрекеттесуі кезінде пайда
болатын әсерлердің әсер ету аймақтары

Жоғарыда қарастырылғанға ұқсас экспоненциалды заң заттағы
нейтрондар ағынының әлсіреуін сипаттайды. Алайда, бұл жағдайда ағынның
әлсіреуі нейтрондардың тежегіш зат атомдарының ядроларымен әр түрлі
әрекеттесуіне байланысты болады. Бұл өзара әрекеттесулердің түрі осы
параметр бойынша жіктелген нейтрондардың энергиясына байланысты:
жылу (E 0,05 эВ);
баяу (0,05 эВ E 1 кэВ);
аралық (1 E 500 кэВ);
жылдам (E 500 кэВ).
Энергия диапазондарының біршама ерекшеленетін шекаралары бар
нейтрондарының басқа да егжей-тегжейлі жіктелуі қолданылады.
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Ионданбайтын энергия шығындары
Серпімді шашырау мен ядролық реакциялар кезіндегі бөлшектердің
энергия шығыны иондаушы емес шығындар деп аталады. Бомбаланған
бөлшектердің сәулеленетін заттың кристалдық торының атомдарымен
серпімді әрекеттесуі тордың соңғы түйіндерінің ығысуына әкелуі мүмкін.
Мұндай ығыстырылған атомдар бастапқы сынған атомдар деп аталады.
Кристалл торының торында тоқтаған сынған атом және тордан атом
шығарылғаннан кейін торда пайда болған бос орын Френкель жұбы деп
аталатын торлы ақау тудырады.
Жартылай өткізгіш материалдар үшін атомға түйіннен ығысуы үшін
берілуі керек шекті энергия Td 5-15 эВ аралығында болады. Атомды
ығыстыру үшін түсетін ионның белгілі бір критикалық энергиядан үлкен
энергиясы болуы керек, оның мәні келесі қатынаспен анықталады:

мұндағы Mi-ионның массасы; M-зат атомының массасы.
Электрондар үшін (релятивистік әсерлерді ескере отырып) ұқсас
қатынас пайда болады:

мұндағы c-жарық жылдамдығы; m0c2 = 0,51 МэВ-электронның қалған
энергиясы.
Кремний үшін (Td ~ 14 эВ) Ed мәні 106 эВ және протондар мен
электрондар үшін 160 кэВ.
Егер бастапқы сынған атомның энергиясы тордағы атомдардың
байланыс энергиясынан үлкен болса, ол оның түйіндерінен басқа атомдарды
қағып, ақаулардың каскадын жасай алады. Бастапқы сынған атомның
жеткілікті жоғары энергиясымен каскадтағы ақаулардың саны үлкен болады
және ақаулар кластері пайда болады.
Жартылай өткізгіш материалдарды ~101-103 МэВ энергиясы бар
протондармен сәулелендіргенде, бастапқы сынған атомдардың пайда болуы
протондардың мақсатты атомдардың ядроларының электр өрісіндегі
кулондық шашырауына және протонның атомының ядросымен жақындасқан
жағдайда пайда болатын ядролық серпімді шашырауына байланысты болуы
мүмкін.
Кулон шашырауының қимасы ядролық серпімді шашырау қимасынан
шамамен екі ретті болып келеді. Алайда, кулонның шашырауы кезінде
бастапқы сынған атомдардың орташа энергиясы (Si үшін~210 эВ) серпімді
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ядролық шашырауға қарағанда едәуір аз (Si үшін 0,6-1,0 МэВ). Бұл соңғы
жағдайда ақаулар каскадының пайда болуының алғышарттарын жасайды.
Ядролық реакциялар, яғни ядролық серпімді емес өзара әрекеттесулер
серпімді ядролық және кулондық шашырау процестерінде әдетте бастапқы
сынған атомдардың энергиясынан асатын энергиямен қайтарым ядроларын
тудырады. Мысалы, бомбалаушы протондардың ~103 МэВ энергиясында Si
қайтару ядроларының орташа энергиясы шамамен 3,5 МэВ құрайды,
нәтижесінде қайтару ядролары ығыстырылған атомдардың көп санын
құрайды. Қарастырылған механизмдердің әрқайсысының ақаулардың пайда
болуына қосқан үлесі суретте көрсетілген. 5.19.
Жартылай өткізгіштерді энергиялары 1 МэВ-тан төмен электрондармен
және фотондармен сәулелендіру, әдетте, тек қарапайым бастапқы
ақаулардың пайда болуына әкеледі. Үлкен энергиялары бар электрондармен,
сондай-ақ протондар мен нейтрондармен сәулелену кезінде атомдар ығысу
аймағында ақаулар шоғыры пайда болады. Жеткілікті жоғары энергиясы бар
ауыр зарядталған бөлшектер жол бойында көптеген екінші және үшінші
реттік ығысқан атомдарды жасай алады, бұл орын ауыстырулардың жалпы
санының едәуір бөлігін құрайды.

Сур. 4.19. Кулондық (1), ядролық серпімді (2) және ядролық серпімді
емес (3) өзара әрекеттесу есебінен әртүрлі энергиялары бар протондар түзетін
ақаулардың орташа саны; 4-ақаулардың жиынтық саны
Бастапқы сынған атомның ізі, бойындағы қозған аймақ 10-10 - 10-11с
кезінде жоғары температураға дейін қызады, нәтижесінде пайда болған
қыздырылған жергілікті аймақ жылу сыналары деп аталады. Кластерлер мен
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жылу сыналары ауыр зарядталған бөлшектер мен нейтрондардың заттарымен
әрекеттесуге тән.
Кристалдық тордағы радиациялық ақаулар тұрақты түзілімдер болып
табылмайды, олар тор бойымен қозғалады, қарама-қарсы белгінің
ақауларымен кездескен жағдайда рекомбинацияланады, мысалы, бос орын
және ығысқан атом. Дәндердің орналасуы мен шекараларында радиациялық
ақаулардың адсорбциясы жүреді.
Радиациялық ақаулардың кейбір түрлері бір-бірімен біріктіріліп,
күрделі ақаулар кешендерін құрайды.
Қарапайым және одан да күрделі радиациялық ақаулардың кристалды
торында пайда болуы заттың оптикалық, электрлік, механикалық
қасиеттеріне әсер етеді. Жартылай өткізгіштердің негізгі емес
тасымалдаушылардың
өмір
сүру
уақыты
және
негізгі
заряд
тасымалдаушылардың концентрациясы сияқты маңызды параметрлері
ақаулар санына байланысты, олар негізінен жартылай өткізгіш
құрылғылардың жұмыс сипаттамаларын анықтайды.
4.3. Сіңірілген дозаларды есептеу
Ғарыштық радиацияның әсерінен туындайтын ҒА жабдықтары
материалдары мен элементтері сипаттамаларының нашарлауын болжау үшін
қаралатын объектілерде белгілі бір уақыт аралықтарында және аппаратты
пайдаланудың барлық болжамды кезеңінде жинақталатын дозалар туралы
деректер болуы қажет. Пайдалану ұзақтығының ұлғаюымен және ҒА
борттық жабдығының күрделенуімен жұтылған дозаларды анықтау дәлдігіне
және есептеулердің егжей-тегжейлі дәрежесіне қойылатын талаптар артады.
Қазіргі заманғы ҒА-да әртүрлі қалыңдықтағы қорғаныш экрандарының
артында пайдаланылатын микроэлектроника элементтерінің көп болуы
аппаратураның нақты блоктары үшін, тіпті осы блоктардың құрамындағы
жекелеген микросхемалар үшін сіңірілген дозаларды білуді талап етеді.
Төменде ғарыштық радиацияның әртүрлі компоненттері туралы
жоғарыда келтірілген деректерге негізделген, сіңірілген дозаларды
есептеудің қолданылатын әдістері қарастырылады.
4.3.1. Қарапайым конфигурациядағы қорғаныс экрандарының
дозаларын есептеудің жалпы принциптері
Жалпы
жағдайда
ҒА
жабдықтарының
материалдары
мен
элементтеріндегі ғарыштық сәулеленудің сіңірілген дозасын есептеу
жүргізілетін физика-математикалық модельге мыналар кіреді:
әсер ететін сәулеленудің сипаттамалары (бөлшектердің түрі,
энергетикалық спектрлер, бұрыштық үлестірімдер);
заттағы бөлшектердің тасымалдануын сипаттайтын көлік теңдеулері;
компьютерлік есептеулерді жүргізу кезінде модельденген ортаны
іріктеу алгоритмдері.
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Масса бірлігіндегі энергияны сіңіру жылдамдығы, яғни x нүктесінде
D(x) дозасының жинақталу жылдамдығы өрнекпен анықталады:

мұндағы -заттың тығыздығы; Sj = (dE/dx)j; fj (x, E, ) –
әрпінің
бөлшектерін x координатасы, E энергиясы және дене бұрышы бойынша бөлу
функциясы.
Сандық есептеулер жүргізу кезінде заттың тежеу қабілетінің өрнегі
келесі түрде ұсынылуы мүмкін:

Мұндағы ( )j n энергиясы бар ортада j әрпінің энергетикалық
күйіндегі қозу процесінің тиімді қимасы; 0-негізгі күй энергиясы; N-зат
көлемінің бірлігіндегі атомдар саны.
Сіңірілген дозаның кеңістіктік таралуын есептеу міндеті D(x)
есептеулердің дәлдігі мен егжей-тегжейлі дәрежесіне қойылатын
талаптармен анықталған әртүрлі жуықтауларда шешілуі мүмкін.
Белгілі бір қалыңдықтағы қабықтың ішінде орналасқан ҒА жабдығы
үшін орташа мөлшерді бағалау салыстырмалы түрде қарапайым есептеу
модельдерінің көмегімен жасалуы мүмкін. Маңызды есептеу ресурстарын
пайдалануды қажет етпейтін алғашқы ұқсас модельдерде зарядталған
бөлшектердің энергетикалық спектрлері, берілген қалыңдығы мен энергия
мөлшерінің қорғаныш экрандарының артында, осындай энергетикалық
спектрлері бар бөлшектер экранның артында орналасқан затқа (детекторға)
берілген. Al көбінесе экранның заты ретінде жақсы модельдерде
қарастырылады, ал детектор заттары Si болып табылады.
Сур. 5.20 төмен Жер орбитасында әр түрлі қалыңдықтағы алюминий
экрандардан
өткеннен
кейін
электрондар
мен
протондардың
дифференциалды энергетикалық спектрлерінің өзгеруін көрсетеді.
Бөлшектердің
бастапқы
спектрлері
қалыңдатылған
сызықтармен
-2
ерекшеленеді, экрандардың қалыңдығы (в г∙см ) қисық сандармен
көрсетілген. Электрондар ағыны ЖРБ-ға тән энергияның барлық
диапазонында тиімді сіңірілетінін көруге болады, ал 20-30 МэВ-тан жоғары
энергиясы бар протондар жеткілікті қалың экрандармен де аздап сіңеді.
Алайда, электрондар экран затымен әрекеттескен кезде жоғары ену қабілеті
бар тежегіш сәулелену кванттарының ағымы пайда болатындығын есте
ұстаған жөн. Әрбір сәулеленудің қорғаныш экранның әртүрлі қалыңдығында
сіңірілген дозаның мөлшеріне қосқан үлесі төменде бірқатар мысалдарда
көрсетіледі.
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Сур. 4.20. Әр түрлі қалыңдықтағы қорғаныс экрандарының артындағы
электрондардың (а) және протондардың (б)
ЖРБ дифференциалды
энергетикалық спектрлерінің өзгеруі
Кейінірек дәлірек компьютерлік модельдер жасалды, олардың ішінде
кеңінен қолданылатын SHIELDOSE моделін атап өту керек. Ғарыштық
сәулеленудің ҒА жабдықтары мен элементтеріне әсерін талдау үшін арнайы
әзірленген бұл модельде электрондар мен протондардың изотропты
ағындарының экранмен және оның артында орналасқан детектормен өзара
әрекеттесуі қарастырылады, олардың өлшемдері экран өлшемдеріне қатысты
аз. Экрандағы және детектордағы бөлшектердің энергия шығынын есептеу
үшін ғарыштық сәулеленуге тән бөлшектердің энергиясы кезінде
электрондар мен протондардың затпен әрекеттесуі туралы Монте–Карло
әдісімен алдын-ала есептелген мәліметтер базасы қолданылады.
Есептеулер кезінде үш конфигурацияның экрандары қолданылады
(сурет. 5.21): а – жұқа жалпақ экран (пластина), б – қатты жартылай шексіз
қабат, в-қатты сфералық экран. Жартылай шексіз экранның (б)
айырмашылығы, оның қалыңдығында z тереңдігінде детектор орналасады,
қалыңдығы z (а) пластинадан, детектордың артында экран заты болған кезде,
детекторға сәулелендірілген бетке қарай шашыраңқы бөлшектер мен осы
аймақта пайда болатын қайталама сәулелену кванттары түседі. Мұндай
қосымша сәулеленудің болуы детектор сіңіретін дозаның жоғарылауына
әкеледі.

Сур. 4.21. SHIELDOSE моделінде қолданылатын экран
конфигурациялары
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Модельде қолданылатын сфералық экранның (в) конфигурациясына
назар аудару керек, оның қабырғалары детекторға жақын орналасқан.
Мұндай құрылымның геометриялық ерекшеліктеріне байланысты экранның
белгілі бір қалыңдығында сіңірілген дозаның есептелген мәні жалпақ экран
үшін есептеу нәтижелерінен айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін.
Қуыс сфералық экран (сурет. 5.22), оның ішінде детектор кез-келген
жерде орналасуы мүмкін, күрделі жүйелерге жатқызылуы керек, өйткені
детекторды радиус бойымен жылжытқан кезде оны экранның сыртқы бетіне
түсетін сәулеленуден қорғау шарттары өзгереді.
Shieldose моделіндегі экран материалы ретінде Al қарастырылады, ал
детектордың материалдары Al, Si, SiO2 және H2O болуы мүмкін.
Al детекторы сіңірілген дозаның экранның қалыңдығы бойынша
таралуын есептеу кезінде қолданылады, Si және SiO2 микроэлектроника мен
оптикалық элементтердің стандартты материалдары ретінде қарастырылады,
ал H2O детекторының көмегімен биологиялық объектілер үшін сіңірілген
дозалар есептеледі.

Сур. 4.22. Қуыстың ортасында детекторы бар сфералық экран
SHIELDOSE негізінде RЕDMODЕLS бағдарламасы құрылды, онда
ЖРБ электрондары мен протондарының энергетикалық спектрлері туралы
бастапқы мәліметтер AE-8 және AP-8 модельдерінің көмегімен анықталады,
ал сіңірілген дозаны есептеу процедурасы SHIELDOSE бағдарламасында
жүзеге асырылады. Red MODELS бағдарламасына жүгінген кезде ҒА
орбитасының параметрлері және айналымдар саны бойынша немесе
аппараттың ұшу уақыты бойынша жұтылған дозаның шамасын
орташаландырудың талап етілетін аралықтары белгіленеді. Бағдарлама
қарастырылып отырған орбиталар мен протондар, электрондар және тежегіш
сәулелену тудыратын дозалар үшін ЖРБ бөлшектерінің дифференциалды
және интегралды энергетикалық спектрлері туралы ақпарат алуға мүмкіндік
береді, бұл электрондардың экран затымен әрекеттесуі кезінде пайда болады.
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4.3.2. Жер төңірегіндегі орбиталардағы дозалар
Типтік орбиталарда сіңірілген дозаның шамасы туралы жалпы ұғымды
қорғаныс экраны қалыңдығының екі мәні кезінде жылдық сіңірілген дозаның
орташа мәндері келтірілген 5.3-кесте береді.
Кесте 4.3. Жердің магнитосферасы ішіндегі типтік орбиталар үшін жылдық
сіңірілген дозалар
Орбита
ХҒС
ССО
ГЛОНАСС
ГСО

Жылдық доза, Гр
0,01 г∙см–2
1,5×103
3,1×103
2,4×106
5,5×105

2,0 г∙см–2
4,3×10–1
1,3
6,8
2,7

Сур. 4.23. Сіңірілген дозаның ХҒС орбитасындағы қорғаныс
экранының қалыңдығына тәуелділігі: 1 – жиынтық доза; 2 және 3-тиісінше
ЖРБ протондары мен электрондарының үлесі; 4-электрондар тудыратын
тежегіш сәулеленудің үлесі
4.23 - сур. күн белсенділігінің ең жоғары кезеңінде ХҒС орбитасында
ЖРБ бөлшектерімен түзілетін тәуліктік жұтылған доза шамасының қорғаныш
экранының қалыңдығына байланысты келтірілген. Қорғаныс экранының
қалыңдығы аз болған кезде (~1 г×см-2 аз) ЖРБ электрондарына байланысты
доза басым болады, ал экран қалыңдығының жоғарылауымен протондар
дозаға негізгі үлес қосады. Тежегіш сәулелену, протон ағыны сияқты,
қалыңдығы үлкен экрандар арқылы өтеді, бірақ ол жасаған доза
протондармен салыстырғанда шамамен екі есе аз.
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Сур. 4.24. Кремнийдің беткі қабатындағы сіңірілген дозаны ГСО-ға
бөлу: 1 – жиынтық доза; 2 және 3-протондар мен электрондардың үлесі
5.24 - сур. яға ГСО-да болған жылы жиналатын материалдың (Si) жұқа
беткі қабаттарында дозаның таралуы келтірілген. Бұл суретте ыстық
магнитосфералық плазманың сіңірілген дозаның мөлшеріне қосқан үлесі
айқын көрсетілген. Сіңірілген дозаның барлық компоненттерін есепке алу
материалдар мен жабындарға радиациялық әсерді талдау кезінде өте
маңызды, пайдалану сипаттамалары беткі қабаттардың жағдайына
байланысты. 5.25 - сур. суретте көрсетілгендей нысананың қалыңдығы
бойынша сіңірілген дозаның таралуы схемалық түрде көрсетілген. Сур. 5.24
ГСО және ССО үшін. Соңғы жағдайда ыстық магнитсфералы плазма
орбитаның полярлық аймақтарды кесіп өтуі салдарынан шағын биіктіктерге
өтеді. Металл емес материалдардың радиациялық деградациясын талдау
кезінде сіңірілген дозаның мұндай таралуын есепке алуды ММУ ҒЗИЯФ
қызметкерлерінің белсенді қатысуымен құрылған халықаралық ISO
стандарты ұсынады.
D, Гр∙жыл-1

Сур. 4.25.Соңғы жылдары электрлі зымыран қозғалтқыштардың
көмегімен аз тарту әдісімен ГСО-ға ҒА шығарудың әртүрлі схемалары
әзірленуде, олардың әрекеті плазмалық ағынды шығаруға негізделген.
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Мұндай схемаларда әуе кемесін бастапқы эллиптикалық орбитаға ұшыру
керек, содан кейін шамамен алты ай ішінде электрлі зымыран
қозғалтқыштарының көмегімен бастапқы орбитаны геостационарлыққа
айналдырып, перигей мен апогейдің биіктігін, сондай - ақ орбитаның
көлбеуін біртіндеп өзгерту керек.
Шығарудың осы әдісімен ҒА-да ЖРБ аймағы арқылы бірнеше рет
өтетіндіктен, шығару кезінде алынатын дозаның шамасы туралы мәселе
туындайды.
ММУ
ҒЗИЯФ-да
жүргізілген
есептеулер
шығару
траекториясының параметрлерін жеткілікті сәтті таңдау кезінде шығару
уақытында алынатын дозаның шамасы ҒА-ның ГСО-да болуының 10
жылдық мерзіміне сәйкес келетін дозаның 10-12% - нан аспайтындығын
көрсетті. 5.26 - сур. мысал ретінде алу схемасының нұсқаларының бірі үшін
есептелген, қалыңдығы аз қорғаныс экранының артындағы тәуліктік
сіңірілген дозаның ұшу уақытына тәуелділігі келтірілген. Бұл тәуелділік
магнитосфераның әртүрлі құрылымдық аймақтарынан өткен кезде әсер
ететін радиация сипаттамаларының өзгеруін көрсетеді.
D, 105 рад ∙тәулік-1

Ұшу ұзақтығы, тәулік

Сур. 4.26. Қорғау қалыңдығы 0,01 г болғанда тәуліктік дозаның ҒА ұшу
уақытына тәуелділігі: 1-тежегіш сәулеленуді қоса алғанда электрондардың
үлесі; 2-протондардың үлесі; 3-жиынтық мәні
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D, Гр∙ жыл-1

Сур. 4.27. ЖРБ бөлшектері тудыратын сіңірілген дозаның радиалды
таралуы: 1 – протондар; 2 – электрондар; 3-қорғаныс экранында
электрондардың тежелуі кезінде пайда болатын тежегіш сәулелену
Сіңірілген дозаның ҒА орбитасының орналасуына тәуелділігін айқын
көрсетеді. 4.27, онда әр түрлі биіктіктегі h дөңгелек экваторлық
орбиталардың қалыңдығы 1 г×см-2 на болатын қатты сфералық экранның
артындағы протондар мен ЖРБ электрондары жасаған дозаны есептеу
нәтижелері келтірілген. 1 суретте. 1.2.
Әр түрлі қалыңдықтағы z қорғаныс экрандарының артындағы ГСО
аймағында ЖРБ, ҒКС және ГҒС бөлшектері шығаратын дозалардың
қатынасын суретте көрсету үшін. 4.28 осы орбита үшін күн белсенділігінің 11
жылдық циклі бойынша орташа жылдық дозаларды есептеу нәтижелері
келтірілген. ҒКС бөлшектерінің
дозалары флюенстің пайда болу
D, Гр∙ жыл-1
ықтималдығының екі мәні үшін есептелген: 0,1 және 0,9.

Сур. 4.28. Жер төңірегіндегі төмен орбиталарда ҒКС және ГҒС
бөлшектерімен пайда болатын дозалар бөлшектер флюенстерінің азаюына
әкелетін геомагнитті өріспен бөлшектердің ауытқу әсерінің есебінен 1 ретке
төмендетіледі.
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4.3.3. ҒА радиациялық жүктемелерді есептеуге арналған сәулелік
модельдер
Нақты күрделі конфигурацияның құрылымы мен жабдықтарының
элементтерінде сіңірілген дозаның үш өлшемді кеңістіктік таралуын
есептеуге байланысты есептерді шешу үшін екі топқа бөлінетін әртүрлі
математикалық модельдер қолданылады.
Бірінші топқа ҒА ішіндегі кез келген нүктеде сіңірілген дозаның
шамасын есептеу қаралатын нүкте үшін қорғаныс экранының баламалы
қалыңдығын есептеуге негізделетін модельдер жатады. Осы мақсатта
таңдалған нүктеден сәулелер қарапайым аймақтарға түседі, оларға
есептеулер кезінде ҒА моделінің беті бөлінеді. Әрі қарай, әр сәуле үшін
қорғаныс экрандарының қалыңдығы, олармен қиылысатын ҒА құрылымдық
элементтерінің конфигурациясын және осы элементтер материалдарының
физикалық қасиеттерін ескере отырып есептеледі. Мұндай модельдер орташа
өнімділігі бар заманауи дербес компьютерлерде жүзеге асырылады және
оларды инженерлік есептеулерде қолдануға болады.
Екінші топқа жеткілікті күрделі бағдарламалық кешендердің көмегімен
орындалатын сандық есептеулерге негізделген компьютерлік модельдер
кіреді. Әдетте мұндай модельдерде Монте-Карло әдісінің әртүрлі нұсқалары
қолданылады. Бұл топтың модельдері кең есептеу мүмкіндіктеріне ие, бірақ
олар өте күрделі және әдетте мамандандырылған ғылыми орталықтарда
қолданылады.
ҒА-ның есептеу объектілері ретіндегі маңызды ерекшелігі көптеген
жағдайларда ғарыштық иондаушы сәулеленудің әсеріне ұшырайтын жұқа
сыртқы қабықшаның және дозаны жинақтау, әдетте, үлкен қызығушылық
тудыратын ішкі құрылым бөлшектерінің болуы болып табылады. ҒА
конструкциясы бір элементтерден екінші элементтерге өту кезінде
материалдардың тежеу қабілетінің едәуір кеңістіктік гетерогенділігімен
сипатталады. ҒА конструкциясының сәулеленуді қатты сіңіретін элементтері
іс жүзінде объектінің ішкі элементтеріне радиациялық әсерді әлсірететін
қорғаныс экрандары болып табылады.
ҒЗИЯФ ММУ-да жасалған RDOSE моделін қолдана отырып, сіңірілген
дозаны есептеу принциптері суретте көрсетілген. 5.29. ҒА геометриялық
моделі (ортасында схемалық түрде бейнеленген) блоктар жиынтығынан
тұрады, олардың кейбіреулері басқаларына салынған. ҒА-ның күрделі үш
өлшемді моделі иерархиялық құрылымға біріктірілген базистік геометриялық
элементтер жиынтығынан құрылады. Негізгі элементтер ретінде қарапайым
геометриялық беттер және олардың фрагменттері қолданылады: жазықтық,
диафрагма, цилиндр, эллипсоид, конус, тор. Модельдің әр элементі үшін
материалдың түрі және оның физикалық сипаттамалары берілген.
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Қоршалған
сфера

Модельденген
нысан

Трассирленген
сәуле

Сур. 4.29. Сәулелік модель көмегімен сіңірілген дозаны есептеу
схемасы. Бұл көрсеткіш есептеу нүктесін көрсетеді
Модельдің айналасында сфера қалай құрылады, оның беті dS
қарапайым платформаларына біркелкі бөлінеді. ҒА ішіндегі есептік нүктеден
әрбір алаңның ортасына сәуле жүргізіледі, оның жолы бойынша
құрылымның барлық қиылысатын бөлшектерімен және пайдаланылатын
материалдардың қасиеттерімен сәуленің кездесу бұрышын ескере отырып,
қорғаныстың баламалы қалыңдығы есептеледі. Қоршаған сфераның
элементар аймақтарында энергия спектрлері және құлаған зарядталған
бөлшектердің бұрыштық таралуы анықталады.
Қарастырылып отырған нүктедегі жалпы дозаны есептеу қоршаған
ортаның бетіне интеграциялау арқылы жүзеге асырылады. Сіңірілген дозаны
есептеу алгоритмі әр dS платформасындағы бөлшектер ағындарының
кеңістік-уақыттық өзгеруін ескеруге мүмкіндік береді.
Үш өлшемді геометриялық модель құру, бастапқы деректерді анықтау,
есептеу тапсырмаларын басқару және нәтижелерді графикалық ұсыну үшін
әмбебап интерактивті пайдаланушы интерфейсі жасалды.
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Сур. 4.30. Интерфейс терезесі
4.30- сур. оның конфигурациясының ерекшеліктерін, құрылымдық
элементтер мен жабдық блоктарының орналасуын көрсететін ҒА фрагменті
моделінің бейнесі бар интерфейс терезесі көрсетілген. Салынған модельде әр
элемент материалдарының физикалық қасиеттері туралы ақпарат бар.
4.31-суретте интерфейс терезесінде көрсетілген ҒA модулі үшін
қорғаныс экранының эквивалентті қалыңдығы бойынша сәулелер санының
таралуының гистограммасы келтірілген. 5.30. Бөлу гетерогенді екенін көруге
болады. 4.32 - сур. қарастырылатын модуль үшін оның кейбір қимасында
сіңірілген дозаның таралуын есептеу нәтижелері ұсынылған. Суреттің сол
жағындағы тік шкаладағы сандар сіңірілген дозаның нормаланған мөлшерін
көрсетеді.
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Сур. 4.31. Сәулелердің санын қорғаудың эквивалентті қалыңдығы
бойынша бөлу

Сур. 4.32. ҒА конструкциясының элементтерінде сіңірілген дозаны
бөлу
4.3.4. Монте–Карло әдісімен ҒА элементтерінде сіңірілген дозалардың
таралуын есептеу
Монте-Карло әдісі (статистикалық сынақ әдісі) бөлшектердің затпен
әрекеттесуін модельдеудің ең тиімді және әмбебап әдісі болып табылады. Бұл
әдіс аясында бөлшектердің саны бойынша есептеу нәтижелерін кейіннен
орташаландыра отырып, берілген бастапқы энергиясы бар бөлшектердің көп
санының ингибиторлық ортадағы қозғалысы байқалады. Ұшатын бөлшек
қозғалатын орта жоғарыда айтылғандай бөлшектердің атомдармен өзара
әрекеттесу процестерінің бөлімдерімен, сондай - ақ модельделген көлемнің
геометриялық
өлшемдерімен
және
шекаралардағы
жағдайлармен
сипатталады. Екінші бөлшектер мен кванттардың ортасымен өзара
әрекеттесуі де осылай сипатталады.
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Иондаушы сәулеленудің күрделі конфигурациядағы гетерогенді
объектілермен өзара әрекеттесуін модельдеу үшін, әрине, әртүрлі ғарыштық
технологиялар жатады, Еуропалық ядролық зерттеулер орталығында (CERN)
жасалған GEANT компьютерлік бағдарламалар пакеті кеңінен қолданылады.
GEANT
кешені
өзінің
әмбебаптығына
байланысты
қарапайым
конфигурациядағы
қорғаныс
экрандарын
қолдану
кезінде
де,
қарастырылатын объектілерді нақты ҒА құрылымдық элементтерін қамтитын
күрделі таратылған экрандау жағдайында да, ғарыштық радиацияның
сіңірілген дозаларының кеңістіктік таралуын есептеу үшін пайдаланылуы
мүмкін.
Жалпы GEANT атауымен қазіргі уақытта екі түрлі бағдарламалар
жиынтығы бар, олар негізінен жалпы алгоритмдер мен физикалық
модельдерге ие: стандартты GEANT-3 кешені 1980 - 1990 ж. ФОРТРАН тілін
қолдана отырып жасалған және объектіге бағытталған бағдарламалау
әдістерін қолдана отырып, C++ тілінде енгізілген жаңа GEANT-4
бағдарламалық кешені енгізілген.
GEANT
бағдарламасы
ғарыштық
радиацияға
тән
энергия
диапазонындағы әртүрлі бөлшектердің затымен әрекеттесуді қарастыруға
мүмкіндік береді. GEANT кешені үшін тежегіш ортадағы оның
траекториясын бақылау тоқтатылатын бөлшектің минималды энергиясы
шамамен 10 кэВ құрайды. Бұл энергия бөлшектерінің түріне және олардың
ингибиторлық орта атомдарымен әрекеттесу механизмдеріне байланысты.
GEANT-4 кешенінде электрондар мен фотондардың қоршаған орта
атомдарымен өзара әрекеттесуін сипаттайтын қосымша деректерді тарту
арқылы көрсетілген энергия шекарасын 10 эВ-қа дейін төмендетуге болады,
бұл есептеулер кезінде кеңістіктік ажыратымдылықты едәуір жақсартуға
мүмкіндік берді.
Бастапқы және қайталама бөлшектер өзара әрекеттесетін орта Z= 1-100
зарядтары бар қарапайым заттар болуы мүмкін немесе атомдар қоспасы
ретінде сипатталған күрделі материалдар болуы мүмкін. Соңғы жағдайда
орта құрамды ескере отырып, заряд саны мен массалық сандардың орташа
мәндерімен сипатталады.
GEANT бағдарламалық кешені күрделі үш өлшемді объектілердің
геометриясын сипаттау мен ұсынудың дамыған жүйесіне ие. Кез-келген
объект, сәулелік модельдерді қолданғандағыдай, иерархиялық құрылымды
құрайтын негізгі элементтер жиынтығынан жасалған. Элементтердің саны
мен жасалған объектінің күрделілігі тек қажетті есептеу ресурстарымен
шектеледі.
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Сур. 4.33. Әр түрлі координат жүйелеріндегі модельдерді бөлу
торларын құру
Мұндай геометриялық модельдің элементтері үшін объектінің іріктеу
дәрежесін анықтайтын кеңістіктік бөлу торлары енгізіледі. Модель торларын
декарттық, цилиндрлік немесе сфералық координаттар жүйелерінде салуға
болады (сурет. 5.33). Тор ұяшығының өлшемі есептеу қадамының мәнін
анықтайды. Қажет болса, біркелкі емес торларды қолдануға болады.
ҒА моделіне ірі блоктар да, одан да ұсақ бөлшектер де, оларға
орнатылған микросхемалары бар электронды жабдықтың жеке тақталарына
дейін кіруі мүмкін. Мұндай құрылымдардың радиациялық тұрақтылығын
талдау кезінде тиісті егжей-тегжейлі деңгеймен есептеулер жүргізу қажет.
GEANT бағдарламасында жеткілікті статистикалық сенімді нәтижелер алу
модельденген оқиғалар (объектіге түсетін бөлшектер) ~106-108 және одан
жоғары болған кезде қамтамасыз етіледі.
Бірнеше ондаған элементтерден тұратын салыстырмалы түрде
қарапайым модельдерді есептеу үшін дербес компьютерлердің есептеу
ресурстары жеткілікті. Күрделі модельдер үшін егжей-тегжейлі есептеулер
жүргізу кезінде кластерлік жүйелер немесе суперкомпьютерлер сияқты
қуатты есептеу жүйелерін қолдану қажет.
4.34 - сур. жалпы цилиндрлік қабықпен қоршалған көптеген
элементтерден тұратын ХҒС модульдерінің бірінің геометриялық моделі
және суретте көрсетілген. 4.35 осы модельдің белгілі бір бөлігінде сіңірілген
дозаның кеңістіктік таралуы ұсынылған. Төменгі бөлігінде сур. 5.35
координаталық жазықтықта дозаның изоляциясы көрсетілген.
Есептеу нәтижелерінің тағы бір мысалы суретте келтірілген 5.36, бұл
ғарышкерлер ашық ғарышта жұмыс істеген кезде қолданатын ғарыш
костюмінің есептелген моделін және күн сәулесінің өте күшті жағдайында
сіңірілген дозаны таратуды көрсетеді. Космостық қабықтың әртүрлі
элементтерінің қалыңдығы бірдей емес, бұл сіңірілген дозаның біркелкі
бөлінбеуіне байланысты. Қорғанудың ең жоғары дәрежесі іш қуысының
өмірлік маңызды органдары үшін қамтамасыз етіледі, ғарышкердің аяққолдары аз дәрежеде қорғалған. GEANT кешені есептеулерді одан әрі
нақтылауға мүмкіндік береді. Скафандрдың ішінде сіңірілген дозаның мәні
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қажет болатын органдарды бөле отырып, ғарышкер фигурасының моделін
жасауға болады.

Сур. 4.34. ХҒС Модулінің есептік геометриялық моделі
Доза, мрад ∙тәу.-1

Сур. 4.35. Модель фрагментінің координаталық жазықтығымен қимада
тәуліктік сіңірілген дозаның таралуы

Сур. 4.36. Ғарышкердің ғарыш кемесінің есептік моделі және оның
ішіндегі сіңірілген дозаның таралуы
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Айта кету керек, сіңірілген дозаның таралуы ұқсас. 5.34 сурет. және
4.36, GEANT бағдарламалық жасақтамасының көмегімен де, жоғарыда
сипатталған сәулелік модельдің көмегімен де есептелуі мүмкін. Алайда,
соңғысы таңдалған есептеу нүктелерінің жиынтығы үшін сіңірілген D(x)
дозасының таралуын алуға мүмкіндік береді, ал GEANT кешені объектінің
құрылған геометриялық моделінің кез-келген ұяшығында сіңірілген доза
туралы ғана емес, сонымен қатар жасушалардағы сәулелену өрісінің
сипаттамалары туралы ақпарат алуға мүмкіндік береді: бастапқы және
қайталама бөлшектердің энергетикалық спектрлері, олардың бұрыштық
таралуы және т. б.
GEANT бағдарламалық кешенін қолдана отырып, бастапқы және
қайталама сәулеленудің жеке компоненттері құратын нақты ҒА
конструкциялары мен жабдықтарының элементтеріндегі дозаларды оңай
есептеуге болады. Мысалы, есептеу нәтижелері ҒА материалдарында
түзілетін қайталама нейтрондардан сіңірілген дозаның шамасы қорғау
қалыңдығының өсуімен ұлғая отырып, жалпы дозаның ондаған пайызына
жетуі мүмкін екенін көрсетеді. Төмен орбитальды ҒА әсер ететін альбедо
нейтрондарының дозасы шамамен 1-3% құрайды.
Осы бөлімнің соңында біз қазіргі заманғы ҒА - ның белсенді өмір сүру
мерзімінің артуына және олардың радиациялық әсерге сезімтал электронды
және басқа да жабдықтардың көп мөлшерімен жабдықталуына байланысты,
қазірдің өзінде жабдықтың жеке блоктары үшін ғана емес, сонымен қатар
компоненттер үшін де сіңірілген дозаларды есептеу қажет екенін тағы бір рет
атап өтеміз. Мысалы, осы блоктардың құрамына кіретін микросхемалар.
Жақын арада микросхемалар элементтері үшін дозалардың мөлшерін білу
қажет: транзисторлар, резисторлар, конденсаторлар және т. б.
Интеграцияның жоғары дәрежесі бар заманауи чиптердегі мұндай
элементтердің мөлшері шамамен 100 нм (1 нм = 10 -9 м) құрайды және
төмендей береді. Мұның бәрі зерттелетін құрылымдардың егжей-тегжейлі
деңгейін арттыру үшін қолданылатын есептеу әдістерін одан әрі жетілдіруді
талап етеді.
4.4. ҒА материалдарына иондаушы сәулеленудің әсері
4.4.1. Радиациялық әсер ету тетіктерінің ерекшелігі
ҒА материалдары мен жабдықтарының элементтеріне ғарыштық
радиацияның әсер етуінің физикалық тетіктері әсер етуші сәулеленудің түрі
мен энергиясына, сәулелендірілетін материалдың типіне, сәулелену
жағдайларына әсер етуші сәулеленудің қарқындылығына (дозаның қуатына),
материалдың температурасына және басқа да бірқатар факторларға
байланысты.
Ғарыш кеңістігінің иондаушы сәулеленуі құрамы мен энергиясы
жағынан көп компонентті болғандықтан және оның құрамдас бөліктері ҒА
әртүрлі комбинацияларда және әртүрлі уақыт тізбегінде әсер етуі мүмкін
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болғандықтан, ҒА материалдарында пайда болатын радиациялық әсерлер өте
күрделі сипатқа ие.
Радиациялық әсерлер деп сәулеленудің әсерінен туындаған заттың
немесе материалдың құрылымындағы, қасиеттеріндегі, күйіндегі кез-келген
өзгерістер деп аталады. Радиациялық әсерді талдаудың қиындығы ҒА
конструкциясында
пайдаланылатын
көптеген
материалдардың:
Композиттердің, полимерлердің, көп қабатты жұқа қабатты құрылымдардың
және т. б. құрамы мен құрылымының күрделілігімен күрделене түседі.
Материалдар қасиеттерінің қайтымды және қайтымсыз өзгерістері
жоғарыда қарастырылған заттағы иондаушы сәулелену энергиясын
түрлендірудің барлық процестеріне байланысты болады.
Энергияның ионизациялық жоғалуы нәтижесінде қатты зарядталған
бөлшектерде пайда болатын электронды саңылаулар буы радиациялық
өткізгіштікке,
радиолюминесценцияға,
радиациялық
бояуға
және
радиациялық-химиялық түрленулерге әкеледі.
Радиациялық өткізгіштік және радиолюминесценция негізінен
сәулелену дозасының қуатымен анықталады және сәулелену тоқтатылғаннан
кейін салыстырмалы түрде тез жоғалады. Релаксация уақыты материалдың
түріне байланысты ~10–9–10–1 с құрайды. Бұл құбылыстар қайтымды
радиациялық процестердің типтік көрінісін сипаттайды.
Диэлектриктердің радиациялық бояуы және радиациялық-химиялық
түрленулер негізінен сәулеленудің жалпы сіңірілген дозасына байланысты.
Мұндай құбылыстардың релаксация уақыты 1-107 с немесе одан да көпке
жетеді. Сәулеленген затта пайда болатын заряд тасымалдаушылар тұрақты
және стационарлық емес токтар жасайды және диэлектриктерде көлемді
зарядтың жиналуына әкеледі, оны ұзақ уақыт сақтауға болады. Соңғы
процесс, жоғарыда айтылғандай, ҒА диэлектрлік материалдарындағы электр
разрядтарының пайда болуына себеп болуы мүмкін.
Қатты дененің кристалдық торындағы қарапайым қыртысты және
күрделі ұзақ өмір сүретін радиациялық ақаулардың пайда болуына әкелетін
ығысу әсері материалдардың электрофизикалық, оптикалық және
механикалық қасиеттеріне айтарлықтай әсер етеді. Радиациялық ақаулардың
пайда болуы мен жинақталу процестері ҒА жабдықтарының құрамында
пайдаланылатын жартылай өткізгіш материалдар мен аспаптар үшін өте
маңызды. Олардың әсері жартылай өткізгіштердегі негізгі емес заряд
тасымалдаушылардың
өмір
сүру
уақытын,
тасымалдаушылардың
концентрациясы мен қозғалғыштығын өзгерту арқылы көрінеді.
Ғарыш кеңістігінің иондаушы сәулеленуінің әсерінен радиациялық
ақаулардың пайда болуының бірқатар ерекшеліктері бар. Сәулеленудің
әртүрлі компоненттері тудыратын ақаулар бір-бірімен және сәулеленетін
құрылымның бастапқы ақауларымен күрделі өзара әрекеттеседі, нәтижесінде
синергетикалық әсерлер пайда болуы мүмкін.
Ғарыштық иондаушы сәулеленудің ҒА материалдарына әсері басқа
факторлардың әсерінен: күн электромагниттік сәулелену, ыстық және суық
ғарыштық плазма және т.б., салмақсыздық пен ауыспалы температура
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жағдайында болатындығын атап өткен жөн. Бұл ҒА жабдықтарының
материалдары мен элементтерінде болатын процестердің сипатын одан әрі
қиындатады.
Кесте 4.4. Материалдар
тұрақтылығы
Материал, бұйым

мен

жабдық

Доза, Гр

103–104
103–104

Талшықты оптика

102–103

Интегралдық оптика

102–103

Қайтымды және қайтымсыз
шығулар, радиациялық іркілістер

істен

ПӘК төмендеуі
Радиациялық бояу есебінен ашықтықтың
нашарлауы
Радиациялық бояу есебінен берілетін
сигнал амплитудасының төмендеуі
ПӘК төмендеуі, Жарық өткізгіштердің
радиациялық бояуы
Оптикалық тозу,
Механикалық және электр оқшаулау
сипаттамалары
Коэффициенттің ұлғаюы
күн радиациясының сіңуі S
Механикалық қасиеттердің нашарлауы

Полимерлі материалдар 104–106
Термореттегіш
жабындар
Металдар

радиациялық

Сипаттамалардың өзгеруі, әсер ету
сипаты
Кері токтардың артуы, кірістің төмендеуі

Жартылай
өткізгіш103–104
аспаптар
БИС
102–103
микропроцессорлары
Күн элементтері
Оптикалық шыны

элементтерінің

105–107
109–1010

Материалдар мен жабдық элементтерінің радиациялық тұрақтылығын
сипаттау үшін бірқатар қатаң анықталған терминдер қолданылады:
материалдардың радиациялық тұрақтылығы - олардың белгілі бір
функцияларды орындау және берілген сипаттамалар мен параметрлерді
ионды сәулеленудің әсері кезінде және одан кейін нормалардың техникалық
талаптарында белгіленген шектерде сақтау қабілеті;
радиациялық төзімділік шегі-материалдардың негізгі неғұрлым
маңызды техникалық сипаттамаларының өзгеруі рұқсат етілген мәндерден
аспайтын иондаушы сәулеленулердің дозасы немесе флюенсі;
радиациялық
істен
шығу-иондаушы
сәулеленудің
әсерінен
материалдың, элементтің жұмыс қабілеттілігінің бұзылуы.
ҒА құру кезінде пайдаланылатын кейбір материалдар мен жабдық
элементтерінің радиациялық тұрақтылығы туралы орташа деректер кестеде
келтірілген. Сур. 4.4. қарастырсақ, жартылай өткізгіш және оптикалық
материалдар ғарыштық радиацияға, аз дәрежеде полимерлі материалдар мен
термореттегіш жабындарға, ал металдар радиацияға ең жоғары төзімділікке
ие екендігі байқалады.
Осындай орташаландырылған деректерді пайдалану материалдарды
радиациялық төзімділік және өнімділік деңгейі бойынша жіктеуге мүмкіндік
береді. Материалдарды түпкілікті таңдау кешенді сынақтар негізінде жүзеге
асырылады.
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Ғарыш радиациясының ҒА күн батареяларына әсері
ҒА қызметін қамтамасыз етуде энергиямен жабдықтау және
термореттеу жүйелері маңызды рөл атқарады. Қазіргі заманғы ҒА-ға
қарағанда борттық жүйелерді қоректендіруге арналған электр энергиясы
кристалдық кремнийден дайындалған фотоэлектрлік түрлендіргіштердің
(ФЭТ) көп санынан жиналатын күн батареялары көмегімен өндіріледі.
Тиімділігі мен радиациялық тұрақтылығы жоғары галлий арсенидінен (GaAs)
ФЭТ қолдану кеңейтілуде.
Күн батареясында қолданылатын қарапайым ФЭТ-суретте схемалық
түрде бейнеленген жалпақ диод. 5.37. Ол әдетте 0,1 - 100 Ом n–немесе p типті өткізгіштікке қарсы кремнийдің пластинасынан жасалады.
Пластинаның қалыңдығы ~100-500 мкм. Кері типті өткізгіштігі бар жұқа (0,13 мкм) жоғары генді қабат пластинаның жылтыратылған алдыңғы бетінде
қалыптасады. Күн сәулесі құрылғының көлеміне ФЭТ беті арқылы енеді, ол
әдетте ағартқыш пленкамен жабылған.
Қорытпа қабатта туылған негізгі емес тасымалдаушылар электр
өрісіндегі диффузия мен дрейф арқылы n - p ауысуына дейін азаяды. Базалық
аймақта жарықтан пайда болған тасымалдаушылар тек диффузия арқылы
ауыстырылады. Электронды тесік жұптары n-p ауысуымен бөлінеді, ал ФЭТ
N - және p-аймақтарына қосылған омикалық контактілерде пайда болатын
потенциалдар айырмасы сыртқы тізбекте ток жасайды.

Сур. 4.37. Жартылай өткізгіш ФЭТ схемалық бейнесі: 1-қорытпа
қабатқа жанасу; 2 – ағартатын жабын; 3 – қорытпа қабат; 4-n – p өту аймағы;
5 – база аймағы; 6 – базалық аймаққа жанасу; 7- электр тізбегі.
ФЭТ-ке күн сәулесінің ену тереңдігі оның спектрлік құрамымен
анықталады, оның максимумы белгілі болғандай, шамамен
0,5 мкм
құрайды. Толқын ұзындығы
1,15 мкм болатын жарықтың жұтылуы
тасымалдаушылардың фотоэлектрлік қозуымен анықталатындықтан, бұл
процесс пайда болған электронды тесік жұптарының таралуын сипаттайды.
Жарықтың көп бөлігі n-p өтуінің артында – ФЭТ базалық аймағында сіңеді.
Негізгі тасымалдаушы құрылған орнынан n-p ауысуына дейінгі қашықтықты
жеңе ала ма, жоқ па, l диффузиясының ұзындығымен анықталады. Бірінші
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жуықтауда l мәні n-p ауысуымен жарық шығаратын тасымалдаушылар
жиналатын аймақтың белсенді қалыңдығын анықтайды.
= L2 / D негізгі
емес тасымалдаушылардың өмір сүру уақыты ұзақ диффузиямен
байланысты, мұндағы D-диффузия коэффициенті.
ЖРБ және ҒКС протондары ФЭТ-ке ең көп зиян келтіреді. Олардың
әсерінен ФЭТ вольт-амперлік сипаттамасының параметрлері нашарлайды:
қысқа тұйықталу тогы (IKZ) және бос кернеу (U хх), сәйкесінше өндірілетін
электр қуаты төмендейді. ФЭТ радиациялық зақымданудан қорғау үшін
олардың беті протон ағынының көп бөлігін сіңіретін, бірақ күн сәулесінің
ағынын әлсіретпестен өткізетін арнайы әйнектен жасалған жұқа (100-200
мкм) пластиналармен жабылады. Сәулелендіру кезінде пайда болатын
электрондар мен тесіктер үшін тұзақтар жасайтын церий оксидтері қосылған
арнайы әйнектер қажетті қасиеттерге ие, осылайша әйнектегі бояу
орталықтарының пайда болуына жол бермейді.
Қазіргі уақытта ҒА күн батареяларын жасау кезінде тиімділігі жоғары
көп қабатты каскадты ФЭТ-ты қолданады. Мұндай түрлендіргіштерде
әртүрлі құрамдағы жартылай өткізгіш материалдардың қабаттарында
түзілген 3-5 p-n өтулер болады. Материалдар жарықтандырылған бетке
жақын қабат қысқа толқынды күн сәулесін сіңіретін етіп таңдалады, ал
қабаттар бетінен алыстаған сайын сіңірілетін сәулеленудің толқын ұзындығы
артады. Нәтижесінде күн спектрін неғұрлым толық пайдалануға және
тиісінше ФЭТ тиімділігін арттыруға қол жеткізіледі. Мысалы, gainp–GaAs–
Ge құрылымы бар үш каскадтық ФЭТ (бірінші бетке жақын қабат
көрсетілген) шамамен 35% ПӘК алуға мүмкіндік берді, бұл өнеркәсіп
шығаратын кремний ФЭТ - термен салыстырғанда шамамен 2 есе жоғары.
ФЭТ - ке радиациялық әсерді негізгі емес тасымалдаушылардың өмір
сүру деңгейінің өзгеруіне әсер ететін бөлшектердің флюенсінің мөлшерімен
байланыстыратын зақымдану коэффициенті K деп сипаттауға болады:

және
- сәулелендіруге дейін және одан кейін
тасымалдаушылардың өмір сүру уақыты.
L
тасымалдаушыларының
диффузиялық
ұзындығы
әдетте,
эксперименттерде өлшенетіндіктен, KL зақымдану коэффициенті де осылай
енгізіледі:
0

100

Кесте 4.5. Әр түрлі энергиясы бар электрондар мен протондардың ФЭТ
зақымдануының салыстырмалы тиімділігі
Бөлшектердің түрі

Электрондар

Протондар

Энергия, МэВ

Коэффициенттің
шамасы KL

0,5
1,0
2,5
10,0
1,0
6,3
30
100

0,3
1,0
5,0
9,2
4,5
1,0
5,0
2,3

салыстырмалы

104
104
103
103

4.5 кестеде. p типті кремний ФЭТ үшін KL коэффициентінің
салыстырмалы мәндері келтірілген, олар әр түрлі энергиялары бар
электрондар мен протондармен сәулелендірілген кезде = 1 Ом см. KL шамасы
1 МэВ энергиясы бар электрондар үшін тиісті мәнге нормаланады, олар
радиациялық
төзімділікке
ФЭТ
стандартты
сынақтары
кезінде
пайдаланылады. 5.38 а - сур. ФЭТ вольт-амперлік сипаттамасының өзгеруін,
суретте көрсетілген. 5.38 B – протондардың флюенсіне байланысты 6,3 МэВ
энергиясы бар протондармен сәулеленген кезде Iкз қысқа тұйықталу тогының
салыстырмалы мәні болады.
Кремний ФЭТ қысқа тұйықталу тогының тығыздығы IКЗ ~ 40– 45
мА·см-2 болса, Uxx ~ 0,5–0,6 В бос жүріс кернеуін қамтамасыз етеді.
Теориялық тұрғыдан алғанда, күн сәулесінің энергиясын электр энергиясына
кремний ФЭТ түрлендіру коэффициенті 22% жетуі мүмкін, іс жүзінде
өндірілген ФЭТ-тің тиімділігі 15-17% құрайды.
KL зақымдану коэффициентін қолдану әр түрлі энергиясы бар бір
типтегі бөлшектердің де, әр түрлі бөлшектердің де ФЭТ-ке әсер етуі
арасындағы эквивалентті анықтауға мүмкіндік береді. Бұл 1 МэВ энергиясы
бар электрондар ретінде таңдалған моноэнергетикалық бөлшектердің
эквивалентті ағыны арқылы ФЭТ-ке сәулеленудің әсерін сипаттауға
мүмкіндік береді. 4.39 - сур. ФЭТ параметрлерінің осындай энергиясы бар
электрондардың флюенсіне тәуелділігін көрсетеді.
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Сур. 4.38. а-ФЭТ вольт-амперлік сипаттамасының 6,3 МэВ
энергиясымен [м -2] Протон флюенсінен өзгеруі: 1-сәулеленуге дейін; 2 –
1014; 3 – 1015; 4 – 1016; 5 – 1017. б-GaAs (1) және Si (2) - дан ФЭТ үшін
протондар флюенсіне Iкз қысқа тұйықталу тогының салыстырмалы
жүргізуінің тәуелділігі
Салыстырмалы тозу

Сур. 4.39. ФЭТ параметрлерінің 1 МэВ энергиясы бар электрондардың
флюенсіне тәуелділігі
Әдетте, ғарыштық сәулеленудің әсерінен қорғаныс әйнегі бар күн
батареясының жоғалуы пайыздық үлеспен өлшенеді, алайда ҒКС
протондарын шығаратын қуатты күн сәулесі кезінде қуаттың күрт төмендеуі
1-3% болуы мүмкін, бұл суретте көрсетілгендей 5.40.
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айлар

Сур. 4.40. Күн жарқылы пайда болған кезде ҒА күн батареялары
тогының өзгеру графигі (көрсеткілермен жарқыл сәттері көрсетілген)
Ғарыштық
радиацияның
әсерінен
ФЭТ
сипаттамаларының
нашарлауының негізгі себебі негізгі емес
тасымалдаушыларының өмір
сүру уақытының азаюы болып табылады. ФЭТ сәулеленген кезде бірінші
кезекте базалық саладағы шамасы өзгереді. Бұл параметрдің бастапқы мәні
әдетте бірнеше микросекундтан асады. Қорытпа қабатта өмір сүру уақыты
~10 -9 с болатын сәуле жоғары ағымдармен ғана азаяды. төмендеуі тыйым
салынған аймақта терең энергетикалық деңгейлері бар, радиациялық
ақаулардың
пайда
болуына
байланысты
көлемді
рекомбинация
жылдамдығының артуымен байланысты. Сәулеленген жартылай өткізгіштегі
негізгі емес тасымалдаушылардың рекомбинация ықтималдығы 1 / -қа тең,
сәулеленуге дейін болған орталықтар мен иондаушы сәуле шығаратын
орталықтар арқылы рекомбинация ықтималдығынан тұрады.
Жоғарыда сипатталған қорғаныс көзілдіріктерін қолдана отырып, ФЭТке радиациялық әсерді азайту әдістемесінен басқа, оларды литиймен қорытпа
арқылы кремний ФЭТ-тің радиациялық тұрақтылығын арттыру мүмкіндігі
бар. Радиацияның әсерінен кейін ФЭТ ішінара қалпына келуі Li
атомдарының радиациялық ақауларға диффузиясы және олармен кейінгі
өзара әрекеттесу нәтижесінде пайда болады.
ФЭТ радиациялық тұрақтылығын арттырудың тағы бір мүмкіндігі,
дәлірек айтқанда, сәулелену нәтижесінде пайда болған радиациялық
зақымдарды жою - ФЭТ жоғары температуралы күйдіру болып табылады.
400°С температурада бірнеше минут күйдіру радиациямен зақымдалған ФЭТ
параметрлерінің айтарлықтай (және кейде толық) қалпына келуіне әкеледі.
Ғарышта күн панельдерін жоғары температураға дейін жылытуды
практикалық жүзеге асыру бірқатар техникалық қиындықтарды жеңуді қажет
етеді. Дегенмен, бұл міндет мүмкін емес сияқты.
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Термореттегіш жабындардың радиациялық тозуы
ҒА қызып кетуінің алдын алу үшін оның бетіне арнайы термореттегіш
жабындар (ТРЖ) жағылады. Ғарышта денелер арасындағы жылу алмасу
сәулелену арқылы жүреді,ал конвекция мен жылу өткізгіштікке байланысты
жылу беру шамалы болады.
ҒА бетімен жылуды сіңіру және тарату процестері күн сәулесінің сіңіру
коэффициентімен сипатталады. ҒА бетінен артық жылуды тиімді бұру үшін
~ 0,8–0,9 функциясы бар ТРЖ қажет. Бұл талаптар, атап
s ~0,1–0,3 және
айтқанда, полимерлі немесе керамикалық байланыстырғыш пен пигмент –
металл оксидтерінен (ZnO, TiO2, SrO2 және т.б.) тұратын, байланыстырғышқа
~0,1 - 1 мкм бөлшектердің мөлшері бар ұнтақтар түрінде енгізілген ақ
эмальдармен қанағаттандырылады. Ғарыштық иондаушы сәулеленудің
әсерінен ақ ТРЖ боялған, нәтижесінде коэффициенті артады s. осыған ұқсас
әсер, атап өтілгендей, ультракүлгін сәулеленудің ТРЖ-ға әсері кезінде де
байқалады. Екі жағдайда да беткейдің қара түс дәрежесі аздап өзгереді. ТРЖға, сондай-ақ ФЭТ-қа протондар ең көп әсер етеді.
Тиісті энергиялардың электрондарымен салыстырғанда протондар
затпен серпімді өзара әрекеттесудің едәуір үлкен қимасына ие. Тиісінше,
олар әртүрлі радиациялық ақауларды тудыруы мүмкін. 10 5-106 Гр
дозаларында материалдағы электрондар мен тесіктердің тұзақтары
Жарықтың жұтылу орталықтарының пайда болуына жауап береді. Сәулелену
процесінде жаңадан пайда болған радиациялық ақаулардың кейбір бөлігі
сіңіру орталықтарының пайда болуының қосымша көзі болып табылады.
Мұндай өте жетілдірілген модель сіңірілген дозаның мөлшеріне, флюенске
және әсер ететін бөлшектердің энергиясына байланысты s коэффициентінің
өзгеру сипатын сапалы түсіндіреді. Алайда, ТРЖ күрделі химиялық құрамға
ие болғандықтан, мұндай тәуелділіктер монотонды емес болуы мүмкін.
Қосымша қиындықтар термализацияланған протондардың гидроксил
топтарының пайда болуымен оксидтердің біртіндеп көтерілуіне әкелетін
ТРЖ затымен химиялық өзара әрекеттесу мүмкіндігімен байланысты.

Сур. 4.41. Сіңіру ретінде
s флюенстен (а) және протондар
энергиясының тәуелділік өсу коэффициенті(б)
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ТРЖ радиациялық төзімділігін зертханалық зерттеулер кезінде ТРЖ
затындағы протондардың жүрісі, күн сәулесінің сіңірілуі жүретін жабынның
белсенді аймағының қалыңдығына (~100 мкм) шамамен сәйкес келетін 3-4
МэВ аспайтын энергиясы бар протондардың шоғырлары пайдаланылады.
4.41 сур.
s сіңірілу коэффициентінің өсуіне байланысты эмаль ТРЖ үшін
зертханалық жағдайларда алынған 500 кэВ энергиясы бар протондар
флюенсінен және олардың бекітілген флюенсіндегі энергиясынан (1016 см–2)
алынған.
Бастапқы сәулелену учаскесіндегі бомбалаушы протондардың
флюенсіне
s - тің өзгеру коэффициентінің эксперименттік тәуелділігі
(яғни, тым көп өзгермеген жағдайда
s) қуатқа тәуелділікпен жақсы
сипатталған:
(E, T)
,
s=
мұндағы
(E, T) – бомбалаушы протондардың энергиясы мен
жабынның температурасына тәуелді параметр; мәні-тұрақты.
ТРЖ-ға радиациялық әсер ету кезінде ғарыштық сәулеленудің күрделі
құрамымен байланысты синергетикалық әсерлер айқын көрінуі мүмкін.
Зертханалық зерттеулердің қолда бар нәтижелері эмаль ТРЖ үшін
тізбектелген электрондық-протондық (e, p) және протонды-электрондық (р,
е) сәулелену кезінде және электрондар мен протондардың (е + р) бір мезгілде
әсер етуі кезінде орын алатын s коэффициентінің өзгеруі бөлек сәулеленуден
туындаған өзгерістер сомасынан аз болуы мүмкін екендігін куәландырады.
Бұл әсерді қосу коэффициентімен сипаттау ұсынылды:

5.42 - сур. сәулеленудің жоғарыда көрсетілген үш нұсқасы кезінде
эмаль ТР: үшін алынған энергиясы 350 кэВ электрондар мен энергиясы 200
кэВ протондардың флюенсіне K ад тәуелділіктері келтірілген.

Сур. 5.42. Сәулеленудің әртүрлі нұсқалары кезіндегі бөлшектердің
флюенсіне Kад аддитивтілігі коэффициентінің тәуелділігі
105

Оптикалық және полимерлі материалдарға радиациялық әсер ету
Оптикалық әйнектерге иондаушы сәулеленудің әсері олардың бояуы
мен люминесценциясын тудырады. Бірінші әсер жалпы сіңірілген дозамен
анықталады және ол әсер ететін сәулелену түріне, ал екіншісі дозаның
қуатына байланысты болады.
Көзілдіріктің радиациялық бояуы олардың көлемінде әр түрлі типтегі
құрылымдық ақаулармен электрондар мен тесіктердің түсуі нәтижесінде
пайда болатын бояу орталықтарының жиналуымен түсіндіріледі. Пайда
болатын бояу орталықтарының әртүрлілігі олар құрған жарықтың жұтылу
спектрлік жолақтарының қабаттасуына әкеледі, нәтижесінде спектрдің
барлық көрінетін аймағында әйнектердің мөлдірлігі төмендейді.

Сур. 4.43. Толқын ұзындығы үшін сәулелену уақытынан К-8 әйнектің
оптикалық тығыздығының өзгеруі: 1-0,45 мкм; 2-0,5 мкм; 3-0,6 мкм
ТH: жағдайындағыдай, иондаушы сәулеленудің әсер ету процесінде
әйнектегі және бояу орталықтарының пайда болуына жауапты тұзақтар
электрондармен және тесіктермен толтырылады. Бұл үлгінің оптикалық
тығыздығының жоғарылауына әкеледі, ол жарықтың бүкіл қалыңдығына
жалпы сіңуін сипаттайды. Мысал ретінде cур. 5.43 оптикалық тығыздықтың
артуының тәуелділігін көрсетті D
кварц әйнегі ағынының тығыздығы
10
2
1
2 10
см
с болған кезде 6,3 МэВ энергиясы бар протондармен
сәулелену уақытына байланысты.
Доза қуатының артуымен әйнектердің оптикалық тығыздығының
артуының тепе-теңдік деңгейі артады. Алайда, бұл әсер бояу орталықтарын
тазарту арқылы үлгінің температурасының жоғарылауымен аз байқалады.
Қоспалар көзілдіріктің радиациялық бояуына үлкен әсер етеді. Арнайы
қоспалары жоқ оптикалық әйнектер ~10 3 Гр дозада айтарлықтай боялады.
Жоғарыда аталған күн батареяларының құрамында церий тотықтары (0,5 1,5%) бар қорғаныш шынылары 10 6 Гр дейін сіңірілген дозаларда жоғары
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мөлдірлікті сақтайды. Церий оксидінің шыны құрамына енуі спектрдің
ультрафиолет аймағына түс орталықтарының түзілуін жылжытады.
5.44 - сур. зертханалық имитациялық сынақтар кезінде тіркелген
шынының спектрлік өткізу коэффициентінің өзгеруі, Т толқын ұзындығы
диапазонындағы мәні төмен полярлық орбитада ҒА-ның болуының әртүрлі
ұзақтығына баламалы ~ 300-1000 нм құрады.

Сур. 4.44. Полярлық орбитада ҒА болу ұзақтығына байланысты T
коэффициентінің өзгеруі (жылдар): 1-Бастапқы сипаттамасы; 2 – 0,5; 3 – 1; 4
– 2; 5 – 3; 6 – 6
Иондаушы сәулеленудің әсерінен әйнектерде пайда болатын тағы бір
маңызды әсер-олардың жарқырауы. Әр түрлі оптикалық жабдықта шыны
линзаларды қолданған кезде, ғарыштық иондаушы сәулеленуден туындаған
сыртқы линзаның жарқырауы негізгі жарық сигналын бұрмалауы мүмкін.
Сондықтан әйнектердің люминесцентті қасиеттерін зерттеу өте маңызды,
яғни, үлгілердің құрамына, спектрлерді өлшеуге, жарқылдың температураға
тәуелділігіне және т. б. байланысты жарқылдың шығуының негізгі
заңдылықтарын анықтайды.
4.45 - сур. шыныны электрондармен сәулелендіру кезінде алынған,
сіңірілген энергия ағынына радиолюминесценцияның негізгі параметрлерінің
тәуелділігі көрсетілген.
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Сур. 4. 45. Жарық ағынының (1), өзіндік люминесценцияның жарық
беру коэффициентінің (2) және люминесценттік қабілетінің (3) Je
электрондық сәулелену энергиясының сіңірілген ағынына тәуелділігі
Электрондармен немесе протондармен сәулелендірілген әйнектердің
радиолюминесценция спектрлері толқын ұзындығы ~ 410–460 нм болатын
максимумы бар көрінетін аймақта тұтас болып табылады. Корпускулалық
сәулеленудің энергиясын жарық энергиясына түрлендіру коэффициенті
(энергия шығысы) ~10 5–10 4 құрайды . Жарқылдың жарықтығы қоздырғыш
корпускулалық сәулеленудің қарқындылығына (дозаның қуатына)
байланысты және ҒА ЖРБ-ға ұшқан кезде ~(1–5)×103 кд·м–2 құрайды.
Жоғарыда айтылғандай, қазіргі заманғы ҒА құру кезінде полимерлі
материалдар кеңінен қолданылады. Полимерлерге радиациялық әсерді талдау
кезінде полимерлердегі қайтымсыз және қайтымды радиациялық-химиялық
процестермен анықталатын олардың механикалық, оптикалық және
электрофизикалық қасиеттерінің өзгерістері қарастырылады. Біріншісіне
полимерлердің жойылуы және өзара әрекеттесуі, жаңа химиялық топтардың
пайда болуы және жойылуы, газ тәрізді өнімдердің шығарылуы жатады.
Екінші топтың тән процесі полимерлердің радиациялық электр өткізгіштігі
болып табылады, ол белгілі бір дәрежеде барлық диэлектриктерге тән.
Полимерлерге радиациялық әсерді талдау айтарлықтай қиындықтар
туғызады, өйткені жоғарыда аталған физика-химиялық процестер белгілі бір
дәрежеде олардың кейбіреулері басым полимерлерге тән. Сонымен қатар,
радиациялық - химиялық шығу ұғымымен сипатталатын процестердің
қарқындылығы полимердің қасиеттеріне ғана емес, сонымен бірге әсер ететін
сәулеленудің түрі мен қарқындылығына, сәулелендірілген үлгінің
температурасына, сәулелену жүретін газ ортасының құрамына және басқа да
бірқатар факторларға байланысты. Радиациялық-химиялық шығу заттың
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белгілі бір сәулелену энергиясын сіңіруі нәтижесінде пайда болатын белгілі
бір өнімнің бірліктерінде өлшенеді.
Полимерлерге қатысты иондаушы сәулеленудің әсерінен туындаған
материалдар қасиеттерінің өзгеруіне негізделген сіңірілген доза мәндерінің
үш диапазонын бөлуге болады. Полимерлі материалдар үшін 105 Гр дейін
созылатын, салыстырмалы түрде төмен дозалар диапазонында материалдар
қасиеттерінің қайтымсыз өзгерістері әдетте шамалы болады. Жоғары
дозаларда (> 105 Гр) полимерлердің радиациялық түрленуі және радиолиз
өнімдерінің жинақталуы оның мәндерінің өте кең диапазонындағы сіңірілген
дозасының шамасына сызықтық тәуелді болады. Дәл осындай дозаларда
өндірілген өнімдердің радиациялық-химиялық шығымының мәндерін
анықтау әдеттегідей. Үлкен дозалар диапазонында
(>107 Гр) көптеген полимерлі материалдар бастапқы қасиеттерін
жоғалтады. Полимерлерде байқалатын радиациялық әсерлердің сипаты әсер
ететін сәулеленудің түріне байланысты болады, бірақ сіңірілген дозаның
жоғарылауымен мұндай тәуелділік азаяды.
5.46 - сур. мысал ретінде поливинилхлоридтің (ПВХ) беріктік шегінің
материалды вакуумдағы электрондармен сәулелендіру кезінде алынған
сіңірілген дозасының шамасына тәуелділігі келтірілген. ~5 105 Гр жоғары
дозаларда беріктіктің айтарлықтай төмендеуі байқалады.

Сур. 4.46. Беріктік шегінің р поливинилхлоридтің сіңірілген дозаға
тәуелділігі
Көптеген жағдайларда иондаушы сәулелену жағдайында диэлектрлік
материалдарды қолдану мүмкіндігін анықтайтын маңызды радиациялық әсер
сәулелену кезінде материалдарда электронды тесік буларының пайда болуы
есебінен радиациялық электр өткізгіштіктің (өткізгіштіктің) пайда болуы
болып табылады. Сәулелену тоқтатылғаннан кейін, радиациялық электр
өткізгіштігі сәулеленген көлемнен кету және пайда болған заряд
тасымалдаушылардың рекомбинациясы нәтижесінде жоғалады.
Стационарлық емес және стационарлық радиациялық өткізгіштігін
ажырата білу қажет. Біріншісі импульсті сәулелену кезінде, әдетте, 1 с - тан
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аз, ал екіншісі үздіксіз сәулелену әсерінен пайда болады. Ғарыш кеңістігінде
полимерлердің электрлік қасиеттерінің ықтимал өзгеруін болжау үшін
стационарлық радиациялық электр өткізгіштіктің заңдылықтарын білу қажет.
Диэлектриктердің, полимерлерді қоса алғанда, жалпы өткізгіштігінің
сіңірілген P дозасының қуатына тәуелділігі келесі өрнекпен сипатталады:

мұндағы 0 -диэлектриктің меншікті күңгірт өткізгіштігі; A m -дозаның
бірлі-жарым қуаты кезіндегі радиациялық өткізгіштігі;
- 0,3 х 1,0
аралықтағы әртүрлі диэлектриктер үшін түрленетін дәреженің шамасы. Осы
өрнектің оң жағындағы екінші термин сіңірілген дозаның қуатының
жоғарылауымен радиациялық өткізгіштіктің жоғарылауын сипаттайды.
Қара өткізгіштіктің типтік шамалары 0 диапазонында 10 13 10 18
Ом 1 м 1 және Am коэффициенті 10 13 10 20 Ом 1 м 1 рад
с .
Радиациялық өткізгіштік төменде талқыланған диэлектриктердің
радиациялық электрлену процестеріне айтарлықтай әсер етуі мүмкін.
Диэлектриктерді радиациялық электрлендіру
Ғарыш кеңістігінің иондаушы сәулеленуіне байланысты тағы бір
маңызды әсер-диэлектрлік материалдардың электрленуі, олардың бетінде
немесе көлемінде электр зарядының жинақталуы түсініледі. Тиісінше, беттік
және көлемді (ішкі) электрлендіруді ажырата білу керек. Ғарыш кеңістігі
жағдайында ҒА сыртқы қабықшасының диэлектриктерінің беттік электрленуі
ыстық магнитосфералық плазманың әсерінен туындайды, оның
электрондарының энергиясы 50-100 кэВ – қа дейін, ал көлемді электрлену
энергиясы ~2-10 МэВ болатын ЖРБ электрондарының әсерінен болады.
Электрлендірудің екі түрі де зарядталған бөлшектер ағындарының әсерінен
туындағандықтан, радиациялық электрлендіру термині жиі қолданылады.
Диэлектриктердің радиациялық электрленуінің жер үсті және көлемге
бөлінуінің себебі, енгізілген электр зарядының локализация тереңдігінің
айырмашылығы ғана емес, сонымен бірге зарядтың физикалық жинақталу
процестерінің, оның жиналуына әкелетін бастапқы зарядталған бөлшектердің
ағындарының және процестердің уақытша сипаттамаларының осы екі
жағдайындағы айтарлықтай айырмашылық болып табылады.
Ыстық магнитосфералық плазмада зарядталған кезде бастапқы
токтардың сипаттамалық мәні ~10 -10-10-8 А·см-2, ал зарядтау ұзақтығы
секундтың фракцияларынан ондаған минутқа дейін өзгереді. Үлкен уақыттар
зарядтау кезінде зарядтардың қайта бөлінуі болатын нақты ҒА-ға жатады. ҒА
сыртқы қабықшасының диэлектриктерінің беттік электрленуі айтарлықтай
дәрежеде фотоэлектрондық эмиссияны қоса алғанда, қайталама-эмиссиялық
процестермен анықталады.
ЖРБ электрондарының әсерінен ҒА диэлектрлік материалдарының
көлемдік заряды келесі параметрлермен сипатталады: электрондардың тогы
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~10 -13-10-11 А·см-2, зарядтаудың сипаттамалық уақыттары сағатпен өлшенеді.
Бұл жағдайда қайталама эмиссиялық токтар енгізілген көлемдік зарядтың
қалыптасу процесіне әсер етпейді.
ҒА материалдарын, оның ішінде диэлектриктерді беттік электрлендіру
процестері жоғарыда егжей-тегжейлі сипатталған. Мұнда диэлектриктердің
көлемді электрлену құбылысын қарастырамыз.
Диэлектриктердің көлемдік электрленуі, олардың энергиясы ~1-10 МэВ
электрондармен сәулеленуі кезінде мынадай негізгі процестермен
анықталады:
энергияның иондану және радиациялық жоғалуы есебінен
диэлектриктегі бастапқы электрондарды тежеу;
заттағы электрондарды әртүрлі типтегі тұзақтарға түсіру арқылы
термализациялау;
диэлектриктің меншікті және радиациялық өткізгіштігіне байланысты
токтар есебінен диэлектриктің көлемінен сәулеленетін бетке және төсемге
электрондық зарядтың ағуы.
Енгізілген
зарядтың
диэлектрик
көлемінде
жинақталуымен
диэлектриктегі заряд тасымалдаушылардың қозғалысына әсер ететін ішкі
электр өрісі пайда болады. Зарядталған диэлектриктегі токтар мен электр
өрістерін үздіксіздік теңдеуіне, дифференциалдық формадағы ОМ заңына
және берілген зат үшін Пуассон теңдеуіне негізделген теңдеулердің жалпы
жүйесімен сипаттауға болады:

мұндағы
-көлемдік зарядтың тығыздығы; j-ток тығыздығының
векторы; j i – енгізілетін тасымалдаушылардың ток тығыздығының векторы;
E –
диэлектриктің өткізгіштігімен анықталатын, кернеулігі E электр
өрісіндегі токтың құрамы;
– енгізілген зарядтың пайда болатын
потенциалы.
Өз кезегінде, диэлектриктің өткізгіштігі оның радиация компонентін
ескере отырып, алдыңғы бөлімде келтірілген өрнекпен сипатталады.
Диэлектриктің меншікті және радиациялық өткізгіштігін ескерместен
1Мэв энергиясы бар электрондар үшін есептелген электр өрісінің күші мен
потенциалы z диэлектрикасының тереңдігіне тән модельдік үлестірімдер
суретте көрсетілген. 5.47.
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Сур. 4.47. Диэлектриктің тереңдігі бойынша бөлу z электр өрісінің
күші, E және потенциал
Жоғарыда келтірілген деректер диэлектриктерде көлемді зарядтың
жинақталу процестеріне радиациялық өткізгіштіктің айтарлықтай әсерін
көрсетеді.
Ғарыштық сәулеленудің әсерінен диэлектрлік материалдардың беттік
және көлемді электрленуінің салдары ҒА-да электр разрядтарының пайда
болуы болып табылады, олар құрылатын электромагниттік кедергілердің
есебінен борттық жүйелердің жұмысында іркілістер тудырады, сондай-ақ
жабдық элементтерінің қайтымсыз зақымдалуына әкелуі мүмкін. ҒА
диэлектриктерінде электр разрядтарының пайда болуы ғарыш кеңістігінің
басқа факторларының әсерінен, атап айтқанда табиғи және жасанды шыққан
қатты микробөлшектердің жоғары жылдамдықты соққыларынан басталуы
мүмкін.
Ғарыш кеңістігі жағдайларына қатысты диэлектриктердің көлемді
электрленуін жүйелі зерттеу жер үсті электрлену құбылысын зерттеуден
кейін басталды. Бұл белгілі бір дәрежеде диэлектриктерде ~1012 1014 см 2
электронды ағындардың пайда болуы үшін тармақталған разряд арналарын –
Лихтенберг фигураларын немесе оларды "электр ағаштары"деп те атайды.
Шекті флюенстердің көрсетілген мәндері жеке орындалған көп санды
зертханалық зерттеулерде, оптикалық шынылар мен полиметил - метакрилат
(ПММА) үлгілеріндегі ММУ ҒЗИЯФ - да, олар ~1-10 МэВ энергиясымен
электрондардың моноэнергетикалық шоғырларымен сәулеленген кезде
алынды. Диэлектриктерде ғарыш кеңістігінде разрядтардың пайда болуы
112

үшін қажетті көлемдік зарядтың жинақталуы ЖРБ электрондарының
ағындарының төмен тығыздығына және диэлектриктердің өткізгіштігіне
байланысты ұзақ уақыт аралығында зарядтың релаксациясына байланысты
мүмкін емес болып көрінді.
Алайда бірқатар ғарыштық эксперименттердің, әсіресе CRRES ға - да
жүргізілген
эксперименттердің
нәтижелері
ғарышта
үлестірілген
энергетикалық инспекторлары бар ЖРБ электрондарының изотропты
ағындарына ұшыраған кезде, көлемді электр разрядтарының пайда болуының
басталуына сәйкес келетін электрондар флюенсінің шекті мәні ~1010сағ
~1010-1011 см-2 2-3-сатыға, яғни зертханалық эксперименттердің деректерімен
салыстырғанда 3-сатыға төмендейтінін айқын көрсетті. Сондай - ақ ҒА әсер
ететін ЖРБ электрондары ағынының тығыздығының өзгеруімен
разрядтардың пайда болу жиілігінің айқын корреляциясы анықталды.
CRRES ҒА бетінде ыстық плазма электрондарының диэлектриктерінің
қалыңдығына енуін болдырмау үшін жеткілікті қалыңдықтағы металл электр
тоғымен қапталған әртүрлі диэлектрлік материалдардың үлгілері орнатылды.
Осылайша, жоғары энергиялы ЖРБ электрондарымен ғана енгізілген көлемді
зарядты құру шарттары қамтамасыз етілді. Эксперименттердің нәтижелері
көрсеткендей, разрядтар барлық сынақ үлгілерінде пайда болған жоқ,
яғни.разрядтардың пайда болу шарттары материалдардың қасиеттеріне
байланысты. Соған қарамастан, осы эксперименттерде алынған шекті
флюенстің шамасы (~1010 см-2) кейіннен көлемдік разрядтардың пайда болу
қаупін бағалау критерийі ретінде бірқатар нормативтік құжаттарға енгізілді.
Сур. 4.49 CRRES ҒА эксперименттерде алынған бір айналымның жүру
кезіндегі разрядтардың максималды санының бір уақытта электрон
флюенсіне тәуелділігін көрсетеді. Тіркелген разрядтардың саны флюенс мәні
~5·1010-1011 см-2 болғанда күрт артатыны байқалады.
Импульстар саны

Сур. 4.49. Бір айналымдағы разрядтардың максималды санының
электрон флюенсіне тәуелділігі
Диэлектриктің электр зарядын тиімді жинақтау қабілеті оның жоғары
меншікті кедергісімен ( > 1014 Ом см), құрылымның гетерогенділігімен
және тыйым салынған аймақта терең энергетикалық тұзақтардың болуымен
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анықталады. Диэлектриктерде, мысалы, оптикалық әйнектерде, бөлме
температурасында ингибирленген электрондардың әсер ету коэффициенті
бірнеше пайызды құрайды. Диэлектрикті криогендік температураға дейін
салқындату кезінде барлық құлаған электрондар ұсталады.
Егер енгізілген зарядпен сәулеленген диэлектриктің көлемінде пайда
болатын электр өрісінің кернеулігі диэлектриктің электрлік беріктігінен асып
кетсе (~108 В·м-1),, онда тармақталған разряд арнасын (Лихтенберг фигурасы)
қалыптастыру үшін диэлектриктің бетіне электрлік тесілуі болады.
Импульсті разрядты токтар ток тығыздығы ~106 А·см-2 болғанда 100 А жетуі
мүмкін. Оптикалық шынылар мен ПММА үлгілері үшін, оларды зертханалық
жағдайларда ~1-10 МэВ энергиясы бар электрондардың шоғырларымен
сәулелендіру кезінде үлгі көлеміндегі өздігінен разряд 1013-1014 см-2
флюенсінде жүреді.

Сур.4.50. Электрондармен сәулелену кезінде пайда болған ПMMA
блогындағы Лихтенберг фигурасы
4.50 - сур. Лихтенбергтің 4 МэВ энергиясы бар электрондармен
сәулеленуі нәтижесінде ПMMA блогында пайда болған фигурасы
көрсетілген. Суреттен мұндай разряд құбылыстарымен жиектік әсер
байқалады, бұл сәулелендірілген блоктың шетінен ені шамамен 0,5 см
болатын аймақта разрядтық арналар болмаған кезде көрінеді.
4.51 - сур. ПMMA (1) үлгісінің фотосуреті ұсынылған, оның алдыңғы
жазықтығында тереңдігі 1 см және диаметрі 0,5 см цилиндрлік арналар
бұрғыланған (2), олардың орналасуы 1,5 см біркелкі болған кезде.үлгі 7 МэВ
энергиясы бар электрондармен сәулелендірілген, ~10 13 см-2 флюенс кезінде.
Электр разрядты арналар (3) ПMMA тақтасының шетіне жақын жерде де,
каналдардың шетінен ені ~0,5 см болатын айналмалы аймақта да жоқ екендігі
айқын көрінеді. Арналардың диаметрі мен орналасу қадамын тиісті таңдау
арқылы, бұл әсер радиациялық әсер ету жағдайында жұмыс істеуге арналған
оқшаулағыштарды құру үшін пайдаланылуы мүмкін.
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Сур. 4.51. Электрондармен сәулеленгеннен кейін цилиндрлік арналары
бар ПММА пластинасының фрагменті
Диэлектриктердегі электр разрядтары ыстық магнитосфералық
плазманың ҒА материалдарына әсерін имитациялайтын ~20-30 кэВ
энергиясы бар электрондармен сәулеленген кезде де орын алады. Бұл
жағдайда,
жоғарыда
айтылғандай,
енгізілген
электрондардың
термализацияланған заряды ондаған микрометрмен өлшенген тереңдікте
диэлектрикке локализацияланған. 4.52 - сур. ФЭТ қорғаныш әйнегінің үлгісін
30 кэВ энергиясы бар электрондармен сәулелендіру кезінде алынған
Лихтенберг фигурасы көрсетілген. Бұл жағдайда үлгінің сәулелендірілген
бетіне шығатын айқын орталық арна бар екендігі байқалады, оның
айналасында үлгінің жазықтығында тармақталған разряд арналары пайда
болды. Бұл жағдайда шекті әсер де байқалады.

Сур. 4.52. ФЭТ қорғаныш шынысының үлгісінде разрядты арналардың
суреті
Разрядты арналардың пайда болуы нәтижесінде диэлектрлік
материалдардың оптикалық және механикалық сипаттамалары нашарлайды,
тіпті олардан жасалған ҒА элементтерінің бұзылуы мүмкін.
Энергиясы бар электрондармен сәулелендіру кезінде диэлектриктерде
көлемдік зарядтың жинақталуын компьютерлік модельдеу үшін
ЖРБ-ға тән ~0,1-10,0 МэВ, жоғарыда сипатталған GEANT
бағдарламалық жасақтамасы мен RDOSE сәулелік моделі сәтті қолданылады.
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Енгізілген көлемдік зарядтың тығыздығының кеңістіктік таралуы су
диэлектрикінде
(r) бастапқы электрондардың зат атомдарымен өзара
әрекеттесуі нәтижесінде пайда болатын тоқтатылған, термализацияланған
электрондар мен екінші реттік оң және теріс зарядталған бөлшектердің
таралу қосындысымен анықталады.
Бұл жағдайда енгізілген заряд нәтижесінде пайда болған E(r) электр
өрісінің бастапқы электрондар мен қайталама бөлшектердің диэлектриктегі
қозғалысына әсері үлкен рөл атқарады. Есептеулер жүргізу кезінде көлемдік
заряд пен электр өрісінің көрсетілген үлестірімдерімен қатар нысанадан
өткен және шағылысқан бастапқы және қайталама бөлшектердің бұрыштық
және энергетикалық үлестірімдері есептеледі. Бұл әдіс нысанаға түсетін
бөлшектердің бастапқы ерікті энергетикалық және бұрыштық таралуын
орнатуға
мүмкіндік
береді,
бұл
бөлшектердің
бағытталған
моноэнергетикалық
шоқтары
бар
үдеткіштерде
зертханалық
эксперименттердің жағдайларын да, ЖРБ электрондарының әсерінен ҒА
диэлектрлік материалдарының көлемдік электрленуінің нақты жағдайларын
да модельдеуге мүмкіндік береді.
GEANT бағдарламалық жасақтамасының көмегімен электрондар мен
электрондардың моно-энергетикалық сәулесінің нысанаға әсер ету
жағдайлары үшін енгізілген зарядтың жинақталуын модельдеу жүргізілді.
Қалыңдығы 0,5 см болатын әйнек үлгі ретінде қарастырылды. Зертханалық
жағдайларды модельдеу кезінде үлгіге қалыпты түсетін сәуленің энергиясы
1-10 МэВ диапазонында орнатылды. Үлгіге изотропты түрде түсетін ЖРБ
электрондарының энергетикалық спектрі ҒА материалдарының ішкі зарядын
талдауда қолданылатын "ең нашар жағдай" модельдеріндегі спектр сияқты
орташа энергиясы 0,5 МэВ экспоненциалды үлестірумен сипатталды.
4.53 - сур. әр түрлі сәулелену жағдайында диэлектрлік үлгінің z
тереңдігі бойынша тоқтаған электрондар санының таралуын есептеу
нәтижелері келтірілген. Сур. 4.53 а 2 МэВ энергиясы бар электрондар шоғы
үшін есептеу нәтижелерін көрсетеді, ал сур. 4.53 б – көлемдік зарядтың ішкі
электр өрісінің әсерін ескермей орындалған ЖРБ электрондарының
изотропты ағыны үшін осындай есептеулердің нәтижелері. Салыстыру сур.
4.53 A және B осы екі жағдайда тоқтап қалған электрондардың таралуы әр
түрлі болатындығын көрсетеді – моноэнергетикалық сәуле үшін тоқтап
қалған электрондар санының ең көп таралуы ~0,12 см тереңдікте болады
(яғни, ішкі электр өрісін ескерместен осындай энергиясы бар
электрондардың жүру тереңдігінде), ал ЖРБ электрондары үшін таралу
максимумы үлгінің бетіне 0,1 см-ден аз тереңдікке ауысады. Бұл
айырмашылық екі себепке байланысты: ЖРБ спектрінде энергиясы төмен
бөлшектердің жеткілікті үлкен санының болуы және тиісінше жүрістің
шағын ұзындығы және изотропты үлестіруде құлау бұрыштары аз
бөлшектердің елеулі үлесі болады.
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Сур. 4.53. Z үлгісінің тереңдігіне байланысты тоқтап қалған
электрондар санын бөлу: а, в - (а) ескерусіз және (В) көлемдік зарардың ішкі
электр өрісін ескере отырып, қалыпты құлау бұрышы кезінде 2 МэВ
энергиядан электрондардың моноэнергетикалық шоғы үшін; б, г-көлемдік
зарядтың ішкі электр өрісін есепке алмай, изотропты бұрыштық үлестірімі
бар ЖРБ электрондары үшін
4.53 - сур. в және 4.53 г суретте енгізілген зарядтың өздігінен
біріктірілген электр өрісін ескере отырып, ұқсас есептеулердің нәтижелерін
көрсетеді. Осы суреттердегі тереңдік шкаласын ұсынудың ыңғайлылығы
4.53 а және 4.53 б. Суреттерден өзгешелігінде болып табылады.
Сур. 4.53 а және сур. 4.53 в электрондардың моноэнергетикалық
сәулесі жағдайында электр өрісін есепке алу төмен тереңдікте(< 0,01 см)
қосымша зарядтың пайда болуына әкеледі, бұл құлаған бөлшектердің
тежелуіне және үлгінің бетіне екінші электрондардың қайта оралуына
байланысты. Шектелген энергия спектрі және изотропты бұрыштық таралуы
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бар ЖРБ электрондары үшін жасалған осындай есептеулердің нәтижелері
(сурет. 5.53 г) бұл жағдайда барлық зарядтың сәулеленетін үлгінің бетіне h <
0,005 см жұқа қабатта шоғырланғанын көрсетеді.
Осылайша, үдеткіштерде және табиғи жағдайда зертханалық
тәжірибелер жүргізу кезінде диэлектрикта пайда болатын көлемдік зарядтың
сипаттамалары
айтарлықтай
ерекшеленеді.
Бұл
айырмашылықтар
зертханалық эксперименттердің жағдайымен салыстырғанда, электронды
ағындардың едәуір аз мөлшерімен ғарыштық жағдайдағы диэлектриктерде
көлемді электр разрядтарының пайда болуын түсіндіруге мүмкіндік береді.
GEANT кешені диэлектрлік және металл элементтері бар өте күрделі
көп қабатты құрылымдарда енгізілген зарядтың кеңістіктік таралуын
есептеуге мүмкіндік береді. Мұндай нысандардың мысалы: суретте
бейнеленген ҒА кабельдік желісінің үзіндісі. Сур. 5.54.

Сур. 4.54. ҒА кабельдік желісі элементінің моделі
Модель бірнеше ондаған өткізгіштерден тұрады, олардың әрқайсысы
диэлектрлік оқшаулаудың жұқа қабатымен жабылған. Жеке өткізгіштер
жалпы металл өрімге бекітілген топтарға біріктірілген. Қарастырылып
отырған құрылымдағы оқшаулағыш және өткізгіш қабаттардың қалыңдығы
~50-100 мкм болуы мүмкін.
4.55 - сур. оқшаулағыш жабыны мен металл өрімі бар өткізгіштің
қимасында электр зарядының таралуын есептеу нәтижелерін көрсетеді.
Есептеу 5 МэВ энергиясы бар электрондардың изотропты ағыны үшін
жасалады. Суретте келтірілген үлестіру. 4.55 а, екінші реттік бөлшектердің
пайда болу әсерін ескерусіз алынған, сур. 4.55 б-осы әсерді ескере отырып,
сызбаларды салыстырудан қайталама бөлшектердің пайда болуы қарамақарсы белгілердің заряды бар бөлшектерден құралған, қосарланған электр
қабатының пайда болуына әкелетінін көруге болады.
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Сур. 4.55. Е = 5 МэВ энергиясымен электрондардың изотропты
ағынымен сәулелендіру кезінде модель элементінде енгізілген зарядтың
таралуы: а-қайталама бөлшектердің түзілу әсерін ескермей; б-қайталама
бөлшектердің түзілу әсерін ескереміз.
GEANT және RDOSE бағдарламалық кешендерінің көмегімен жүзеге
асырылатын көлемді зарядтың кеңістіктік таралуын есептеу процедурасы
сіңірілген дозаның таралуын есептеу процедурасына ұқсас. 5.56 - сур.
GEANT кешенінің көмегімен есептелген диэлектрикте жинақталған Q
көлемді зарядының диэлектрикті ЖРБ электрондарының тікелей әсерінен
қорғайтын алюминий экранының қалыңдығына тәуелділігі көрсетілген.
Есептеу ҒА-ның ГСО-да болуының "ең нашар жағдайлары" үшін орындалды.
RDOSE бағдарламасын қолдана отырып, зерттелетін объектінің әртүрлі
элементтері үшін 10 сағаттық электронды флюенс шамасын бағалау
ыңғайлы, ол жоғарыда айтылғандай, диэлектриктерде электр разрядтарының
пайда болу қаупінің өлшемі ретінде қабылданады. Есептеу нәтижесінде
күрделі конфигурация моделінің әртүрлі есептеу нүктелеріндегі флюенс
мәндерін алуға болады.

Сур. 4.56. Көлемді зарядтың экран қалыңдығына тәуелділігі
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Микроэлектроника элементтеріндегі радиациялық әсерлер
Радиациялық әсерге байланысты ҒА борттық электрондық
жабдығының жұмысындағы істен шығулар мен іркілістер екі топқа бөлінеді:
радиациялық ақаулардың жинақталуы нәтижесінде микроэлектроника
элементтері сипаттамаларының біртіндеп нашарлауынан туындайтын істен
шығулар және жекелеген ядролық бөлшектердің әсеріне байланысты
кенеттен шығатын ақаулар мен істен шығулар.
Ақаулардың бірінші түрі аналогтық биполярлы интегралды схемаларға
(ИС) тән. Мұндай ИС параметрлерінің нашарлау критерийлері ретінде өмір
сүру уақыты мен негізгі емес заряд тасымалдаушыларының диффузиялық
ұзындығына әсер ететін бөлшектердің флюенсіне тәуелділігін сипаттайтын
ФЭТ коэффициенттерін қолдануға болады. ИС жасалған жартылай өткізгіш
материалдар
сипаттамаларының
нашарлауы
ИС-ны
пайдалану
параметрлерінің тозуына, мысалы, токтың берілу коэффициентінің (пайда
коэффициентінің) төмендеуіне алып келеді. Сур. 4.57 сіңірілген дозаның
өсуімен ИС құрамына кіретін
биполярлы транзистордың пайда болу
коэффициентінің төмендеуін көрсетеді.

Сур. 4.57. Биполярлы транзистордың d сәулеленудің әртүрлі дозалары
үшін V BE базалық эмитентінің ауысуындағы ығысу кернеуінен күшейту
коэффициенті, [Гр]: 1 – 0; 2 – 100; 3 – 200; 4 – 500; 5 – 1000; 6– 2000; 7 – 5000
Аналогты биполярлы ИС-ға радиациялық әсер етудің қызықты
ерекшелігі 1990-шы жылдардың басында табылған "сәулеленудің төмен
қарқындылығының әсері" болып табылады, ол өзгермейтін жалпы сіңірілген
доза сақталған жағдайда сәулелену қарқындылығы төмендеген сайын
микросхема параметрлерінің тозуын күшейтуден тұрады. Бұл әсердің пайда
болуы биполярлы ИС-да бар қалың оксид қабаттарындағы процестермен
байланысты.
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Қазіргі заманғы цифрлық ИС зарядтың негізгі тасымалдаушыларында
жұмыс істейтін металл-оксид-жартылай өткізгіш (МОЖӨ) құрылымдары
негізінде құрылады, нәтижесінде радиациялық ақаулар оларға аз әсер етеді.
Алайда, мұндай ИС үшін ГҒС, ҒКС немесе ЖРБ жеке зарядталған
бөлшектерінен туындаған әсерлер өте маңызды. Мұндай әсерлердің бірнеше
түрі бар, бірақ көбінесе қайтымды жалғыз сәтсіздіктер пайда болады.
Радиациялық ақаулардың жинақталуына байланысты, яғни толық
сіңірілген дозаның шамасына байланысты ИС параметрлік радиациялық
істен шығулары жеткілікті түрде жақсы зерттелген. Радиациялық төзімді ИС
дайындау технологиялары және қорғаныс экрандарының көмегімен
сіңірілген дозаны төмендетудің тиімді әдістері әзірленді. Микроэлектроника
элементтеріндегі жалғыз ақаулардың пайда болуымен күресу әлдеқайда
қиын. Экрандарды қолдану жоғарыда талқыланған қайталама бөлшектердің
материалында туылу процесінің нәтижесінде жағдайды одан сайын
ушықтыруы мүмкін. Сондықтан ҒА электронды жабдықтарының бір
ақауларға тұрақтылығын арттыру үшін әртүрлі схемалық шешімдер
қолданылады, мысалы, жүйелердің қайталануы. Соған қарамастан, ҒА
электронды жабдықтарын істен шығулардан қорғау мәселесі өте өзекті
болып қала береді.
Бұл мәселенің пайда болуы микроэлектроникадағы технологиялық
прогрестің нәтижесі болды. Қазіргі заманғы ИС-да интеграцияның жоғары
дәрежесі бар, олардың жұмысын басқаратын электр зарядтары ауыр ГҒС
ядролары немесе жоғары энергиялы ЖРБ протондарының өтуі кезінде
микросхема материалында пайда болған зарядтармен салыстырылды. Бұл
енгізілген электр зарядтары оларды микросхеманың ішіндегі электр
өрістеріне жылжытқанда ақауларға әкеледі.
Бір қызығы, ГҒС ауыр ядроларының әсерінен ғарышкерлердің көзінде
жарық жыпылықтауының бірнеше рет байқалған әсеріне байланысты. Қазіргі
идеяларға сәйкес, мұндай жыпылықтаудың пайда болуы екі механизмге
байланысты: линзадағы ауыр ионды тежеу кезінде жарықтың пайда болуы
және иондардың жүйке ұштарына тікелей әсер етуі.
Микроэлектроника элементтерінде бір ақаулардың пайда болу
критерийі ретінде элемент (транзистор) үшін, тежегіш бөлшектің зат
атомдарының иондалуы нәтижесінде пайда болатын Q0 зарядының мәнін
қолдануға болады. Бұл заряд энергияның шекті бөліну мәнімен байланысты.
E0 = e Q0/e мәні, мұндағы
-бір заттың пайда болуына жұмсалған
энергия электронды тесік жұбы, e-қарапайым заряд. Бұл жағдайда
энергияның бөлінуі және сәйкесінше зарядтың пайда болуы шектеулі
сезімтал аймақта жүреді деп болжанады, оның ішінде зарядтың тиімді
жиналуы қамтамасыз етіледі.
Бір сәтсіздіктердің пайда болуы ғарыштық радиацияның әсерінен ЗМ
затында зарядтың пайда болуының екі механизмімен байланысты. Біріншісі
ауыр иондармен (Z > 10) ГҒС атомдарын иондаудың тікелей процесіне
байланысты, ал екіншісі протондар мен ЖРБ және ҒКС иондарының бірнеше
ондаған мегаэлектронвольттан жоғары әсер ететін бөлшектердің
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энергиясында болатын ИС затымен ядролық өзара әрекеттесуі кезінде пайда
болатын кері ядролар мен қайталама фрагменттердің иондануы. ИС
құрамына кіретін элементар транзистордың затында электронды тесік
жұптарының пайда болуы суретте көрсетілген. 5.58. Бұл суретте сонымен
қатар, зертханалық жағдайда жалғыз ақаулардың пайда болу механизмдерін
зерттеу үшін қолданылатын лазерлік сәуле арқылы жұптардың пайда болу
процесі көрсетілген.

Сур. 4.58. Fe (1) ядросы, ядролық реакция тудыратын ЖРБ протоны (2)
және лазер сәулесі (3) арқылы микросхема материалында электронды тесік
жұптарының түзілуі
Әдетте, ГҒС бөлшектерімен тікелей иондану механизмін қарастыру
кезінде әр түрлі бөлшектерге тән сызықтық энергия беру (СЭБ) шамалары
қолданылады, ал екінші жағдайда E0 шекті энергия шығару мәні
қолданылады. Белсенді элементтердің сызықтық өлшемдері 0,1 мкм–ге
жақын қазіргі заманғы ИС үшін ақаулық тудыратын, енгізілген зарядтың
критикалық мәні шамамен 10-13 Кл, ал СЭБ-тің шекті мәні ~10 МэВ·см 2·мг–
1
. Әр түрлі элементтер үшін E0 мәні 5-30 МэВ құрайды.
Бір ақаулардың пайда болу механизмдерінің тиімділігінің арақатынасы
нақты орбиталардағы радиациялық жағдайларға байланысты. Жоғары
орбиталар үшін, мысалы, ГСО үшін, жалғыз сәтсіздіктер көбінесе ауыр ГҒС
ядроларынан, ал қарқынды күн сәулесі кезінде – және ҒКС протондарынан
болады. Төмен орбиталарда сәтсіздіктердің пайда болуы негізінен ЖРБ
протондарының әсерінен болады. Кестеде. 5.6 ГҒС, ҒКС және ЖРБ
бөлшектерінің әсер етуі есебінен әртүрлі орбиталарда сыйымдылығы 128
Мбит жад ИС үшін істен шығу жиілігін есептеу нәтижелері келтірілген. Бұл
жағдайда төмен орбиталар үшін параметрлер қарастырылған (биіктігі h және
көлбеу i) кестеде келтірілген типтік орбиталардың жұп метрлерінен біршама
ерекшеленеді. 1.6.
Кестеде 4.6 полярлық орбиталарды қоса алғанда, төмен жер
орбиталарында жалғыз ақаулар негізінен ЖРБ протондарының әсерінен, ал
ГҒС және ҒКС бөлшектерінің әсерінен пайда болатындығын көруге болады.
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Соққы әсерінен Жердің төмен орбиталарында үзілістердің басым
болуы туралы жарқын иллюстрация ҒА-ның әсерінен болады.
Кесте 4.6. Әр түрлі орбиталардағы динамикалық жад ИС-дағы бір тәуліктегі
іркілістер саны
Радиация
ГҒС + ҒКС
ЖРБ

Төменгі
h = 648 км, i = 18
5,6 10–6
0,83

Полярлы
h = 1400 км, i = 85
0,014
8,3

ГСО
0,39
0

Бұл кестенің жоғарғы бөлігінде биіктігі шамамен 700 км полярлық
орбитада ЖЖС ұзақ ұшу кезінде тіркелген бір сәтсіздіктердің географиялық
таралуы, ал суреттің төменгі бөлігінде осы ЖЖС – да тіркелген ЖЖС
протондары ағындарының таралуы көрсетілген. Екі суретте де
талқыланғандар нақты көрсетілген. 1 облыс Оңтүстік Атлант магниттік
аномалиясының аймағы. ЖРБ протондары ағындарының қарқындылығының
артуы және олар тудыратын ақаулар субполярлы аймақтарда да байқалады.
ЖРБ протондарының ағындарының өсу аймақтарының осындай айқын
сәйкестігі және сәтсіздіктердің пайда болуы, олардың төмен жер
орбиталарында ядролық өзара әрекеттесу механизмдерінің пайда
болуындағы басым рөлін айқын көрсетеді.
Ауыр иондармен атомдарды тікелей иондау механизмінің әсерінен
ақаулардың пайда болу жиілігін есептеу кезінде ИС-ға түсетін
корпускулалық ағынға кіретін барлық түрлердің бөлшектері бойынша
жинақталған СЭБ дифференциалды және интегралды спектрлері
қолданылады. ГСО аймағындағы ГҒС және ҒКС бөлшектеріне арналған СЭБ
интегралдық спектрі суретте көрсетілген. 5.60.
Ядролық өзара әрекеттесуге байланысты бір сәтсіздіктердің пайда болу
механизмі неғұрлым күрделі және аз зерттелген. Сондықтан оны толығырақ
қарастырайық.
Жалпы жағдайда, жеке іркілістердің жиілігі i типті бастапқы
иондардың i(E, E0) және Е энергиясымен дифференциалдық ағынына –
i(E) элементіндегі Е0 шекті энергиясымен дара іркілістердің макроскопиялық
қимасына байланысты болады:
(t, E0 )

i (E) i (E, E0 )dE.

Ядролық өзара әрекеттесу есебінен
E0)
бір іркілістің
i(E,
макроскопиялық қимасы ИС N сезімтал көлеміндегі атомдар санымен және Er
энергиясынан екінші ядролардың түзілу қималарының ядролық
реакцияларының барлық арналары бойынша сомамен анықталады:
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Ендік, град.

Ендік, град.

Сур. 4.59. Ақаулардың (жоғарыда) және протон ағындарының
(төменде) географиялық таралу карталары

Сур. 4.60. СЭБ интегралдық спектрі: 1 – ГҒС-дан; 2-ҒКС-дан (ең
жоғарғы мәні) қалыңдығы 0,7 г·см-2 Al экраннан ГСО-ға
Мұндай бөлімдерді есептеу үшін әртүрлі феноменологиялық тәсілдер
де, күрделі заманауи ядролық модельдер де қолданылады. - Сур. 5.61 А ММУ
ҒЗИЯФ-та орындалған толық қима есептеулерінің (E 0 = 0) құлаған
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протондардың энергиясына байланысты p+ 28si реакциясында әртүрлі
ядролардың түзілу нәтижелерін көрсетеді. - Сур. 5.61б қол жетімді
эксперименттік деректермен салыстырғанда 22Na ядросының қалыптасуымен
p + 27Al реакциясының көлденең қимасын есептеу нәтижелері келтірілген.
Есептік
және
эксперименттік
мәліметтердің
жеткілікті
келісімі
пайдаланылған модельдің дұрыстығын көрсетеді. Мұнда бөлімдер
миллибарндарда көрсетілген (1 мбн = 10-27 см2).

Сур. 4.61. 1 – 26Al, 2 – 27Al, 3 – 27Si, 4 – 24Mg протон энергиясына
байланысты p + 28Si реакциясындағы қайтару ядроларының түзілу қимасы.
B- p + 27Si: реакциясында 22Na ядросын қалыптастыру үшін эксперименттік
деректерді салыстыру: нүктелер-эксперимент, қисық-есептеу
Сур. 4.62 а әр түрлі E0 мәндерінде p + 28Si реакциясының барлық
арналары бойынша Е құлаған протондардың энергиясынан бір нысана
атомына екінші ядролардың түзілуінің интегралдық қималарының есептік
тәуелділігін көрсетеді. Бұл тәуелділіктер шекті болып табылатындығын
көруге болады, яғни E0 тұрақты энергиясы үшін Emin(E0) протондарының
минималды энергиясы бар, онда ИС істен шығады.
Екінші ядролардың түзілу қималарының энергетикалық тәуелділігінің
бұл сипаты бір сәтсіздіктердің қималары бойынша қолда бар эксперименттік
деректерге сәйкес келеді.

4.62 б - сур. функцияның көмегімен эксперименттік нәтижелердің
–7
жуықтауы көрсетілген,
см2, E min = 23 МэВ. Мұнда біз
нас = 6 10
протондардың жоғары энергиясымен қол жеткізілетін қанықтылық қимасы.
Деректерді бөлісу 4.62 а сурет. және 4.62 б сурет. Бір сәтсіздіктердің
параметрлерін бағалауға мүмкіндік береді - E0 шекті энергиясы және
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зерттелген ИС үшін сәйкесінше ~5 МэВ
сезімтал көлем.

және ~3,6 мкм3/бит болатын

Сур. 4.62. а-шекті энергияның әртүрлі мәндері E 0, МэВ кезінде E
протондарының энергиясына байланысты қайтарым ядроларының түзілуінің
интегралдық қималары: 1 – 0; 2 – 5; 3 -15; 4 – 25. б-көлемі 128 Мбит жад ИС
үшін істен шығу қимасы: нүктелер-сараптама, қисық-жуықтау нәтижесі
көрсетілген
Осылайша, ұсынылған деректер ЖРБ протондары мен ГҒС және ҒКС
иондарының әсерінен микроэлектроника элементтеріндегі ақаулардың
жиілігін дұрыс болжауға мүмкіндік береді.
Радиациялық қорғаудың жаңа материалдары
Қазіргі заманғы ҒА белсенді өмір сүру мерзімдерінің ұлғаюына,
әртүрлі кластағы герметикалық емес конструкциялар мен шағын ҒА құруға,
Ай негізін салу және Марсқа ұшу жобаларын, сондай - ақ басқа да бірқатар
ғарыш жобаларын іске асыруға дайындалуға байланысты ҒА радиациялық
қорғау жүйелерінде пайдалану үшін жаңа материалдар әзірлеуге көбірек
көңіл бөлінуде. Осыған байланысты әртүрлі композициялық материалдар,
соның ішінде нанокомпозиттер өте перспективалы болып табылады, олар
туралы ақпарат төменде келтірілген.
Планетааралық ұшуларға арналған ҒА радиациялық қорғау
жүйелерінің тиімділігін арттыру міндетін олардың көлемдік-салмақтық
сипаттамаларын бір мезгілде төмендету кезінде белсенді және құрама қорғау
жүйелерін пайдалану жолымен шешу жүзеге асады. Біріншісінің әрекеті
жоғары энергияның зарядталған бөлшектерін қабылдамайтын, қабілетті,
қуатты магнит өрістерін құруға негізделген. Марсиандық басқарылатын
ғарыш кемесін жобалауға қатысты мұндай қорғаудың негізгі принциптері
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мен маңызды құрылымдық параметрлері әзірленді. Магниттік қорғаудың
қажетті
параметрлерін
қамтамасыз
ету
үшін
орамаларында
нанотехнологиялардың көмегімен жасалған арнайы сымдарды қолдануға
болатын өте өткізгіш электромагниттерді қолдану қажет. Алайда, мұндай
жүйелерді құру өте күрделі техникалық міндет. Сондықтан, оңтайлы
қорғаныс схемасы мен дизайнын түпкілікті таңдау кезінде әзірленген
жобалар үшін белгіленген, рұқсат етілген тәуекелдер критерийлерін
басшылыққа алу қажет.
Белсенді қорғаныс тұжырымдамасын дамыту-бұл экрандар көмегімен
жасалған дәстүрлі пассивті қорғаныспен үйлесу. Құрама деп аталатын
мұндай қорғаныс қолданылған жағдайда, өткізгіш магнитпен қабылданбаған
зарядталған бөлшектер пассивті қорғаныс қабаттарында жеткілікті үлкен
жолдан өтеді, бұл призмалық жалпы-салмақ сипаттамаларының қорғаныс
тиімділігінің артуына әкеледі. Мұндай қорғаныста, бөлшектердің энергиясын
сіңіретін материалдар ретінде полимерлі композиттерге негізделген жаңа
материалдарға артықшылық беріледі.
Қорғаныс радиациялық экрандарының массасын азайту және олардағы
қайталама бөлшектердің пайда болу процесінің тиімділігін азайту үшін Z
ядролық зарядының төмен мәндері бар элементтерден тұратын экрандарды
қолдану қажет, сондықтан полимерлердің едәуір бөлігі кіретін сутегісі бар
материалдарды, сондай-ақ B және BN бор нитриді бар материалдарды
қолдану мүмкіндігі белсенді зерттелуде.
ГҒС ауыр ядроларының жеңіл элементтермен өзара әрекеттесуі кезінде
бастапқы ядролардың экран материалындағы қысқа жүгіріс ұзындығы бар
фрагменттерге ыдырау процесі тиімді жүреді, нәтижесінде экранның
артындағы радиациялық ағындар едәуір әлсірейді және олардың
энергетикалық спектрлері "жұмсақ" болады. Осылайша, қорғаныс
материалының құрамына жеңіл элементтерді енгізу оның тиімділігін
арттырады.
Мысал ретінде сур. 5.63 толтырғыш болып табылатын BN
микробөлшектерінің әр түрлі пайызы бар полимерлі композит үлгілерінің
микрофотографиялары келтірілген.

а

б
в
Сур. 4.63. BN: А – 1%; б – 5%; в -15% микробөлшектерінің әртүрлі
көлемді құрамы бар полиэтилен негізіндегі композит

Қазіргі заманғы және перспективалық ҒА-ны әзірлеу кезінде
көпфункционалды материалдарды барынша пайдалануға ұмтылатындығына
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байланысты радиациялық қорғау материалдарына жоғары механикалық
беріктік, ыстыққа төзімділік және әрбір нақты жағдайда қажетті
электрофизикалық сипаттамалардың болуы сияқты талаптар қойылады.
Сондықтан әзірленіп жатқан радиациялық қорғаудың жаңа композициялық
материалдары көрсетілген талаптарды ескере отырып, сараптамалық
бағалаулар мен сынақтардан өтеді.
4.64 - сур. ГҒС бөлшектеріне байланысты эквивалентті дозаның әртүрлі
материалдардан жасалған қорғаныс экрандарының қалыңдығына тәуелділігі
көрсетілген. Мұнда басқа материалдардың ішінде өмір сүретін Ай
базаларының
кейбір
жобаларында
құрылыс
материалы
ретінде
қарастырылатын Ай реголиті ұсынылған. Суреттен көрініп тұрғандай,
реголит алюминиймен салыстырғанда жоғары қорғаныс деңгейін қамтамасыз
етеді, ал экранның бірдей массалық қалыңдығында сіңірілген дозаның ең
үлкен әлсіреуі бұл жағдайда полиэтиленді пайдаланған кезде қол жеткізіледі.
Микро және нано қосындылары бар полимерлі композиттерді тікелей
жасаудан басқа, күрделі құрылымы бар материалдарды синтездеудің әртүрлі
нұсқалары қарастырылады. Сонымен, полимер матрицасына әртүрлі
заттармен толтырылуы мүмкін микрондық өлшемдегі шыны сфералар
енгізілетін материал ұсынылады. Матрица мен сфера толтырғышының
материалдарын, сондай-ақ соңғыларының мөлшерін, матрицадағы олардың
мөлшерін және сфералардағы толтырғыштың концентрациясын өзгерту
арқылы материалдың радиациялық және қорғаныш қасиеттерін өзгертуге
болады.
D,сЗв∙жыл-1

Сур. 4.64. ГҒС бөлшектерімен шартталған эквивалентті дозаның
әртүрлі материалдардан жасалған қорғау экрандарының қалыңдығына
тәуелділігі: 1-алюминий; 2-ай реголиті; 3-су; 4-полиэтилен
4.65 а - сур. алюминий мен ұсынылған жаңа материалдан жасалған
қорғаныс экрандарының қалыңдығына ҒКС-ке тән энергия спектрі бар
протондар ағынының әлсіреу коэффициентінің тәуелділігін көрсетеді. 5.65 B
– экрандар ішінде бір протон шығаратын нейтрондар санына ұқсас
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тәуелділік. Жаңа материал екі жағдайда да қолайлы сипаттамаларға ие
екендігі байқалады.

Сур. 4.65. Протондар (а) ағынының әлсіреу коэффициенті мен
өндірілетін нейтрондар санының N (б) экран қалыңдығына тәуелділігі: 1 –
алюминий; 2-жаңа материал
Жоғарыда талқыланған тиімді радиациялық қорғауды қамтамасыз
етудегі сутектің рөлі суретте көрсетілген. 5.66, сол параметрлердің полимер
матрицасына енгізілген шыны микросфералардың ішіндегі сутегі құрамына
тәуелділігі көрсетілген.
ММУ ҒЗИЯФ – да GEANT3 бағдарламалық кешенін қолдана отырып,
матрицасы полиэтилен, ал толтырғыштар ретінде сутегі мен бор нитриді
қарастырылған полимерлі композиттен жасалған жалпақ экранның
артындағы материал үлгісіне протондар шоғыры арқылы берілетін энергияны
есептеу жүргізілді. Толтырғыш молекулалары матрицада біркелкі бөлінеді
деп болжалды. 4.67 - сур. экран арқылы өтетін p энергия ағынының P0
құлаған сәулеленудің толық энергия ағынына қатынасының тәуелділігі
көрсетілген. Модельдеу кезінде Е = 50 МэВ бар протондардың қалыпты түсуі
қарастырылды.
4.67 а –суреттен
көрсетілген композициялық материалдар
алюминиймен салыстырғанда экранның массасы аз болған кезде берілген
қорғаныс деңгейін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретінін көруге болады,
алайда экрандардың сызықтық қалыңдығы үшін кері қатынас байқалады
(сурет. 4.67 б).
Математикалық модельдеу сонымен қатар, композит құрылымының
оның радиациялық және қорғаныс сипаттамаларына әсерін зерттеуге
мүмкіндік береді. Жоғарыда нанокомпозиттерді жасау кезінде матрицадағы
толтырғыш нанобөлшектердің "ерігіштік" дәрежесін ескеру қажет екендігі
айтылды. Нанобөлшектердің бір-бірімен және полимерлі матрицамен өзара
әрекеттесуін сипаттайтын энергия параметрлерінің қатынасына байланысты
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бөлшектер материалдың көлеміне біркелкі бөлінуі немесе көлденең
өлшемдері ~1-50 мкм болатын конгломераттарға біріктірілуі мүмкін.

Сур. 4.66. Протон ағынының әлсіреу коэффициентінің тәуелділігі
(1) және шыны микросфералардағы NH сутегі мөлшерінен (2) экран
ішіндегі n нейтрондарының саны

Сур.4.67. Әр түрлі материалдар үшін P / P0 экран қалыңдығына
тәуелділігі: 1-сутегі қосылған полиэтилен; 2-бор нитриді қосылған
полиэтилен; 3-алюминий
4.68 сур. Толтырғыштың біркелкі үлестірілмеген композициялық
материалының үлгісін көрсетеді. Толтырғыш бөлшектері Z осіне
перпендикуляр бағытталған, диаметрі 50 мкм цилиндрлік қабықшалармен
қоршалған, олардың бойына энергиясы 20 МэВ протон сәулесі түскен.
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Сур. 4.68. Цилиндрлік микроинклюзиясы бар композициялық
материалдың моделі
4.69 - сур. матрицасы полиэтилен, ал толтырғыш сутегі болатын
осындай композиттің ішіндегі XZ жазықтығында сіңірілген энергияның
есептелген таралуын көрсетеді.
Құрылымдық материалдарға радиациялық әсерді модельдеудің келесі
қадамы наноөлшемді элементтері бар материалдарға көшу болуы керек.
Мұндай ауысуды GEANT4 кешенін қолдану арқылы жүзеге асыруға болады,
онда жоғарыда айтылғандай, бөлшектерді есептеу кезінде бақыланатын
энергияның төменгі шекарасы 10 эВ-қа дейін азаяды.

Сур. 4.69. Композит моделінің XZ жазықтығында сіңірілген
энергиясының таралуы
Осылайша, микро және наноөлшемді толтырғыштарды қолдана
отырып, жасалған жаңа композициялық материалдар жер маңындағы
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орбиталарда және планетааралық ұшуларда ұзақ уақыт пайдалануға арналған
перспективалық ҒА радиациялық қорғау жүйелерін құру кезінде сәтті
қолданылуы мүмкін. Математикалық модельдеудің қарастырылған әдістері
ҒА нақты пайдалану жағдайларына қатысты композиттердің құрамы мен
құрылымын оңтайландыруға мүмкіндік береді.
4.5. Материалдарға радиациялық әсерді зерттеу әдістері
4.5.1. Зерттеулерді ұйымдастырудың жалпы схемасы
ҒА радиациялық әсерді талдаумен байланысты міндеттерді шешу үшін
әдістердің үш тобы пайдаланылады:
жердегі зертханалық эксперименттер және материалдар үлгілерін,
элементтер мен жабдық тораптарын сынау;
теориялық зерттеулер және компьютерлік модельдеу;
ҒА бортындағы ғарыштағы заттай (ұшу) эксперименттер.
Бұл әдістер бір-бірімен тығыз байланысты және жиі бірге
қолданылады, оны суреттеуге болады.
5.70. сур. зерттеулерді ұйымдастырудың қарастырылып отырған
схемасы және оларды жүзеге асырудың жалпы тәсілдері басқа ҒКФ-ға
қатысты қолданылатындығын атап өткен жөн.
Есептерді тұжырымдау және зерттеу әдістерін таңдау үшін бастапқы
мәліметтер:
ғарыштық радиацияның модельдері мен стандарттары (1);
орбиталардың түрлері және ҒА жұмыс істеу уақыты (2);
ҒА конструкциясы, материалдар және борттық жабдық (3).
Көрсетілген деректер негізінде ғарыштық радиацияның әсерін зерттеу
үшін пайдаланылуы тиіс. Зертханалық сынақ жабдығына, математикалық
модельдерге және бағдарламаларға қойылатын талаптар тұжырымдалады (4).
Содан кейін осы талаптарды ескере отырып, ең қолайлы эксперименттік
әдістер мен қондырғылар (5) немесе математикалық модельдер мен
бағдарламалар (6) таңдалады.
Көбінесе эксперименттік және математикалық әдістер бірге
қолданылады және бір-бірін толықтырады: зертханалық қондырғылардың
параметрлерін таңдау математикалық модельдеу нәтижелерін қолдана
отырып жасалады, ал радиациялық эффектілерді зертханалық зерттеу
нәтижелері модельдеуге арналған кіріс болып табылады.
Сыртқы ғарыштық ортаның сипаттамалары, ҒА ішіндегі радиациялық
жағдайлар және әртүрлі материалдардағы радиациялық әсерлер, бір мезгілде
зерделенетін кешенді ғарыштық эксперименттер (7) зертханалық
зерттеулердің де, математикалық модельдеудің де нәтижелерін ескере
отырып ұйымдастырылады.
Барлық әдістермен алынатын деректер жиынтығы пайдаланудың
әртүрлі жағдайларында (8) ҒА жабдықтары материалдары мен
элементтерінің тозу модельдерін құру және олардың негізінде ҒА сенімділігі
мен белсенді өмір сүру мерзімін болжау әдістерін (9), сондай-ақ оны
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радиациялық әсерлерден қорғау жөніндегі ұсынымдарды (10) әзірлеу үшін
пайдаланылады.
Жердегі материалдарды сынау кезінде екі негізгі тәсіл қолданылады.
Бірінші жағдайда олар зертханалық қондырғыларда ғарыш ортасының
сипаттамаларын ғарыш кеңістігінің жағдайларына толық сәйкес келтіруге
тырысады. Бұл тәсіл зерттелген процестердің сипаты туралы бастапқы
болжамдар мен қосымша деректерді қажет етпейді. Алайда, зертханалық
жағдайда энергетикалық спектрлердің күрделілігі мен ғарыштық
сәулеленулердің
құрамына
байланысты
ғарыштық
сәулеленудің
сипаттамаларын толық көбейту, сондай-ақ ғарыштық сәулеленудің барлық
компоненттерінің зерттелетін объектілерге бір уақытта әсер етуді
қамтамасыз ету іс жүзінде мүмкін емес екені анық. Сонымен қатар, мұндай
сынақтарды жүргізу айтарлықтай материалдық шығындарды талап етеді.
Көрсетілген себептер бойынша басқа тәсіл едәуір жиі пайдаланылады,
бұл ретте сол немесе өзге бастапқы болжамдар мен зерттелетін объектінің
зақымдануының физикалық тетіктері туралы мәліметтер негізінде сыналатын
объектіге неғұрлым көп зақымдаушы әсер ететін, не сынақтар жүргізу
кезінде
стандартты
сәулелену
ретінде
пайдаланылатын
ғарыш
радиациясының бір немесе екі– үш құрамдасына таңдау жүргізіледі. ҒА
материалдарын зертханалық зерттеу үшін белгілі бір энергиялардың
протондары мен электрондарын таңдау мысалдары жоғарыда қарастырылған.
5.4.
Материалдардың радиациялық төзімділігіне зертханалық сынақтар,
әдетте, олардың ұзақтығы ғарышта материалдар мен аппаратураларды
пайдалану кезеңіне қатысты 100 - 1000 есе қысқарған кезде жедел
жүргізіледі. Көбінесе моно-энергетикалық сәулелену көздерін және басқа
түрлердің сәулеленуін қолдану пайдаланылады. Бұл тәсіл, уақытында
ойнаудан басқа, айтарлықтай экономикалық нәтиже береді. Алайда, бұл
ғарыш радиациясының әртүрлі компоненттерінің сынақ объектілеріне әсер
етуінің физикалық механизмдерінің ерекшеліктерін білуді қажет етеді,
өйткені
жеделдетілген
сынақтардың
және
жоғарыда
аталған
алмастырулардың ғылыми негіздемесінің жеткіліксіздігі қате нәтижелерге
әкелуі мүмкін.
Қазіргі уақытта қол жеткізілген дербес компьютерлердің есептеу
ресурстарының едәуір ұлғаюына және ірі ғылыми орталықтарда
пайдаланылатын
суперкомпьютерлерге
қашықтан
қол
жеткізу
мүмкіндіктерінің
кеңеюіне
байланысты
ҒА
материалдары
мен
жабдықтарының элементтеріне радиациялық әсерді модельдеудің есептеу
әдістері көбірек қолданылады. ММУ-да бар Blue Gene/P суперкомпьютерлері
және өнімділігі 28 және 60 Тфлопс болатын және 2009 жылы пайдалануға
берілген ММУ "Чебышев" СКИФ-і. 420 Tflops өнімділігі бар "Ломоносов"
суперкомпьютері ғарыштық радиациялық материалтанудың күрделі есептеу
мәселелерін сәтті шешуге мүмкіндік береді. Мұндай есептеулерді жүргізу
кезінде ғарыштық сәулеленудің бастапқы сипаттамаларын егжей-тегжейлі
анықтауға болады, талдауға бірнеше әсер ететін сәулелерді қосу қиын емес
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және т.б. алайда, бұл жағдайда да сәулеленудің қарастырылатын
объектілермен өзара әрекеттесуінің физикалық механизмдері және белгілі бір
модельдерді қолдана отырып сипатталған ғарыштық сәулеленудің
сипаттамалары туралы бастапқы деректерді тарту қажет.
ҒА материалдары мен жабдықтарына радиациялық әсерді
математикалық модельдеуде қолданылатын негізгі әдістер, модельдер және
бағдарламалық құралдар, сондай-ақ модельдеудің кейбір нәтижелері 3бөлімдерде егжей-тегжейлі қарастырылды. Сондықтан одан әрі баяндауда
зертханалық және ғарыштық эксперименттерде қолданылатын әдістер мен
техникалық құралдардың сипаттамасына көп көңіл бөлінетін болады.
ҒА жабдықтарының материалдары мен элементтеріне ғарыштық
радиацияның әсерін зертханалық зерттеу жүргізу кезінде жер бетіндегі
сынақтар шарттарының табиғи жағдайларға сәйкестігінің бірқатар арнайы
тәсілдері мен өлшемдері қолданылады. Ең алдымен пайдаланылатын
иондаушы сәулелену түрін және оның қарқындылығын негізді таңдау
жүргізіледі, оған сынақтардың жылдамдығының дәрежесі тәуелді болады.
Зерттелетін объектінің сәулелену режимін белгілеу кезінде интегралды
сіңірілген дозаға және дозаның қуатына байланысты радиациялық әсерлер,
сондай-ақ объектінің негізгі пайдалану параметрлерінің нашарлауына
әкелетін басым радиациялық-физикалық және радиациялық-химиялық
процестер назарға алынады. Күрделі жүйелерде негізінен олардың
радиациялық тұрақтылығын анықтайтын ең әлсіз сілтемені анықтауға
тырысады. Әрі қарай, осы буынның радиациялық зақымдану механизмдерін
егжей-тегжейлі зерттеу жүргізіледі.
Көптеген жағдайларда толық сіңірілген дозаға және дозаның қуатына
байланысты радиациялық процестер өзара байланысты. Сонымен, жартылай
өткізгіштерде тепе-тең емес тасымалдаушылардың өмір сүру уақыты
рекомбинация орталықтарының концентрациясына байланысты, олар
сәулелену процесінде жинақталған радиациялық ақаулар болуы мүмкін. Бұл
жағдайды зертханалық эксперименттерді жоспарлау және жүргізу кезінде
ескеру қажет.
Зертханалық эксперименттерде сәулеленудің бір түрін басқаларымен
алмастыру мүмкіндігін негіздеу кезінде радиациялық процестердің қайсысы
(зат атомдарының қозуы, кристалдық құрылымдағы радиациялық
ақаулардың пайда болуы, ядролық түрленулер) зерттелетін объектінің
қасиеттеріне басым әсер ететінін білу қажет. Мысалы, зат атомдарының
иондалуына байланысты радиациялық әсерлерді көбейту кезінде иондаушы
сәулелену түрлері көбінесе маңызды емес болып шығады. Бұл көптеген
жағдайларда нақты ғарыштық сәулеленуде жұтылған дозалардың теңдігін
сақтай отырып, электрондардың немесе кванттардың тұрақты энергия
ағындарымен алмастыруға мүмкіндік береді.
Алайда, кристалдық құрылымның радиациялық ақаулары ең маңызды
болған жағдайда, мұндай ауыстыру дұрыс болмауы мүмкін, өйткені
энергетикалық электрондардың әсерінен қарапайым радиациялық ақаулар
пайда болады, ал иондармен сәулелену кезінде ондаған және жүздеген
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қарапайым радиациялық ақаулар бар үлкен бұзылған аймақтардың едәуір
саны пайда болады. Қарапайым және күрделі радиациялық ақаулардың
материалдардың қасиеттеріне әсері мүлдем өзгеше болуы мүмкін,
нәтижесінде
электрондардың
сәулеленуінен
иондармен
немесе
нейтрондармен сәулеленуге ауысу үшін жалпы баламаларды көрсету өте
қиын.
4.5.2. Радиациялық сынақтарды жүргізуге арналған зертханалық
жабдық
ҒА жабдықтары материалдары мен элементтерінің радиациялық
төзімділігін зерделеу кезінде қолданылатын зертханалық қондырғылар,
электрондық жабдық элементтері бөлігінде, әдетте, екі сыныпқа бөлінеді:
ғарыш кеңістігіндегідей физикалық сипаттағы иондаушы сәулеленулер
жасалатын модельдеу қондырғылары, яғни электрондар, протондар және
одан да ауыр иондар ағындары;
олардың көмегімен зерттеу объектілерінде қуатты рентген сәулесінің,
гамма - сәулеленудің, импульсті лазерлік сәулеленудің, нейтрондар
ағынының және т. б. әсер етуші факторларын пайдалану кезінде ғарыш
кеңістігіндегі объектілерді пайдалану жағдайларына тән үстем радиациялық
әсерлер пайда болатын имитациялық қондырғылар.
Екі класты қондырғыларда қолданылатын сәулеленудің түрі мен
сипаттамаларын таңдау кезінде алдыңғы бөлімде қарастырылған жалпы
талаптар
мен
критерийлер
басшылыққа
алынады.
Модельдеу
қондырғыларындағы сәулелену көздері көбінесе төменде сипатталған әр
түрлі үдеткіштер болып табылады.
Зарядталған бөлшектердің үдеткіштері
Зарядталған бөлшектердің үдеткіштерін жіктеудің негізгі белгілері
бөлшектердің траекториясының формасы және жеделдетілген бөлшектерге
энергия беретін электр өрісінің түрі болып табылады. Траектория түзу
сызықты болуы мүмкін (оның бөлшектері бір рет өтеді) немесе бірнеше рет
қайталанатын дөңгелек немесе спираль болуы мүмкін. Тиісінше, үдеткіштер
осы негізде сызықтық және циклдік болып бөлінеді. Бөлшектерді жеделдету
үшін әртүрлі тәсілдермен алынған тұрақты және ауыспалы электр өрістері
қолданылады. Тұрақты электр өрісіндегі үдеу бөлшектердің түзу сызықты
қозғалысы кезінде ғана мүмкін болады, айнымалы электр өрістері циклдік
үдеткіштерде және бөлшектердің түзу сызықты қозғалысы бар үдеткіштерде
қолданылады. Циклдік үдеткіштерде қисық сызықты траекториялардың
қалыптасуы магнит өрістерінің көмегімен жүзеге асырылады.
Тұрақты электр өрісі бар жоғары вольтты үдеткіштердің қарапайым
жұмыс принципі, кейде тікелей әсер ететін үдеткіштер деп аталады. Мұндай
үдеткіштерде бөлшектер тікелей сызықты траекториялар арқылы екі
электродтың арасындағы алшақтықты алады, оған u потенциалдар айырмасы
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қолданылады. q заряды мен массасы бар бөлшек осындай аралықтан
өткеннен кейін E = qU энергиясын алады және жылдамдық
v = (2 qU / m)1/2. Мұндай үдеткіштердегі U үдеткіш кернеуінің мәні 5-20
МВ жетуі мүмкін. Сондықтан, олардың электрлік беріктігін қамтамасыз
ететін нақты құрылымдарда, яғни электрлік бұзылуларды болдырмау үшін
жоғары вольтты саңылаулар ауыспалы металл электродтардан және оларды
бөлетін оқшаулағыштардан мерзімді құрылымдар түрінде жасалады (сурет.
5.71) үдеткіш түтікті құрайды. Электродтардың конфигурациясы түтік
ішіндегі бөлшектердің сәулесіне бағытталған әсер ететін етіп таңдалады. U
потенциалының
астында
орналасқан
үдеткіш
түтіктің
ұшына
жылдамдатылатын зарядталған бөлшектердің көзі, ал қарама – қарсы Жерге
тұйықталған ұшына зерттелетін үлгілері мен бақылау - өлшеу
аппаратурасының сенсорлары бар эксперименттік камера орнатылады.
Үдеткіш түтіктің аралық электродтары кернеу бөлгішінің буындарына
қосылады, бұл түтіктің ұзындығы бойымен үдеткіш иірімнің біркелкі
таралуын және оның жеке бөлімдерінде потенциалдар айырмашылығының
төмендеуін қамтамасыз етеді. Үдеткіш түтіктер тігінен де, көлденең де
орналасуы мүмкін.

Сур. 4.71. Үдеткіш түтік фрагментінің схемасы
Сипатталған үдеткіштерде қолданылатын тұрақты жоғары кернеу екі
негізгі жолмен алынады. Олардың бірі кернеуді көбейтудің каскадты диодты
схемасын қолдану арқылы жүзеге асырылады, нәтижесінде оны қолдану
арқылы құрылған үдеткіштер каскадты үдеткіштер немесе каскадты
генераторлар деп аталады. 1931 жылы ұсынылған тағы бір ерекше әдіс.
Американдық физик Ван де Грааф кондуктор деп аталатын жоғары вольтты
үдеткіш электродта үлкен электр зарядын және сәйкесінше зарядты үздіксіз
қозғалатын диэлектрлік таспамен немесе диэлектрлік кірістері бар металл
тізбекпен тасымалдау арқылы жоғары потенциалды құрудан тұрады деген
тұжырымдама жасады. Осы схема бойынша салынған үдеткіштер Ван де
Граафтың электростатикалық үдеткіштері (генераторлары) деп аталады.
Жоғары вольтты үдеткіштердің электр беріктігін қосымша арттыру
үшін олардың үдеткіш түтіктері герметикалық қаптамамен жабылады, оның
ішіне 10-15 атмосферадағы қысымға дейін сорылады, N 2 + CO2 газ қоспасы
немесе жоғары электр оқшаулағыш қасиеттері бар күкірт гексафториді SF6,
сонымен қатар элегаз деп аталады.
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Сур. 4.72. AN-2500 электростатикалық үдеткіштің үдеткіш түтігі
4.72 - сур. бірнеше жыл бұрын ММУ ҒЗИЯФ-да пайдалануға берілген
2,5 МэВ дейінгі энергияға HVE (Голландия) фирмасының өндірген AN-2500
электростатикалық үдеткіштің түтігінің жалпы көрінісін көрсетеді. Үдеткіш
қорғаныс корпусынсыз көрсетілген, бұл түтіктің дизайнын жақсы көруге
мүмкіндік береді.
Жоғары тұрақты үдеткіш кернеуді қолданудың баламасы-зарядталған
бөлшектерді жеделдету үшін суретте көрсетілгендей екі топқа электрлік
біріктірілген қуыс цилиндрлік электродтар жүйесіне (дрейф түтіктері)
қолданылатын салыстырмалы түрде төмен (30-40 кВ) жоғары жиілікті
айнымалы кернеуді қолдану. 4.73. Бөлшек электродтар арасындағы
саңылаулардағы үдеткіш электр өрісінің әсерінен қосымша энергия алады.
Түтіктердің ішінде өріс жоқ және бөлшектердің қозғалысы инерция арқылы
жүреді. Айнымалы кернеудің жиілігі және электродтар жүйесінің
геометриялық параметрлері әр саңылауда бөлшек электр өрісінің үдеткіш
фазасына түсетін етіп таңдалады. Бұл жағдайды қамтамасыз ету үшін дрейф
түтіктерінің ұзындығы бөлшектердің жылдамдығының өсуіне сәйкес
электродтар жүйенің кіріс ұшынан алыстаған сайын артады.

Сур. 4.73. Дрейф түтіктері бар сызықтық үдеткіштің схемасы: И-ион
көзі; 1-5-дрейф түтіктері
Қазіргі сызықтық ион үдеткіштерінде дрейф түтіктерінен тұратын
сипатталған құрылымдар цилиндрлік резонаторларға орналастырылады, онда
электр өрісінің бойлық компоненті бар тұрақты электромагниттік толқын
жасалады. Мұндай жүйе тиімдірек және үдеткіштің жұмыс істеуі үшін қажет
электр қуатын едәуір төмендетеді.
Жоғары жиілікті сызықты электронды үдеткіштер жұмыс істейтін
толқыны бар диафрагмалық толқындар негізінде жасалады. Бұл жүйелерде
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үдетілген электрондардың қосымша энергия беретін толқынның бойлық
электр өрісімен үздіксіз өзара әрекеттесу шарттары қамтамасыз етіледі.
Үдеткіштердің келесі өте кең класы-әртүрлі типтегі циклдік
үдеткіштер. Тарихи тұрғыдан алғанда, осы кластағы үдеткіштердің алғашқы
өкілі-циклотрон, оның өнертабысы электростатикалық генератор сияқты
1930 жылдардың басына жатады. Циклотронда зарядталған бөлшектер
үдеткіш саңылаудың бірнеше рет өтуі нәтижесінде соңғы энергияны алады,
оған салыстырмалы түрде аз электр кернеуі қолданылады. Бұл үдеу
принципін жүзеге асыру үшін циклотр жұмыс камерасында электр өрісінен
басқа, бөлшектердің траекториясы орналасқан жазықтыққа перпендикуляр
бағытталған магнит өрісі жасалады. Көлденең магнит өрісінде қозғалатын
зарядталған бөлшектерге әсер ететін Лоренц күші олардың траекториясын
қисайтады, бірақ бөлшектерге қосымша энергия бермейді. Бөлшектердің
үдеуі тек электр өрісінің энергиясына байланысты болады.
Циклотрон схемасы суретте көрсетілген. 5.74. Жұмыс камерасында
арнайы қорлар арқылы жоғары жиілікті кернеу берілетін қуыс металл
электродтар орналастырылған. Камераның ортасында ион көзі орналасқан.
Көзден шыққан бөлшектер жұмыс камерасында спиральды траектория
бойымен қозғалады, дуанттар арасындағы алшақтық өткен кезде жеделдейді.
Осылайша, циклотрондағы бөлшектерді жеделдетудің қажетті шарты-бұл
бөлшектердің магнит өрісіндегі айналым жиілігінің дуанттардағы айнымалы
электр кернеуінің жиілігімен сәйкес келуі, яғни, жоғарыда қарастырылған
жоғары жиілікті сызықтық үдеткіштердегі резонанс жағдайына ұқсас
резонанс жағдайы. Шартты сақтауды қажет ететін үдеткіштер резонанстық
деп аталады.

Сур. 4.74. Циклотрон схемасы: 1-дуанттар; 2, 4 – электромагнитті
полюстер; 3-вакуумдық камера; 5-ион көзі
Траекторияның белгілі бір максималды радиусына және сәйкесінше
берілген циклотрон үшін максималды энергияға жеткенде, бөлшектер жұмыс
камерасынан ион өткізгішке арнайы құрылғы-дефлектор арқылы
шығарылады.
Сипатталған циклотронда дуанттарға қолданылатын кернеу жиілігі
және көлденең магнит өрісінің индукциясы өзгеріссіз қалады. Уақыт пен
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кеңістіктегі осы параметрлерді өзгерту арқылы үдеу процесінің тиімділігін
арттыруға және бөлшектердің жоғары энергиясына қол жеткізуге болады.
Изохронды циклотрондарда орталықтан периферияға белгілі бір заңға
сәйкес өсетін магнит өрісі қолданылады, бұл олардың энергиясының өсуіне
және орбиталар радиусының тиісті ұлғаюына қарамастан тұрақты иондардың
айналу жиілігін сақтауға мүмкіндік береді. Бұл көптеген циклдардың
созылуында иондарды жеделдетуге, демек олардың соңғы энергиясын
арттыруға мүмкіндік береді.
Ауыр иондарды жеделдету үшін қолданылатын фазотрондарда
(синхроциклотрондарда) сол түпкілікті нәтижеге қол жеткізуді қабылдау –
иондардың энергия өсуімен олардың қалпына келу кезеңінің ұлғаюына қарай
дуанттарға қолданылатын кернеу жиілігін төмендету есебінен қамтамасыз
етіледі.
Электрондарды да, иондарды да жеделдету үшін қолданылатын
синхротрондар электр өрісінің тұрақты жиілігінде жұмыс істейді, бірақ уақыт
өте келе магнит өрісі жоғарылайды.
Иондарды жеделдету үшін қолданылатын синхрофазотрондарда магнит
өрісінің индукциясы мен айнымалы электр өрісінің жиілігі уақыт өте келе
өзгереді.
Тағы екі кең таралған электронды осцилляторды атап өткен жөн:
микротрон және бетатрон. Микротрондар, әдеттегі циклотрондар сияқты,
айнымалы электр өрісінің тұрақты жиілігімен және тұрақты біртекті магнит
өрісімен жұмыс істейді. Алайда, егер қарапайым циклотронда бөлшектердің
айналу жиілігі электр өрісінің өзгеру жиілігімен синхрондау жағдайларының
тез бұзылуына байланысты электрондардың үдеуі мүмкін болмаса, онда
микротрондарда бұл кедергі бірнеше үдеу режимі деп аталады. Бұл режимде
үдеткіш саңылаудың (резонатордың) қиылысында энергияның келесі бөлігін
алғаннан кейін, электрондардың айналу кезеңінде саңылаудағы жоғары
жиілікті кернеу кезеңдері бүтін санына артады, нәтижесінде электрондар
кернеудің үдеткіш фазасында әрдайым алшақтықтан өтеді.
Бетатронның жұмыс принципі синусоидалы кернеу көзінен
қоректенетін электромагнит шығаратын айнымалы магнит өрісі арқылы
үдеткіш электр өрісінің индукциясына негізделген. Бұл жағдайда
индукцияланған электр өрісі электр магнитін беретін кернеу кезеңінің
төрттен бір бөлігі үшін электрондарға қатысты үдететіні анық. Осыған
қарамастан, осы уақыт ішінде электрон тұрақты радиусы бар орбитада
бірнеше миллион революция жасай алады, әр айналымда шамамен 10 эВ
энергия алады. Нәтижесінде бетатрондарда қол жеткізілген электрондардың
энергиясы 10-100 МэВ құрайды.
Барлық сипатталған үдеткіштер ҒА материалдары мен жабдықтарына
радиациялық әсерді зерттеуді қоса алғанда, іргелі және қолданбалы
зерттеулерде пайдаланылады.
Кестеде. 4.7 ММУ ҒЗИЯФ-да әзірленген және пайдаланылатын үш
электрондық үдеткіштің параметрлері келтірілген.
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Кесте 4.7. Электрондар үдеткіші НИИЯФ ММУ
Энергия үдеткішінің түрі, ЭМ

Шоқ тогына, мА

Сызықтық үздіксіз
сызықтық импульсті әрекеттер
Бөлінген микротрон

1,2
4–12
15 70

1–50
240
5–40

5.75 - сур. эксперименттік камерасы қосылған 1,2 МэВ энергияға
сызықтық электронды үдеткіштің төменгі бөлігін көрсетеді. Көрсетілген
энергиясы бар электрондардың сәулесі көлденең және бойлық сканерлеу
магниттерінен өтіп, қалыңдығы 100 мкм титан фольга арқылы атмосфераға
шығарылады. Үдеткіштің шығыс терезесінің өлшемі 5-50 см 2. Үлгілерді
сәулелендіру вакуумдық камерада жүргізіледі, оған кіреберісте камераны
атмосферадан бөлетін осындай фольга орнатылады. Екі фольгадағы
ысыраптарды ескере отырып, үлгілердің бетіндегі электрондардың энергиясы
1,0 мән 0,03 МэВ құрайды.
Сызықтық импульсті үдеткіштің шығысындағы электрондардың
энергиясы ~4-12 МэВ аралығында өзгеруі мүмкін. Сонымен қатар, үдеткіш
жүйені жоғары жиілікті энергиямен қамтамасыз ететін электронды зеңбірек
пен клистрон режимдерін өзгерту арқылы үдеткіштің шығысында суретте
көрсетілген энергетикалық спектрлері бар электрондар ағынын дәйекті түрде
алуға болады. 5.76. Мұнда үдеткіштің шығысындағы токтың салыстырмалы
мәні ординат осі бойымен кейінге қалдырылады. Спектрлердің мұндай
реттілігі зерттелетін үлгілердің сәулелену жағдайларын жердің радиациялық
белдеулеріндегі жағдайларға жақындатады.
Бөлінген
микротронның
ерекшелігі-қарапайым микротрондағы
бөлшектердің жабық траекториясын қалыптастыру үшін қолданылатын
тұрақты магнит, екі аралық айналмалы магнитпен алмастырылады, олардың
арасында сызықтық үдеткіштерде қолданылатын құрылым орналастырылған.
Бұл бір орбитадан өткеннен кейін, электрондар алған энергияны едәуір
арттыруға мүмкіндік береді.

Сур. 4.75. Эксперименттік камерасы қосылған сызықтық электронды
үдеткіштің төменгі бөлігі
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Сур. 4.76. Үдеткіштің әртүрлі жұмыс режимдеріндегі электрондардың
энергетикалық спектрлері
ММУ ҒЗИЯФ және басқа да ғылыми орталықтарда пайдаланылатын
бірқатар иондық үдеткіштердің параметрлері кестеде келтірілген. 5.8. ММУ
ҒЗИЯФ иондық үдеткіштері, жоғарыда сипатталған электронды үдеткіштер
сияқты, ҒА жабдықтары мен элементтеріне радиациялық әсерді модельдеу
үшін белсенді қолданылады. Көптеген 5.4 бөлімдерде осындай әсерлерді
сипаттайтын нәтижелер осы үдеткіштерде алынды.
А. И. Лейпунский атындағы физика-энергетика институтының EG-2,5
электростатикалық генераторы протондар мен дейтрондардан басқа азот,
оттегі, неон және аргон иондарын жеделдетуге мүмкіндік береді, бұл
радиациялық әсерлерді модельдеу мүмкіндіктерін кеңейтеді.

Кесте 4.8. Ион үдеткіштері
Үдеткіш
ұйымдастыру
Циклотрон, ҒЗИЯФ

түрі, Жеделдетілген
бөлшектер
p, d, 3He,
- бөлшектер
Электростатикалық
p, d,
генератор
- бөлшектер
ЭГ-8, ҒЗИЯФ
p,
Электростатикалық
- бөлшектер
генератор
p, d, AN-2500, ҒЗИЯФ
бөлшектер
Каскадтық генератор КГ-p, d,
500,
N, O, Ne, Ar
НИИЯФ
pp
Электростатикалық
ауыр иондар
генератор
EG-2,5,
ФЭИ ( Обнинск қ.)
Сызықтық үдеткіш
И-100,
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Бөлшектердің
энергиясы
7,5
МэВ/нуклон
1–2,5
МэВ/заряд
2,5
МэВ/заряд
100–500
кэВ/заряд
2,7
МэВ/заряд

Шоқ
мкА
20
20
100
100
70

30–100 МэВ
1–100
665 МэВ
3–30
МэВ/нуклон

1,5–2,5

тогы,

ЖЭФИ ( Протвино қ.)
Фазотрон, ЯЗБИ (Дубна
қ.)
Изохронды циклотрондар
У 400, У 400М,
ЯЗБИ (Дубна қ.)

1–5

100 МэВ дейін энергиясы бар протондардың жеткілікті қарқынды
шоғырларын алуды қамтамасыз ететін жоғары энергия физикасы
институтының (ЖЭФИ) И-100 сызықтық үдеткішінде ММУ ҒЗИЯФ
мамандары протондардың әсерінен диэлектриктердің көлемді электрлену
процестерін зерттеу бойынша бірегей эксперименттер жүргізді. Бұл
үдеткіште ҒА жабдықтарының материалдары мен элементтеріндегі ядролық
өзара әрекеттесулерге байланысты әсерлерді, атап айтқанда, микросхеманың
затын ядролық өзара әрекеттесу өнімдерімен иондау арқылы интегралды
схемалардағы жалғыз ақаулардың пайда болу процестерін модельдеуге
болады. Жеделдетілген протондардың жоғары энергиясы бар біріккен
ядролық зерттеулер институтының (ЯЗБИ) фазотр сәулесі аз болса да, күн
сәулесі кезінде ҒКС протондарына ҒА-ның әсер ету жағдайларына қатысты
ұқсас процестерді модельдеуге мүмкіндік береді.
ГҒС ауыр ядроларының әсерінен микросхемаларда бір ақаулардың
пайда болуын модельдеу ЯЗБИ -да құрылған және жұмыс істейтін У400 және
У400М изохронды циклотрондарында мүмкін.
Жаңа ядроларды синтездеу бойынша бірегей жұмыстар жүргізілетін
бұл қондырғылар зарядтың массаға қатынасы ~0,05-0,5 болатын иондарды
жеделдетуге мүмкіндік береді, иондық көздерде қамтамасыз етілетін заряд
күйлері 20-25 дейін, яғни жеткілікті, жоғары энергиялы ауыр иондардың
шоғырын алуға мүмкіндік береді.
Теориялық және эксперименттік физика институтында (ТЭФИ) ауыр
иондарды одан да жоғары энергияға үдеткіш (2-4 ГэВ/нуклон дейін)
құрылды. Бұл үдеткіште лазер көзінен алынған иондар ~1-4 МэВ/нуклон
энергиясын алдын-ала алады, содан кейін синхротронның үдеткіш
сақинасына жіберіледі, онда олардың энергиясы көрсетілген максималды
мәндерге жеткізіледі.
Қарастырылған көптеген электронды үдеткіштер мен иондар
сәулелендірілген ~1010-1012 см-2·с-1 үлгісінде бөлшектер ағынының
тығыздығын қамтамасыз етеді, онда әдетте материалдардың толық сіңірілген
дозамен байланысты радиациялық әсерге төзімділігіне жеделдетілген
сынақтары жүргізіледі. Ауыр иондардың үдеткіштеріндегі микроэлектроника
элементтеріндегі бір сәтсіздіктерді зерттеу ағынның тығыздығы төмен
болған кезде жүргізілуі мүмкін.
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Зарядталған
спектрлермен алу

бөлшектердің

ағындарын

кең

энергетикалық

Үдеткіштер тудыратын зарядталған бөлшектердің моноэнергетикалық
шоғырларының көмегімен ҒА жабдықтары материалдары мен элементтеріне
радиациялық сынақтар жоспарлау және жүргізу кезінде осындай
шоғырлардың әсерінен және ғарышта ұзақ энергетикалық спектрлері бар
бөлшектер ағындарының әсерінен зерттелетін объектілерде пайда болатын
әсерлердің айырмашылықтарын дұрыс есепке алу қажет. Осы екі жағдайда
тоқтатылған бөлшектердің саны мен сіңірілген дозаның мөлшері
сәулеленетін материалдың қалыңдығы бойынша айтарлықтай ерекшеленеді.
Тиісінше, материалдың радиациялық әсерге реакциясы өзгереді, бұл бөлімде
көрсетілгендей. 5.4 диэлектриктердің көлемді электрленуімен байланысты
электр разряд құбылыстары мысалында.
Зертханалық жағдайда сіңірілген дозаны табиғи жағдайда бөлуге
жақын сәулелендірілген материалдың қалыңдығы бойынша бөлуді екі–үш
түрлі энергиясы бар бөлшектердің моноэнергетикалық байламдарымен
зерттелетін үлгіге дәйекті әсер ету арқылы алуға болады. Мұндай сәулелену
өте қарапайым, мысалы, каскадты генераторда, оның дизайны тұрақты
үдеткіш кернеуді оңай реттеуге мүмкіндік береді. 5.77 - сур. жеті жыл бойы
ГСО - да пайдалану шарттары үшін (1) және екі тіркелген энергиясы бар
протондармен сәулеленген кезде (2) термореттегіш жабынның z қалыңдығы
бойынша сіңірілген дозаның таралуын есептеу нәтижелері келтірілген: 40
кэВ, Ф = 3·1015 см-2 и 150 кэВ, Ф = 1·1014 см-2.
Жоғарыда сонымен қатар, сызықтық үдеткіште белгілі бір энергия
аралығына сәйкес келетін жеткілікті кең спектрлері бар электрондардың
сәулелерін дәйекті түрде алу мүмкіндігі көрсетілді (суретті қараңыз. 5.76).

Сур. 4.77. Табиғи (1) және зертханалық (2) жағдайларда үлгінің
қалыңдығы бойынша сіңірілген дозаны бөлу
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Зертханалық радиациялық сынақтар нәтижелерінің сенімділігін
арттырудың келесі қадамы үдеткіштерді бөлшектердің моноэнергетикалық
сәулелерін үздіксіз энергетикалық спектрлері бар бөлшектер ағынына
айналдыруға мүмкіндік беретін құрылғылармен жабдықтау болып табылады.
Энергия диапазонындағы үздіксіз спектрі бар протондар ағыны ~0,5 10
МэВ мәні бөлшектердің бастапқы моноэнергетикалық шоғы жолында
орнатылған ауыспалы қиманың тежегіш пластинасының көмегімен алынуы
мүмкін (сурет. 4.78 а). Құрылым элементтерінің енімен және олардың
биіктігімен сипатталатын пластинаның профилі бөлшектердің қажетті
энергетикалық спектрін ескере отырып есептеледі. 4.78 - сур. протон
спектрімен салыстырғанда, профильді пластина арқылы бастапқы энергиясы
6,5 МэВ протондар шоғы өткеннен кейін алынған протондардың
энергетикалық спектрі келтірілген. Бұл әдіс ҒА-ның сыртқы бетінде
орналасқан әртүрлі материалдар мен жабдық элементтерінің радиациялық
сынақтарында қолданылады.

Сур. 4.78. а-тежеуіш пластина; б - ол арқылы өткеннен кейін протондардың энергетикалық спектрі (1) және ЖРБ протондарының спектрі (2)

Сур. 4.79. Электрондардың спектрлері: тұтас қисық-ЖРБ-дағы
натуралық спектр; гистограмма-модельденген спектр
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Әдістердің тағы бір тобы зерттелетін объектіні сәулелендіру
процесінде үдеткіш сәулесін басқаруға негізделген. Томск политехникалық
университетінде бетатронда таратылған энергия спектрі бар электрондар
ағынын алудың тиімді әдісі жасалды. Бұл әдіспен спектрді қалыптастыру
үшін электронды тромбтардың бетатронынан шығару процесін басқаратын
арнайы компьютерлік бағдарлама қолданылады.
Әр шоғырдағы энергия мен электрондардың санын таңдап, сіз қажетті
спектрді құра аласыз. 5.79 - сур. ЖРБ электрондары жасаған ұқсас
спектроммен салыстырғанда ҒА қорғаныш қабығының артындағы объектіге
әсер ететін электрондардың спектрін көрсетеді.
Имитациялық қондырғылардың сәулелену көздері
Модельдеу қондырғыларында, жоғарыда айтылғандай, ғарыш
кеңістігіне тән корпускулалық ағындардың зерттелетін объектіге әсері
ғарыштық сәулеленудің әсерінен туындаған басым радиациялық әсерлердің
жеткілікті дәл көбеюі жағдайында басқа сипаттағы сәулеленудің әсерімен
ауыстырылады. Мұндай ауыстыру үшін радиоактивті изотоптар жиі
қолданылады, олар кванттар, бөлшектер немесе трансуран элементтерінің
ядроларының өздігінен бөліну өнімдері және рентген мен лазерлік
сәулеленудің қуатты көздері болып табылады.
Имитаторлардағы негізгі квант ағындары әдетте 60Co (квант энергиясы
1,17 және 1,33 МэВ) және 137Cs (квант энергиясы 0,66 МэВ) ұзақ өмір сүретін
изотоптардың көмегімен жасалады. 238Pu және 239Pu изотоптарына
негізделген имитаторлар бар, олар сәйкесінше 5,58 және 5,23 МэВ энергиясы
бар бөлшектерді шығарады.
Интегралды схемалардағы бір сәтсіздіктерді зерттеу үшін 252Cf изотопы
қолданылады, ол өздігінен бөліну кезінде екі фрагменттер тобын шығарады:
орташа массасы 106,2 а.е.м. және орташа энергиясы 102,5 МэВ (жеңіл топ)
және орташа массасы 142,2 а.е.м. және энергиясы 78,7 МэВ (ауыр топ). Siдегі мұндай сынықтар үшін СЭБ мәні шамамен 43 МэВ×см 2·мг-1 -ге тең, бұл
бөлімде көрсетілгендей асып түседі. 5.4.6. Іркілістердің туындауы үшін шекті
мәні болып келеді. Алайда, микросхеманың затындағы сынықтардың орташа
жүгірісі тек 14 мкм құрайды, нәтижесінде мұны қолдана отырып, бір
сәтсіздіктер пайда болған кезде, чиптен қорғаныс қабығын алып тастау
қажет. Бұл қосымша техникалық қиындықтар туғызады. Бірақ, екінші
жағынан, сынықтардың бос жүрісінің ұзындығы қысқа, радиоактивті
препарат пен зерттелетін объект орнатылатын эксперименттік камерадағы
қысымды өзгерту арқылы зерттелетін чиптің бетіне жететін энергияның
біркелкі өзгеруіне мүмкіндік береді.
Бір сәтсіздіктерді зерттеу жартылай өткізгіш материалда электронды
тесік жұптарын жасау үшін жеткілікті энергиясы бар фотондар шығаратын
пикосекундты импульстік лазерлердің көмегімен де жүзеге асырылады.
Мұндай имитаторларда толқын ұзындығы = 1,06 мкм болатын неодимдік
лазер қолданылады, оған фотондардың энергиясы E ф = 1,16 эВ сәйкес келеді.
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Жиіліктің екі еселенуіне байланысты
= 0,53 мкм және E ф = 2,32 эВ
мәндеріне жетеді. Көрсетілген толқын ұзындығында микросхеманың
материалына сәулеленудің ену тереңдігі сәйкесінше 300 және 1,3 мкм
құрайды. Жасалған имитаторларда импульстегі лазер сәулесінің энергиясы
~10-20 пс импульс ұзақтығы кезінде 0,1-ден 30 мДж-ге дейін құрайды.
Нысанаға бағытталған лазер сәулесінің диаметрі 4- 5 мкм-ге тең.
Рентгендік имитаторларда максималды энергиясы 50-100 кэВ кванттар
ағыны құрылады, ол ~3-10 Гр·с-1 нысана материалында сіңірілген дозаның
қуатына қол жеткізуді қамтамасыз етеді.
5. ҒАРЫШТЫҚ ТЕХНИКАДАҒЫ НАНОМАТЕРИАЛДАР ЖӘНЕ
НАНОТЕХНОЛОГИЯЛАР
5.1.
Нанотехнологияның
физикалық
негіздері
және
наноматериалдардың қасиеттері
5.1.1. Өлшемді әсерлер
Нанотехнология әр түрлі конфигурациядағы материалдық нысандарды
қамтитын нано объектілерді құру мәселелерін шешеді: бөлшектер (дәндер),
талшықтар, түтіктер, пленкалар және т.б., олардың кем дегенде, сызықтық
мөлшері
1–100нм
диапазонында,
сәйкесінше
наноқұрылымды
(наноқұрылымды) материалдар немесе жай наноматериалдар деп аталатын
материалдар және наноматериалдарда қолданылатын дайын өнімдер.
Наноқұрылымдар конфигурациясына байланысты наноқұрылым элементтері
немесе наноқұрылымдар деп аталады. "Нанотехнология" терминін көпше
түрде қолдану, әдетте, осы саладағы бағыттардың әртүрлілігін көрсетеді
немесе кейбір нақты технологиялар кешенін білдіреді. Нанотехнология
дәстүрлі технологиялардың көмегімен қол жеткізуге болмайтын түбегейлі
жаңа пайдалану қасиеттері бар материалдар мен дайын өнімдерді жасауға
арналғанын атап өткен жөн.
Наноматериалдар өте алуан түрлі. Сонымен, нанобөлшектердің
жиынтығы, яғни наноұнтақ, тәуелсіз материал ретінде, мысалы, катализатор
ретінде пайдаланылуы мүмкін. Наноұнтақтарды жентектеу немесе престеу
арқылы олардан беріктігі жоғары қатты материалдарды алуға болады.
Толтырғыштар ретінде наноұнтақтар бірегей механикалық, жылу немесе
электрофизикалық
сипаттамалары
бар
әртүрлі
композициялық
материалдардың құрамына кіруі мүмкін.
Неліктен наноматериалдар осындай керемет қасиеттерге ие, бұл
сұраққа қысқаша жауап беруге болады: біріншіден, микро-нано объектілерден өткен кезде, бетіндегі атомдар санының қатынасы артады,
нәтижесінде беттік өзара әрекеттесу күштері мен бөлу шекаралары заттың
қасиеттеріне әсері артады, екіншіден, бөлшектердің мөлшерінің азаюымен
кванттық әсерлер көбірек көрінеді. Бірінші фактордың рөлі шешуші болып
табылады, мысалы, бірегей механикалық қасиеттері бар наноматериалдарды
алу кезінде, ал екіншісі – наноэлектроника элементтерін құру кезінде.
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Осылайша, наноқұрылымды зат өзінің көлемдік күйінде затқа тән
физика - химиялық қасиеттерден өзгеше жаңа қасиеттерге ие болады деп
айтуға болады. Көптеген заттар үшін көбінесе наносостат деп аталатын
сапалы жаңа күйге көшу, құрылымдық элементтердің мөлшері 100 нм-ден аз
болған кезде басталады.
Зат наносостатқа ауысқан кезде оның қасиеттері оны құрайтын нано
объектілердің мөлшеріне қатты тәуелді бола бастайды, бұл объектілердің
мөлшері азайған кезде олардың қасиеттері мен басқа объектілермен өзара
әрекеттесу сипатындағы өзгерістердің салдары болып табылады. Бұл
объектінің мөлшері заттың белгілі бір процестерінің жүруіне және, тиісінше,
оның қасиеттеріне айтарлықтай әсер ететін заттың қандай да бір
параметрімен салыстырылған кезде пайда болатын өлшемді әсерлер. Бұл
параметр классикалық физика аясында немесе кванттық механикалық
көріністер негізінде сипатталған процестерді сипаттай алады. Классикалық
өлшемді эффекттер үшін заттағы зарядталған бөлшектердің бос жүгірісінің
ұзындығын, диффузиялық ұзындығын, кристалды құрылымдардағы
дислокацияның сырғанау траекторияларының диаметрін (франк–Рид
ілмектері) және т.б. қарастыруға болады, ал кванттық өлшемді деп аталатын
кванттық өлшемді эффекттер үшін де Бройль толқын ұзындығы көбінесе
тиісті параметр болып табылады.

Сур. 5.1. N атомдарының толық санына және Au (a) үшін NS бетіндегі
атомдар санына және Au және GaAs (b) үшін беттік атомдардың үлесіне
нанобөлшектің мөлшеріне d тәуелділік
Өлшемдік әсерлердің нано объектінің қасиеттеріне ықтимал әсерін
бағалау кезінде бетіндегі атомдар санының олардың объектідегі жалпы
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санына қатынасы маңызды көрсеткіш болып табылады. 5.1 сур. бетінде
орналасқан атомдар үлесінің алтын мен галлий арсенидіне (GaAs) арналған
бөлшектердің мөлшеріне тәуелділігін көрсетеді. Бөлшектердің мөлшері 10
нм-ден аз болған кезде беткі атомдардың үлесі тез өсе бастайды. Металдарға
тән түйіршікті құрылымы бар заттардың қасиеттеріне дәндер (кристаллиттер)
арасындағы бөлу беттерінің зат көлеміндегі мөлшері үлкен әсер етеді. 5.2 сур. 1 нм шекара аймағының болжамды қалыңдығы кезінде астық мөлшеріне
байланысты осы параметрдің өзгеруі көрсетілген. Астық мөлшері 100 нм
болған кезде бөлім беттерінің көлемдік үлесі байқалады (шамамен 3%), ал 10
нм және одан аз болған кезде ол ондаған пайыздармен өлшенеді.
Көлемдік мөлшері, %

Сур. 5.2. Бөлім беттерінің көлемдік құрамының d түйірлерінің
мөлшеріне тәуелділігі
Кванттық өлшемді эффектілерді талдау кезінде өлшем немесе
наноөлшемдік деп аталатын наноқұрылым параметрін қолдану ыңғайлы.
Наноқұрылымдардың өлшемі қарастырылып отырған объектінің өлшемдері,
нанодиапазонның сыртында болатын және өлшемді эффектілермен
байланысты ешқандай ерекшеліктер көрінбейтін өлшемдер санымен
анықталады. Осы параметр бойынша барлық нысандарды төрт топқа бөлуге
болады:
3D – объектілер - микро-және макродиапазондар объектілері (көлемді
материалдар);
2D – нысан-наноүлдірлер;
1D – Нысандар-нанофилдер, нанотүтікшелер және т. б.;
0D нысандары – нанобөлшектер, нанокристалдар, кванттық нүктелер.
Мұнда 1D және 0D нысандарының арасында нанотехнологияда өте
маңызды рөл атқаратын нанотүтікшелер мен кванттық нүктелер көрсетілген,
олар төменде толығырақ талқыланады.
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Жоғарыда келтірілген жіктеу көбінесе тиісті топтардың объектілерінен
тұратын материалдарға да қолданылады.
Кванттық әсерлер, егер объектінің өлшемдері объектінің ішінде
қозғалатын бөлшектердің де Бройл толқын ұзындығымен салыстырылатын
болса, жоғарыда айтылғандай көрінеді. Кристалл құрылымында қозғалатын
электрондар үшін де Бройль толқынының ұзындығы:

мұндағы h = 6,625 – 10– 34 Дж – с – Планк тұрақтысы; m*, v, E сәйкесінше электронның тиімді массасы, жылдамдығы және кинетикалық
энергиясы.
m* тиімді массасын енгізу арқылы кристалдық құрылым атомдарының
электронның қозғалысына әсері ескеріледі. Металдарда электронның тиімді
массасы оның тыныштық массасынан аз ерекшеленеді (m* » m0 = 9,1×10-31
кг), бірақ жартылай өткізгіштерде бұл параметр жеткілікті кең диапазонда
өзгеруі мүмкін (мысалы, Si m* үшін, = 0, 92m0, ал GaAs m* = 0, 07m0 үшін).
Тиімді массадан басқа, металдар мен жартылай өткізгіштерде
қозғалатын электрондар энергия жағынан айтарлықтай ерекшеленеді.
Металдар үшін электронды газ балқу температурасынан төмен
температурада нашарлайды, тек Ферми деңгейіне жақын энергиясы бар
электрондар
зарядты
тасымалдауға
қатысады
(E 5эВ).
Бөлме
температурасында жартылай өткізгіштер үшін E 0,026 эВ.
Нәтижесінде металдар үшін
0,55 нм, яғни тұрақты Кристалл
торына жақын мән алынады. Сондықтан металдар жағдайында кванттық
пропорционал әсерлер өте кішкентай заттарға ғана көрінуі мүмкін. Жартылай
өткізгіштер үшін сым ондаған нанометрге жетуі мүмкін, мысалы, Si үшін ол
8 нм, ал GaAs үшін – 30 нм. Нәтижесінде кванттық эффектке негізделген
наноқұрылымдар әдетте жартылай өткізгіш құрылымдарда жасалады.
Кванттық әсерлердің материалдардың қасиеттеріне (химиялық,
электрлік, оптикалық, жылу) әсерін g(E) электронды күйлерінің тығыздығын
бөлу арқылы бағалауға болады, яғни бір энергия интервалына келетін
кванттық күйлер санының e электрондарының энергиясына тәуелділігі.
7.3 - сур. әртүрлі өлшемдегі объектілер үшін G(E) тәуелділіктері
келтірілген. 3D объектісінде электрондар барлық үш өлшемде еркін
қозғалады. Егер қалыңдығы де Бройль толқынының ұзындығына сәйкес
келетін пленканы қарастыратын болсақ, онда бұл жағдайда электрондар тек
пленка жазықтығында еркін қозғалады, ал үшінші өлшемде олардың
қозғалысы потенциалды тосқауылмен шектеледі, оның биіктігі шығу
жұмысы мен электрондардың жылу қозғалысының энергиясы арасындағы
айырмашылықпен анықталады. Жартылай өткізгіштер үшін шығу жұмысы 16 эВ диапазонында жатыр. Бұл мән жоғарыда көрсетілген электрондардың
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жылу қозғалысының энергиясымен салыстырғанда үлкен (~0,026 эВ).
Осылайша, пленка жазықтығына перпендикуляр бағытта электрондар терең
потенциалдық шұңқырға түседі және олардың осы өлшемдегі қозғалыс
энергиясы пленка жазықтығында орналасқан бағыттардағы электрондардың
үздіксіз энергетикалық спектрлерімен үйлесіп, g(E) сатылы тәуелділікке ие
болады. Осыған сүйене отырып, 2D нысаны әдетте кванттық шұңқыр
(quantum well) деп аталады.

Сур. 5.3. Әр түрлі өлшемдегі объектілер үшін g(E) тәуелділігі
Егер біз электрондардың қозғалысына кванттық шектеуді тағы бір
өлшемде енгізсек, онда кванттық сым (quantum wire) деп аталатын 1D
нысанын аламыз. Бұл жағдайда g(E) тәуелділігі өте тар шыңдар
жиынтығымен көрінеді.
Егер үшінші өлшемде де Бройльдің толқын ұзындығына жақын болса,
онда ол 0d наноөлшемді кванттық нүктеге (quan - tum dot) айналады, онда
жеке атомдар сияқты электрондар тек энергия күйлерінің дискретті
жиынтығына ие болады. Осының арқасында кванттық нүктелер негізінде
лазерлер мен наноэлектрониканың әртүрлі элементтері сәтті құрылуы
мүмкін. Жартылай өткізгіш кванттық нүктелердің типтік өлшемдері 5-15 нм
құрайды, ал олардағы атомдардың саны ондаған мың бірліктермен өлшенеді,
бірақ үлкен кванттық нүктелерді алу технологиялары жасалды.
Нанодиапазонның типтік объектілері және олардың басқа мөлшердегі
объектілер арасындағы орны туралы жалпы түсінік кесте береді. 7.1.
кестеден
нанодиапазонға
көптеген
кең
таралған
биологиялық
құрылымдардың,
мысалы,
ДНҚ-ның
әйгілі
қос
спиральының
(дезоксирибонуклеин қышқылының молекулалары) және ақуыздардың
мөлшері түсетінін көруге болады. Мұндай құрылымдар нанотехнологияда
өздігінен де, бейорганикалық құрылымдармен де белсенді зерттелген және
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кеңінен қолданылатын нанобөлшектер - бұл бір қабатты және көп қабатты
көміртекті нанотүтікшелер (КНТ). Қазіргі заманғы интегралды схемалардың
топологиялық элементтері нанодиапазонның жоғарғы бөлігінде орын алады,
ал оларды одан әрі азайту процесі жүреді, алайда ол сөзсіз кванттық
мөлшерлі әсерлермен және наноэлектрониканың түбегейлі жаңа
элементтеріне көшу қажеттілігімен шектеледі.
Шағын мәндер жағынан нанодиапазон атомдар мен молекулалардың
өлшем аймағымен тікелей жабылады, ал нано объектілерді микро
объектілерден бөлетін оның жоғарғы шекарасы жеткілікті түрде шартты
түрде белгіленеді. Жалпы жағдайда оны заттың қасиеттерін анықтайтын кезкелген сипаттамалық өлшем параметрлерімен, мысалы, магниттік
домендердің өлшемдерімен, заряд тасымалдаушылардың бос жүрісінің
ұзындығымен немесе де Бройль толқын ұзындығымен байланыстыруға
болмайды, өйткені әртүрлі заттар үшін бұл параметрлердің мәні айтарлықтай
өзгеше болуы мүмкін.
Кесте 1.2. Әр түрлі өлшемді диапазондарға жататын объектілердің
мысалдары
Өлшем диапазоны

Объект

Өлшем,бірлік
мкм

Микро
10–1–103 мкм

Субұрқақты қалам
Адам
шашындағы
жасушалар
Эритроциттер
Бактериялар
Вирустар

500–1000
тірі50–100
1–100
5–8
0,5-10
0,02-0,3
нм

Нано
1–100 нм

Менее 1 нм
Простые молекулы,
атомы

Микросұлбалардың
топологиялық элементтері
Ақуыздар (белоктар)
КНТ көп қабатты
Кванттық нүктелер
Жасуша мембранасы
Бір қабырғалы КНТ
ДНҚ спиралы:
қадам
диаметрі

50–100
4–50
5–25
5–15
7–10
1–5
3,4
2,0
нм
0,71
0,34
0,28
0,25
0,24

Фуллерен C60
N2
H2O
Fe
Si
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Осы бөлімді қорытындылай келе, нанотехнологиялар мен
қолданыстағы микро - және макротехнологиялардың тағы бір маңызды
айырмашылығы–оларды жеке атомдар мен молекулалардан жинау арқылы
қажетті құрылымдарды, материалдар мен бұйымдарды құруды көздейтін
"төменнен жоғары" қағидатын іске асыру мүмкіндігі. Бұл жағдайда тірі
жүйелердегідей
интератомиялық
және
молекулааралық
өзара
әрекеттесулерге байланысты наноқұрылымдардың өзін-өзі ұйымдастыру
және өзін-өзі жинау процестеріне маңызды рөл беріледі. "Жоғары" деп те
аталатын бұл принцип материалдарды механикалық өңдеу, оларды химиялық
өңдеу, ұсақтау және т. б. процестер арқылы жүзеге асырылатын дәстүрлі
"жоғарыдан–төменге" ("төмен") технологиялық принциптен түбегейлі
ерекшеленетіні анық.
5.1.2.
Наноматериалдар
мен
наноөлшемді
құрылымдардың
қасиеттеріне өлшемді әсерлердің әсері
Өлшемді әсерлер наноматериалдардың барлық қасиеттеріне белгілі бір
дәрежеде әсер етеді. Астық мөлшерінің наноқұрылымды материалдардың
қасиеттеріне әсер етуінің айқын көріністерінің бірі-наноматериалдардың
балқу температурасының алтын үшін 7.4-суретте көрсетілген астық
мөлшеріне тәуелділігі.

Сур. 5.4. Tпл Au нанобөлшектерінің балқу температурасының олардың
диаметріне тәуелділігі d
Бөлшектердің мөлшерінің азаюымен балқу температурасы алдымен
баяу төмендейтіні байқалады (диаметрі 10 нм болатын нанобөлшек үшін
шамамен 104 атом бар, ол көлемді материалдың балқу температурасына
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жақын), содан кейін күрт төмендейді. Балқу температурасының мұндай
өзгеруі беттік атомдардың үлесінің бөлшек мөлшеріне тәуелділігімен жақсы
байланысты.
Оларды қолдану мен өңдеудің ерекшеліктерін анықтайтын
материалдардың маңызды механикалық сипаттамалары: беріктік-бұл
механикалық жүктемелерге зақым келтірместен төтеп беру қабілеті,
икемділік-жүктемелердің әсерінен қайтымсыз деформация мүмкіндігі және
материалдың оған қатты анықтамалық материалдың шегінуіне төзімділігімен
сипатталатын қаттылық.
Жалпы алғанда, наноматериалдар қарапайым көлемді материалдармен
салыстырғанда жоғары механикалық сипаттамаларға ие. Бұл наноөлшемді
дәндердің бетінде орналасқан атомдар арасындағы өзара әрекеттесудің
айтарлықтай күштерімен, осындай дәндердегі құрылымдық ақаулардың
аздығымен және жоғарыда аталған дислокациялардың таралуы үшін бөлім
шекаралары – кристалдық құрылымның бұзылу аймақтары арқылы пайда
болатын кедергілермен түсіндіріледі, олардың өлшемдері тор параметрінен
едәуір асады.
Беріктік

Беріктік шегі, ГПа

Наноматериалдар

Макроматериалдар
Икемділік

Сур. 5.5. Материалдардың беріктігі (қаттылығы) мен икемділігі
арасындағы сапалық байланыс (а) және әртүрлі болаттарға арналған
механикалық параметрлер арасындағы байланыс (б): 1-беріктігі жоғары; 2төмен көміртекті; 3-нанокристалды
Наноқұрылымды материалдардың ірі түйіршікті материалдардан
сапалы артықшылығы суретте көрсетілген. 5.5 а, бұл материалдардың
беріктігі (қаттылығы) мен икемділігі арасындағы қатынасты көрсетеді.
Наноматериалдар үшін барлық параметрлердің жақсаруы байқалады. 7.5б
сур.
әр түрлі маркалы болат үлгілерінің механикалық параметрлері
арасындағы сандық қатынасты көрсетеді. Мұнда абсцисса осі бойынша
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сынғанға дейін үлгілердің салыстырмалы ұзару мәндері, ал ординат осі
бойынша – гигапаскальдарда өлшенетін беріктік шегінің мәндері кейінге
қалдырылады (1 ГПа = 109 Па, 1 Па = 1 Н×м-2).
Астық мөлшерін металдарға арналған нанодиапазонға ауыстыру
кезінде қаттылықтың жоғарылауы 500-600% жетуі мүмкін, ал сынғыш
материалдар үшін, мысалы, керамика үшін - 200-300%. Қалыңдығы
нанодиапазонда, яғни 2D объектілерінен тұратын әртүрлі құрамдағы
ауыспалы пленкалардан тұратын кейбір көп қабатты материалдар өте жоғары
қаттылыққа ие. Жоғары қаттылық көрші қабаттардың кристалды
құрылымдарының сәйкес келмеуіне байланысты қамтамасыз етіледі, бұл
қабаттар арасындағы дислокацияның қозғалысына кедергі келтіреді.
Алайда, кейбір қорытпалар үшін дән мөлшері өте аз (5-10 нм)
қаттылықтың төмендеуі байқалады. Мұны қорытпа ішіндегі дәндердің
шекараларын бұзып, оны наноқұрылымнан аморфты материалға айналдыру
арқылы түсіндіруге болады. Мұндай әсерлер көбінесе наноматериалдарды
алу әдісіне байланысты.
Наноқұрылымды материалдардың басқа механикалық қасиеттері де
құрылым элементтерінің орналасуы мен өзара бағытына байланысты.
Тапсырыс деп аталатын бұл сипаттама нанокомпозиттер үшін өте маңызды,
олар туралы ақпарат төменде келтірілген.
Шағын мөлшердегі жеке нанобөлшектердің химиялық қасиеттеріне
бөлшектердің электронды құрылымының ерекшеліктеріне байланысты
кванттық өлшемдер әсер етуі мүмкін, бұл олардың химиялық реакцияларға
түсу қабілетіне байланысты. Мысалы, 10-30 атомнан тұратын шағын металл
кластерлер үшін кластерлердің газ орталарымен реакция жылдамдығының
кластердегі атомдар санына монотонды емес тәуелділігі алынды, бұл
кластерлердің электронды құрылымының олардың реактивтілігіне әсерін
көрсетеді.
Үлкен нанобөлшектер үшін реактивтілік беттік атомдардың санына
байланысты болады. Нәтижесінде қалыпты жағдайда, химиялық белсенді
емес деп саналатын кейбір заттардың нанобөлшектері жоғары реактивтілікті
көрсетеді. Сонымен, өлшемі 3-5 нм болатын Аu нанобөлшектері айтарлықтай
каталитикалық белсенділікті көрсетеді. Ұқсас деректер Pt бөлшектері үшін де
алынады.
Наноқұрылымды
материалдардың
химиялық
қасиеттері
осы
параметрдің заттың реактивтілігіне және оның көлеміндегі диффузия
процестеріне әсер етуіне байланысты астық мөлшеріне де байланысты.
Нанотехнологияны бейсаналық түрде қолданудың ең жиі кездесетін
тарихи мысалы-наноөлшемді металл бөлшектерін пісіру кезінде әйнектерге
ерекше оптикалық қасиеттер беру. Бұл технология ортағасырлық
соборлардың витраждарын жасаған шеберлерге де белгілі болды. Енді
мұндай көзілдіріктерде пайда болатын түрлі-түсті әсерлер олардың
кристалдық торының күш өрісіндегі металл нанобөлшектердің өткізгіштік
электрондарының жоғары жиілікті тербелістерінің жарық толқынымен қозуы
туралы идеялар негізінде түсіндіріледі. Қозған тербелістердің жиілігі
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бөлшектердің мөлшеріне байланысты-олар неғұрлым аз болса, тербелістердің
жиілігі соғұрлым жоғары болады. Бұл бөлшектердің мөлшерінің әйнектің
оптикалық сіңіру спектрінің максималды толқын ұзындығының
шкаласындағы металл нанобөлшектері бар позицияға, демек әйнектің түсіне
әсерін анықтайды. Сонымен қатар, металл нанобөлшектері бар мөлдір шыны
матрица болып табылатын мұндай оптикалық орта үшін сыну
коэффициентінің, оқиға жарығының қарқындылығына сызықтық емес
тәуелділігі байқалуы мүмкін, бұл да осындай ортада жарықтың таралуына
әсер етеді.
Оптикалық тығыздық

Сур. 5.6. Әр түрлі мөлшердегі CdS бөлшектерін оптикалық сіңіру
спектрлері: 1-40 нм; 2-20 нм
Жартылай өткізгіш кванттық нүктелердің бөлшектерінің мөлшерін
өзгерту арқылы белгілі бір шектерде өзгеруі мүмкін әртүрлі толқын
ұзындығында жарық сіңіру және шығару қабілеті және бөлшектердегі
атомдардың жеткілікті көп болуына байланысты сәулеленудің жоғары
қарқындылығына қол жеткізу мүмкіндігі кванттық нүктелерді олардың
негізінде дамыту үшін өте перспективалы етеді. Лазерлер және басқа
құрылғылар да жатады.
Оптикалық кванттық құрылғыларды ғана емес, сонымен қатар
электронды құрылғыларды да құрудың қосымша кең мүмкіндіктері жартылай
өткізгіш деп аталатын супер-торларды – кристалдық құрылымдарды
қолдануға жол ашады, онда кристалл торының периодтық потенциалы әр
түрлі құрамдағы ауыспалы, жартылай өткізгіш нанопленка немесе
өткізгіштік түрінде ерекшеленетін нанопленкалар шығаратын айтарлықтай
155

үлкен периодты потенциалға (10-50 нм) әсер етеді. Осылайша, шамадан тыс
ұяшықтарға белгілі бір сенімділік түрі тән деп айта аламыз.
Мерзімді наноөлшемді жартылай өткізгіш құрылымдар екі маңызды
қасиетке ие. Біріншіден, оларда резонанстық туннель эффектісі болуы
мүмкін, бұл электронның ықтимал кедергіні жеңу жылдамдығын едәуір
арттырады. Бұл көлеңкелі шұңқырдағы электронның энергия мәні көрші
потенциалдық шұңқырдың энергия деңгейлерінің біріне сәйкес келген кезде
пайда болады. Екіншіден, мұндай құрылымдардың энергетикалық
диаграммдарында валенттілік аймағы мен жартылай өткізгіш кристалдардың
өткізгіштік аймағы супер - тордың мерзімді потенциалында бөлінетін
минизондар пайда болады.
Супер тордың энергетикалық диаграммасының параметрлерін
қолданылатын жартылай өткізгіш пленкалардың қалыңдығын және олардың
құрамын өзгерту арқылы өзгертуге болады. Потенциалды шұңқырдың ені
азайған кезде минизондар мен тыйым салынған аймақтың ені арасындағы
энергия алшақтықтары артады, ал потенциалды тосқауылдың енінің
төмендеуі минизондардың кеңеюіне әкеледі.
Жартылай өткізгіш супервайзерлердің осы керемет қасиеттерінің
арқасында олардың негізінде әртүрлі оптикалық құрылғылар жасауға
болады: фотоқабылдағыштар, жарық диодтары және лазерлер, соның ішінде
инфрақызыл диапазонда жұмыс істейді.
Шамадан тыс торлардың өте маңызды түрі фотонды кристалдар болып
табылады - сыну коэффициенті мезгіл – мезгіл өзгеретін құрылымдар.
Мұндай өзгеріс шамадан тыс тордың тізбегін жарықтың толқын
ұзындығымен салыстырған кезде пайда болады және оны бір, екі және үш
өлшемде байқауға болады. Тиісінше, 1D, 2D және 3D фотонды кристалдар
бар.
Практикалық тұрғыдан алғанда, фотон кристалдарының басты қасиетіоларда белгілі бір энергиялардың фотондарын таратуға рұқсат етілген және
тыйым салынған кеңістіктік аймақтардың болуы және бұл аймақтар кристалл
ішінде әртүрлі конфигурациялар мен бағдарларға ие болуы мүмкін.
Кристалдарға ақауларды енгізу арқылы сіз арнайы оптикалық қасиеттері бар
жергілікті аймақтарды жасай аласыз. Фотон кристалдарының негізінде
оптикалық сүзгілер, толқын резонаторлары және кейбір ерекше оптикалық
құрылғылар жасалады, олардың құрамына суперлинзалар кіреді, бұл
жарықтың фокустау аймағын толқын ұзындығынан аз мөлшерге дейін
азайтуға мүмкіндік береді. Фотон кристалдарын қолдана отырып, әртүрлі
логикалық және сақтау құрылғыларын салуға болады, бұл оларды
фотониканың негізгі элементтерінің бірі етеді – ғылыми және қолданбалы
мәселелердің кең спектрін шешу үшін фотондардың қозғалысын құру, тіркеу
және басқару мәселелерімен айналысатын физика мен техниканың саласы.
Фотониканың маңызды бөлімдерінің бірі-ақпаратты беру мен өңдеудің
фотондық
технологияларын
зерттейтін
оптоинформатика.
Бұл
технологияларды қолдану ақпарат тасымалдаушысы ретінде электр заряды
қолданылатын дәстүрлі электронды құрылғылармен салыстырғанда
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логикалық элементтер мен олардың негізінде жасалған құрылғылардың, атап
айтқанда компьютерлердің жылдамдығын едәуір арттыруға мүмкіндік береді.
Материалдардың электр өткізгіштігіне классикалық және кванттық
өлшемді әсерлер әсер етеді. Өткізгіште хаотикалық жылу қозғалысын жүзеге
асыратын электрондар тербелмелі торлы иондармен соқтығысып,
соқтығысулар арасында біршама орташа қашықтықты жүріп өтеді, бұл
олардың жүру ұзындығы деп аталады. Егер өткізгішке потенциалдар
айырмасы қолданылса, онда олардың электр өрісіндегі реттелген дрейфі 10-3
м∙с-1-ге дейін созылады, бұл жылу қозғалысының жылдамдығынан бірнеше
есе төмен. Металдардағы электр тогының пайда болуындағы басты рөлді
электрондардың дрейф жылдамдығы емес, олардың жоғары концентрациясы
ойнайды (1028-1029 м-3).
Әр түрлі металдар үшін электрондардың бос жүрісінің ұзындығы
шамамен 10 - 100 нм құрайды, бұл тұрақты кристалдық тордан әлдеқайда
көп. Алайда, егер өткізгіштің өлшемдері жеткілікті үлкен болса (3D нысаны),
онда потенциалдар айырмасы қолданылатын контактілер арасындағы
жолдағы электрон тор иондарымен соқтығысудың едәуір санына ұшырайды.
Электронның бұл қозғалыс режимі диффузиялық деп аталады.
Егер
өткізгіштің
өлшемдері
нанодиапазонда
болса
және
электрондардың бос жүру ұзындығынан аз болса, онда барлық электрондар
контактілер арасындағы қашықтықты аралық соқтығысусыз өтеді. Бұл
жағдайда олардың қозғалысының баллистикалық режимі жүзеге асырылады.

Сур. 5.7. Ni үлгілері үшін дән мөлшері кезіндегі (Т) тәуелділіктері,
[нм]: 1 – 3∙105; 2 – 55; 3 – 30; 4 – 27; 5 – 22
Екі режимде де нано өткізгіштердегі электрондардың қозғалысына
қосымша кедергілер дәндер арасындағы бөлу беттерімен жасалады, олардың
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көлемі астық мөлшерінің азаюымен артады. Тиісінше, наноматериалдардың
нақты кедергісі артады, бұл суретте көрсетілгендермен расталады. 7.7 дән
мөлшерімен ерекшеленетін никель үлгілерінің реакцияларына нақты
қарсылықтың
температуралық
тәуелділігі.
Ұқсас
тәуелділіктер
нанопленкалар үшін де алынады.
Астық мөлшері металл материалдарының жылу өткізгіштігіне ұқсас
әсер ететінін ескеріңіз. Металдар үшін жылу өткізгіштіктің электронды
компоненті басым болғандықтан, олардың мөлшерінің азаюымен
байланысты дән шекараларында электрондардың қосымша шашырауы жылу
өткізгіштіктің төмендеуіне әкеледі. Мысалы, күміс үшін ірі түйіршікті
құрылымнан 20-50 нм астық мөлшері бар құрылымға көшу кезінде оның 3-4
есе төмендеуі байқалды.
Баллистикалық наноөткізгіштің өлшемдері де Бройльдің толқын
ұзындығымен салыстырылған кезде, контактілер арасындағы зарядтың
берілуіне жоғарыда қарастырылған электронды күйлердің квантталуы әсер
ете бастайды. Бұл жағдайда наноөткізгіштің қимасының төмендеуімен оның
өткізгіштігі электронды күйлердің тығыздығының дискреттілігімен
анықталады, оның дәрежесі наноөткізгіштің мөлшеріне байланысты болады.
Теориялық тұрғыдан, өткізгіштік квант деп аталатын мұндай өткізгіштің
минималды мәні 2e2 / h (e – элементар заряд; h-Планк тұрақтысы). Оған кері
мән қарсылық кванты деп аталды – h / 2e2 » 12,9 кОм. Экспериментальды
түрде өткізгіштіктің квантталуын абсолютті нөлге жақын температурада ғана
байқауға болатындығын ескеріңіз, өйткені бұл әсер электрондардың жылу
қозғалысымен эрозияға ұшырайды.
Наноөлшемді құрылымдар арқылы өтетін электр тогының кванттау
әсерін қолдана отырып, наноэлектроника элементтерін жасауға болады,
олардың жұмысы бір электронның зарядына дейін өте аз электр
зарядтарымен басқарылады, ал қазіргі микроэлектроника элементтері үшін
105-106 электронды заряд қажет.
Материалдардың магниттік қасиеттері олардың құрылымдық
элементтерінің мөлшеріне де байланысты. Егер зат магнит өрісіне h
кернеуімен қойылса, онда жалпы жағдайда оның ішіндегі магнит индукциясы
B0 магнит өрісінің бастапқы индукциясынан B = B B 0, ол M магниттелуі
деп аталады және келесі өрнекпен анықталады:

M=

0H,

мұндағы, жылдамдық
- магниттік сезімталдық; = 1,257 10 6
В с А 1 м 1 магнит тұрақты болады. Магниттік индукцияның өзгеру
дәрежесі салыстырмалы магнит өткізгіштігімен сипатталады = B / B0.
Fe, Co және Ni типтік өкілдері болып табылатын ферромагниттер үшін
1 и
> 0, кернеулер, яғни олар үшін магнит өрісінің зат көлемінде
айтарлықтай өсуі байқалады. Бұл ферромагниттерде домендер деп аталатын
белгілі бір аудандардағы жеке атомдардың магниттік моменттері,
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домендердің магниттелуін қамтамасыз ете отырып, бір бағытта
бағытталған. Магнит өрісінде жеке домендердің магниттелу векторлары
оның күш сызықтары бойымен бағытталады, бұл өрістің жоғарылауына
әкеледі.
Гистерезис ілмегін сипаттайтын ферромагниттік материалдардың
маңызды параметрлері: материалдың максималды магниттелуін сипаттайтын
B S қанықтыру индукциясы, сыртқы магнит өрісі жойылғаннан кейін
материалдың магниттелу дәрежесін көрсететін Br қалдық индукциясы және
Hc – сыртқы магнит өрісінің кернеулігі, онда қалдық индукция нөлдік мәнге
ие болады. Барлық осы параметрлер ферромагнетикті құрайтын
кристаллиттердің мөлшеріне байланысты.
5.8 - сур. әртүрлі ферромагнетиктер үшін кристаллиттердің мөлшерінің
мәндерін кең ауқымында өзгерту кезінде коэрцитивті күштің орташа өзгерісі
көрсетілген. Ұсынылған тәуелділік айқын монотонды емес сипатқа ие.
Кристаллит мөлшерінің 10 3 мкм-ден субмикрон аймағында орналасқан
мәндерге дейін төмендеуімен, мәжбүрлеу күшінің жоғарылауы байқалады.
Бұл өлшемді диапазонда d мәні домен қабырғаларының енінен (40 – 70нм) магниттелу векторының бағыты өзгеретін домендер арасындағы бөлу
шекарасынан асады. Материалдың магниттелуі домен қабырғаларының
қозғалысымен байланысты болғандықтан, кристаллит өлшемдерінің
азаюымен, қабырғалардың көлемді құрамының өсуіне және олардың
қозғалысы кезінде энергия шығындарының артуына байланысты магниттеу
қиынға соғады. Hc максималды мәні домен қабырғаларының қалыңдығына
жақын d өлшемдеріне сәйкес келеді.

Сур. 5.8. HC коэрцитивті күшінің d кристаллиттерінің мөлшеріне
тәуелділігі
D мәндері нанодиапазонның жоғарғы шекарасына жақындаған кезде
және олардың одан әрі азаюымен ферромагнетиктің құрылымы көп доменнен
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бір доменге ауысады, HC төмендеуімен бірге жүреді. Бір домендік құрылым
жағдайында кристалдардағы барлық атомдардың магниттік моменттері
бірдей бағытталған және әр кристаллит жеке домен болып табылады.
Дән мөлшерінің 1-10 нм – ге дейін төмендеуі материалдың
суперпарамагнитті күйге өтуіне әкеледі, бұл дәннің көрсетілген мөлшерімен
олар парамагнетикада жеке атомдар сияқты әрекет ете бастайды-атомдардың
магниттік моменттері кездейсоқ бағытталған зат. Осылайша, көрсетілген
мөлшердегі дәндерді жоғарыда сипатталған кванттық нүктелер сияқты үлкен
квазиатомдардың бір түрі ретінде қарастыруға болады. Әдеттегі өкілдері Pt
және Al болып табылатын қарапайым парамагнетиктер үшін
> 1,
> 0,
яғни олар үшін заттың ішінде магнит өрісінің жоғарылауы байқалады, бірақ
ол өте аз болып саналады.
Суперпарамагниттер үшін гистерезистің өте тар ілмегімен
магниттелуге қол жеткізіледі, бұл оларды энергияны жоғалтпай қайта
магниттеуге мүмкіндік береді. Кең диапазондағы жұмыс параметрлерінің
өзгеруіне байланысты наноқұрылымды магниттік материалдарды әртүрлі
наноқұрылғыларды жасауда қолдануға болады.
Магниттік наноқұрылымдардың көмегімен магнитке төзімділіктің
практикалық маңызды әсері жүзеге асырылады. Магниттік төзімділік-бұл
магнит өрісі әсер еткен кезде өткізгіштің кедергісінің өзгеру құбылысы. Бұл
құбылыс өткізгіштегі бос электрондардың траекторияларының магнит
өрісінің әсерінен қисықтыққа байланысты, нәтижесінде олардың бағытты
ауытқуы қиынға соғады.
Бөлме температурасында қарапайым металдарда магнит өрісінің
әсерінен қарсылықтың салыстырмалы өзгерісі, әдетте, 3-5% аспайды. Үлкен
магнитке төзімділік мұндай өзгерістің шамамен 100 есе үлкен мөлшерімен
сипатталады. Бұл әсер ферромагнетиктің ауыспалы қабаттарынан және
магниттік емес өткізгіштен тұратын қабатты наноқұрылымдарда жүзеге
асырылады, олар үшін тербелістер мен кернеулердің мәні өте аз.
Қарапайым жағдайда әсерді суретте көрсетілген үш қабатты ұяшықта
жүзеге асыруға болады. 5.9, мұндағы қабаттар (1) және (3) ферромагниттік
(Co), ал қабат (2) магниттік емес (Cu). Әр қабаттың қалыңдығы нанометрмен
өлшенеді. Гигант магниторезистенттілігі электрондардың қабаттар
арасындағы шекараларды кесіп өту ықтималдығының, оның айналу бағытын
ферромагнетиктің магниттелу бағытына тәуелділігіне негізделген. Егер
спиннің бағыты ферромагниттік қабаттың ішіндегі магнит өрісінің бағытына
сәйкес келсе, онда электрон шекарадан оңай өтеді. Артқы жағына қарамақарсы бағытта электрондар қабаттарының интерфейсінде шашыраңқы
болады. Сондықтан, егер ферромагниттік қабаттар (1) және (3) бір бағытта
магниттелсе (сурет. 5.9 а) артқы жағы осы бағытқа сәйкес келетін
электрондар екі шекараны оңай жеңеді. Артқы жағы қарама - қарсы
орналасқан электрондар екі шекарада да шашырайды. Егер ферромагниттік
қабаттар (1) және (3) қарама-қарсы бағытта магниттелсе (сурет. 5.9 б), содан
кейін әр электрон, оның артқы жағының бағытына қарамастан, қабаттар
бөлімінің шекараларының бірінде таралады. Осылайша, қарама-қарсы
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бағытталған спиндері бар электрондар шығаратын токтар үшін суреттелген
үш қабатты құрылымның электрлік кедергісі әртүрлі, оны төменгі жағында
келтірілген эквивалентті тізбектер суреттейді. 5.9. Егер r≤R болса, онда (A)
және (B) жағдайлары үшін эквивалентті тізбектердегі жалпы қарсылықтың
айырмашылығы өте үлкен және ұяшықтың өткізгіш күйден құлыпталған
күйге ауысуы туралы айтуға болады. Сондықтан кейде мұндай құрылымдар
айналдыру клапаны (spin valve) деп аталады).

Сур. 5.9. Үш қабатты наноқұрылымда үлкен магнитке төзімділіктің
пайда болуы
Әдетте, ұяшықты өткізгіш күйден өткізгішке ауыстыру және керісінше
электромагниттің көмегімен ферромагниттік қабаттардың біріндегі
магниттелу векторының бағытын өзгерту арқылы жүзеге асырылады. Әсер
көп қабатты құрылымдарда күшейеді, оны электрондар магниттік емес
өткізгіш бойымен қозғалғанда да байқауға болады.
Мұндай ұяшықтарды пайдалану спинтроника деп аталатын жаңа
бағыттың негізі болып табылады. Зарядтарды тіркеуге негізделген дәстүрлі
электроникадан айырмашылығы, спинтроника электронның спинімен және
онымен байланысты электронның магниттік моментімен жұмыс істейді,
олардың тек екі бағыты болуы мүмкін. Осы кванттық әсерге сүйене отырып,
белгілі бір мағынада ферромагнитті элементтердегі қосқыштарға ұқсас, бірақ
айтарлықтай жылдам әрекет ететін және энергияны аз тұтынатын әртүрлі
қосқыштар мен логикалық ұяшықтарды құруға болады. Қазірдің өзінде
сақтау құрылғылары мен ақпаратты жазу және оқу құрылғылары әзірленуде,
161

олардың әрекеті электрондардың айналдыру күйін тіркеуге негізделген.
Мұндай құрылғылардың артықшылығы энергияға тәуелсіз жазылған
ақпаратты қуат көзі болмаған кезде сақтау мүмкіндігі. Сонымен қатар,
магниттік жад ұяшықтары иондаушы сәулеленудің әсеріне сезімтал емес, бұл
оларды ғарыштық аппараттардың электронды жабдықтарында қолдануға өте
тартымды етеді. Мүмкін, мұндай құрылғыларды қолдану ғарыш
аппараттарының жекелеген зарядталған бөлшектерінің әсерінен пайда
болатын борттық компьютерлерінде ақаулардың пайда болу проблемасын
шешуге мүмкіндік береді.
Болашақта спинтрониканың функционалды элементтерін және басқа
зарядталған бөлшектерді қолдану мүмкіндіктері қарастырылады.
5.1.3. Көміртекті наноқұрылымдар
Нанотехнологияның
дамуы
негізінен
үш
көміртекті
наноқұрылымдарды: фуллерендерді, көміртекті нанотүтікшелерді және
графенді ашуға, зерттеуге және практикалық қолдануға байланысты.
Сондықтан, осы бөлімде біз олардың негізгі қасиеттерін қарастырамыз.
Фуллерендер-60, 70, 76 (сәйкесінше C60, C70, C76) және одан да көп
көміртек атомдарынан тұратын сфералық молекулалар. Ең көп зерттелгенфуллерен C60, ол 1985 жылы графитті мақсатты лазерлік булану
тәжірибелерінде ашылған. Булану өнімдерін масс-спектрометриялық талдау
олардың құрамында 720 атомға сәйкес келетін 60 массасы бар бөлшектер бар
екенін көрсетті.
Бір қызығы, фуллерендердің ашылуы жұлдыздар атмосферасында
сызықтық көміртек молекулаларының түзілуін және ғарыштық кеңістіктегі
жұлдыздардың жарық сіңірілуін зерттеуге бағытталған космофизикалық
зерттеулермен байланысты болды, онда сіңіру спектрінде~5,6 эВ энергиясы
бар фотондардың шыңы байқалады (сурет. 7.10), ~220 нм толқын
ұзындығына сәйкес келеді. Соңғы әсер ғарыш кеңістігінде белгісіз көміртек
бөлшектерінің болуымен байланысты болды. Байқалған құбылыстарды қатаң
түрде қамтуға және зертханалық жағдайда фуллерен C60 молекулаларының
эксперименттік қалпына келтірілуіне әкелді, олардың мәні теориялық
тұрғыдан алдын - ала болжалды.
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Оптикалық жұтылу

Сур. 5.10. Ғарыштық ортадан өткен жұлдыздардың жарық спектрі
C60 молекуласының беті-20 алтыбұрышты және 12 бесбұрышты
беттерден тұратын көпбұрыш (сурет. 7.11). C 60 молекуласының диаметрі,
жоғарыда айтылғандай, шамамен 0,7 нм, ал оның ішкі қуысының диаметрі
шамамен 0,5 нм құрайды. Фуллерен C60 оның ішкі қуысында орналасуы
мүмкін көптеген элементтердің атомдарын қосуға қабілетті.
Бұл фуллереннің қасиеттеріне бағытталған әсер етуге мүмкіндік береді.
Сонымен, оны сілтілі металдар атомдарымен легирлеу кезінде ол өте жоғары
электр өткізгіштікке ие болады. C60 молекулаларын легирлеу арқылы оларға
селективті сорбциялық қасиеттер де берілуі мүмкін, бұл, мысалы, ғарыш
аппараттарының энергетикалық қондырғыларының отын элементтері үшін
ықшам сутегі қоймаларын жасау кезінде фуллерендерді қолдануға мүмкіндік
береді, бұл туралы төменде толығырақ айтылады.

Сур. 5.11. Фуллерен C60 (a) молекуласының құрылымы және
сканерлейтін туннель микроскопымен алынған субстраттағы C60
молекуласының бейнесі (б)
163

Сур. 5.12. Фуллереннің молекулалық кристалы
Белгілі бір жағдайларда фуллерендерден молекулалық кристалдар
пайда болуы мүмкін (сурет. 5.12) - материалдардың жаңа класы болып
табылатын фуллериттер. Фуллериттердің графит пен алмазға қарағанда
тығыздығы төмен (1,7 г×см -3) (2,3 г×см-3 және 3,5 г×см -3), бірақ олардың
қаттылығы алмаздың қаттылығымен салыстырылады. Фуллериттер,
фуллерендер сияқты, әртүрлі элементтермен оңай допингке түседі, бұл
олардың электрлік қасиеттерін кеңінен өзгертуге мүмкіндік береді. Кәдімгі
фуллерит кристалы-тыйым салынған аймақтың ені 1,5 эВ болатын жартылай
өткізгіш. Сілтілік металдармен допинг фуллериттің өткізгіштігін бірнеше рет
арттырады. Осылайша, тіпті C60 өткізгіш кристалды қабықшаларын алуға
болады, олар үшін өткізгіштік әсері шамамен 10 К температурада байқалды,
40 к. фуллериттерді қолданудың негізгі бағыттары фуллерендерді қолдану
бағыттарына ұқсас. Өндірістің кеңеюіне және екі материалдың да құнының
төмендеуіне байланысты оларды қолдану аясы кеңейеді деп күту керек.

а
б
Сур. 5.13. Сканерлеуші туннель микроскопының (а) көмегімен алынған
КНТ кескіні және КНТ (б) шеткі учаскелерінің схемасы
Көміртекті нанотүтікшесі (КНТ) іс жүзінде диаметрі 1-5 нм цилиндрге
графит деп аталатын моноатомды қабаты болып табылады. 5.13а - сур.
сканерлейтін туннель микроскопының көмегімен алынған КНТ бүйір бетінің
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фрагментінің бейнесі суретте көрсетілген. 7.13 б -фуллереннің жартысына
ұқсас, жартылай күміс қақпақтармен жабылған түтіктің соңғы бөліктерінің
схемалық бейнесі.
КНТ алғаш рет 1991 жылы олардың арасында тұтанған электр
доғасының графит электродтарының жоғары температуралық ыдырауы
кезінде табылды. Содан кейін КНТ түзілуі графиттің лазерлік булану
тәжірибелерінде байқалды, мысалы, фуллерендер ашылды, ал фуллерендер
өз кезегінде электрод әдісімен алынды.
Бір қабатты КНТ-тан басқа, көп қабатты түтіктер бар, олар бір-біріне
салынған бірнеше бір қабатты нанотүтікшелерден тұрады. Көп қабатты КНТның диаметрі 20-25 нм-ге жетеді, ал қабаттар арасындағы қашықтық 0,34 нмге тең, бұл графиттегі көміртек атомдары арасындағы қашықтыққа сәйкес
келеді. Электр доғалық әдіспен және графиттің лазерлік булануымен алынған
КНТ ұзындығы әдетте 10-100 мкм аспайды. Көмірсутектер буынан химиялық
тұндыру арқылы КНТ алудың кеш дамыған әдістері, едәуір ұзын КНТ – 2-3
см-ге дейін алуға мүмкіндік береді.

Сур. 5.14. КНТ (А) қалыптастыру схемасы және КНТ зигзаг (б) және
креслоны (в) құрылымдарының мысалдары
7.14 - сур. графен парағы схемалық түрде бейнеленген, оны
нанотүтікке орауға болады. Егер сіз түтіктерді әртүрлі бағыттарға қатысты
бүктесеңіз, онда сіз түбегейлі ерекшеленетін құрылымы бар және
нәтижесінде әртүрлі физикалық қасиеттері бар КНТ алуға болады. Графен
парағының домалану бағытын С векторы анықтайды, ол а1 және а2
жергілікті векторлары негізінде оның координаталары болатын бүтін сандар
жиынтығымен (n, m) сипатталады, яғни С = na1 + ma2, суретте
көрсетілгендей. 7.14a. Бұл суретте әр түрлі жиындармен сипатталатын үш С
векторы көрсетілген (n, m). КНТ осі парақтың бүктелу бағытына, яғни С
векторына перпендикуляр, ал КНТ диаметрі, көрсету оңай болғандықтан,
мына формуламен анықталады:
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мұндағы a = 0,142 нм – алтыбұрышты жасушадағы атомдар арасындағы
қашықтық.
Сандар жиынтығы (n, m) хирургия деп аталатын КНТ-ның маңызды
сипаттамасын анықтайды. Оны C және a1 векторлары арасындағы бұрыш
ретінде анықталған интегралдың бұрышы арқылы да сипаттауға болады
(суретті қараңыз. 5.14 а):

Хиральдылық бұрышы 0 -ден 30°-ға дейін өзгереді, және оның шекті
мәндері нанотүтіктердің екі арнайы конфигурациясына сәйкес келеді, олар
үшін 7.14 а суретте СZ және С A векторлары көрсетілген. Бірінші жағдайда СZ
= na1, ал алынған түтік сандармен сипатталады (n, 0). Мұндай түтіктер әдетте
зигзаг деп аталады, оларда түтіктің осі тордың алтыбұрыштарындағы C–C
байланысының жұптарының біріне параллель бағытталған (сурет. 5.14 б).
Екінші жағдайда С A = n(a1 + a2), және КНТ осі С-С жұбына перпендикуляр
болады. Мұндай түтіктер кресельды деп аталады (armchair, сурет. 7.14 в).
Әр түрлі сандар комбинациясымен (n, m) сипатталған КНТ мысалдары
суретте келтірілген. 5.15. Мұнда екі экстремалды унция суретте келтірілген
құрылымдарға сәйкес келеді. 5.14 б және 5.14 в, олар сәйкесінше (n, 0) және
(n, m = n) сандар жиынтығымен сипатталады. Аралық КНТ хираль деп
аталады, олар суреттен көрінеді. 5.15, түтіктің осі айналасындағы
алтыбұрышты жасушалардың
бұралу дәрежесімен сипатталады. КНТ
электрлік және магниттік қасиеттері байланысты, бірақ бұл параметрдің
нанотүтікшелердің механикалық қасиеттеріне әсері анықталған жоқ.
Нанотүтікшелер өте жақсы механикалық сипаттамаларға ие, әр түрлі
бағалаулар бойынша бір қабатты КНТ-ның беріктігі 50-ден 150 ГПа-ға дейін,
бұл болаттың беріктігінен он есе жоғары. КНТ тығыздығы өте төмен
болғандықтан (1,3–1,4 г×см -3), нанотүтікшелерден жасалған материалдың
меншікті беріктігі рекордтық мәндерге жетеді. Жойылғанға дейін КНТ-нің
салыстырмалы ұзаруы 10-15% құрайды, яғни олар өте жоғары икемділікке
ие.
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Сур. 5.15. Түрлі УНТ құрылымы
КНТ-ның жоғары механикалық параметрлері екі негізгі факторға
байланысты. Біріншіден, нанотүтікшелерде механикалық қасиеттердің
нашарлауына әкелетін ақаулардың концентрациясы дәстүрлі материалдармен
салыстырғанда едәуір төмен, екіншіден, КНТ жүктеме кезінде, атап айтқанда
иілу кезінде көміртекті байланыстарды қайта құру қабілетіне ие. Соңғы
әсерге байланысты КНТ қабырғаларының алтыбұрышты жасушалары
бесбұрышқа немесе алтыбұрышқа айналуы мүмкін, бұл тек механикалық
ғана емес, сонымен қатар КНТ-ның электрлік қасиеттерінің өзгеруіне әкеледі.
КНТ өткізгіштігі хирургия бұрышына байланысты. Осыған байланысты
нанотүтікшелер металл немесе жартылай өткізгіш қасиеттерін көрсете алады.
Әдетте металл өткізгіштіктің өлшемі индекстер арасындағы келесі қатынас
болып табылады:
мұндағы q - ерікті бүтін сан. Осы арақатынастан, әдетте алынған
қоспада, оларды өндіру кезінде түтіктердің үштен бір бөлігі металл
қасиеттерге ие, ал екеуі үшінші өткізгіш болып табылады.
Кресельды КНТ таза металл қасиеттерге ие деп саналады, ал
қалғандары жоғарыда келтірілген арақатынасты қанағаттандырады.
Соңғылардың электронды күйлері бір кең үздіксіз энергетикалық өткізгіштік
аймағын құрмайды, бірақ жеке субзондарға бөлінеді.
Жартылай өткізгіш КНТ-ның тыйым салынған аймағының ені түтіктің
диаметріне кері пропорционал екендігі теориялық тұрғыдан дәлелденді,
сондықтан диаметрдің өзгеруі КНТ өткізгіштігінің төмендеуіне немесе
167

жоғарылауына әкелуі мүмкін. Көп қабатты КНТ, әдетте, жартылай өткізгіш
нанотүтіктерден тұрса да, металл және жартылай металл қасиеттерін
көрсетеді. Мұның себебі-валенттілік аймағы мен өткізгіштік аймағы
арасындағы энергия алшақтығының айтарлықтай төмендеуіне әкелетін
түтіктер арасындағы өзара әрекеттесу күштерінің әсері.
Өткізгіштіктің металл түрі бар нанотүтікшелер тығыздығы 10 9 А·см-2ға дейін ток өткізе алады, 2-тармаққа қарасаңыз, бұл дәстүрлі металл
өткізгіштермен салыстырғанда шамамен 1000 есе көп. Себебі, олардың
ұзындығы өте үлкен емес, олар баллистикалық өткізгіштер болып табылады.
КНТ-ны сынапқа ішінара батыру арқылы жүргізілген тікелей өлшеулер КНТның ұзындығы 10 мкм-ге дейін болғанда, олардың кедергісі ұзындығына
тәуелді емес және 12,9 кОм жақын, яғни жоғарыда қарастырылған қарсылық
квантына жақын екенін көрсетті.
Нанотүтіктердің кішкентай диаметрі мен ерекше электрлік және
механикалық сипаттамаларына байланысты олардың негізінде жоғары тиімді
автоэмиссиялық катодтар жасауға болады. Салыстырмалы түрде төмен
қолданылатын потенциалдар болса да, КНТ ұшындағы электр өрісінің күші
автоэлектрондық эмиссияның пайда болуы үшін жеткілікті болады. КНТ
негізіндегі автоэмиссиялық (суық) катодтар суперминиатуралық рентген
түтіктерін және басқа да құрылғыларды жасау үшін қолданылады. Мұндай
жұмыстар, атап айтқанда, ММУ ҒЗИЯФ-да жүргізілуде.
Жартылай өткізгіш КНТ-ның тыйым салынған аймағының ені сыртқы
магнит өрісінің әсерінен айтарлықтай өзгеруі мүмкін, бұл КНТ-ның
өткізгіштігінің өзгеруіне әкеледі. Белгілі бір магнит өрісін қолдану және
алып тастау арқылы КНТ өткізгіштігін металдан жартылай өткізгіштікке
өзгертуге болады. Ұқсас әсер сонымен қатар, КНТ-ға өріс эффект
транзисторларын құру кезінде қолданылатын көлденең электр өрісінің
әсерінен болады.
Графит пен алмаз сияқты, КНТ жоғары жылу сыйымдылығы мен жылу
өткізгіштікке ие. Сонымен қатар, олар жылуды тек түтіктің осі бойымен
өткізеді, бұл электрондардың әсерінен баллистикалық жылу өткізгіштікке
байланысты. Жылу өткізгіштік коэффициентінің эксперименталды өлшенген
мәні шамамен 3·10 3 Вт·м-1·К-1 құрайды. Кейбір бағалаулар бойынша, КНТ
вакуумда 2800°C дейін және ауада 750°C дейін температураны бұзбай төтеп
бере алады.
КНТ-ның жоғары меншікті (массаға қатысты) беткі ауданы және
электрондық құрылысының ерекшеліктері олардың химиялық әсерлерге
жоғары сезімталдығын анықтайды. КНТ-ның үлкен ішкі көлемі оларды
фуллерендерді талқылау кезінде айтылған сутегі қоймаларын құру үшін
пайдалануға мүмкіндік береді.
Фуллерендер мен КНТ ашылғаннан кейін көміртектің аллотропты
формаларын наноөлшемділік тұрғысынан жіктеу келесі түрге ие болды:
3D-алмаз, графит, карбин;
1D-КНТ;
0D-фуллерендер.
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Бұл жіктеуді қарастырған кезде, әрине, көміртекті 2D нысандарының
болуы мүмкін деген сұрақ туындайды. Ұзақ уақыт бойы екі өлшемді
кристалдар термодинамикалық тұрақсыз деп есептелді, бұл тезис теориялық
тұрғыдан дәлелденді және эксперименталды түрде бірнеше рет расталды.
Сондықтан графиттің жеке қабаттарының құрылымдық ерекшеліктері мұқият
талданып, тұжырымдар фуллерендер мен КНТ-ны зерттеуде қолданылғанына
қарамастан, графиттің моно қабаттары кристалдан бөлек өмір сүре алмайды
деп сенді. Бұл ұстаным тек 2004 жылы эксперименталды түрде жоққа
шығарылды, сол кезде орыс және ағылшын ғалымдарының күшімен графит
қабаттарын микромеханикалық жару арқылы көміртек атомдарының
оқшауланған монослосы түрінде графен алынды. Осыдан кейін графеннің
қасиеттерін қарқынды зерттеу басталды.

б
а
Сур. 5.16. Туннельді микроскоптың көмегімен алынған графен
парағының құрылымы (а) және кескіні (б)
Графен (graphene), жоғарыда айтылғандай, графиттің оқшауланған
моноатомды қабаты, яғни алтыбұрышты екі өлшемді кристалды тордың
түйіндерінде орналасқан көміртек атомдарының қабаты (сурет. 7.16). Белгілі
бір дәрежеде графенді басқа көміртек формаларын құру үшін бастапқы
материал ретінде қарастыруға болады. Бұрмаланған алтыбұрыштары бар
парақтың фрагментінен сіз фуллерен молекуласын құра аласыз, цилиндрге
оралған графен парағы нанотүтікшені құрайды, ал графит бүктелген
парақтардан алынады. Алайда, мұндай қарапайым модельдер тек
иллюстрациялық ретінде қарастырылуы керек. Атап айтқанда, фуллерен
молекуласы жеке көміртек атомдарынан тұратындығы эксперименталды
түрде көрсетілген.
Графеннің қасиеттері көптеген жағынан ерекше. Сонымен, 2008
жылдың ортасында өндірілген графеннің созылу беріктігін эксперименттік
өлшеу негізінде (сурет. 7.17) ол осы параметр бойынша неғұрлым берік
материалдарға жатқызылды. Графеннің бөлме температурасында өте жоғары
жылу өткізгіштік коэффициенті бар - шамамен 5·103 Вт·м-1·К-1, бұл мысқа
қарағанда 15 есе жоғары және КНТ үшін ұқсас көрсеткіштен 1,5 есе жоғары.

169

Сур. 5.17. Графеннің беріктігін өлшеу эксперименті
Графеннің электрлік қасиеттері оның электронды құрылымының
ерекшеліктерімен анықталады. Олардың арқасында графендегі заряд
тасымалдаушылардың қозғалысын сыртқы электр өрісі арқылы басқару
қиын, бұл графен негізіндегі транзисторды құруда қиындықтар туғызады.
Оларды жеңу үшін графен наноленттерін (nanoribbons) қолдану ұсынылады –
графеннің тар жолақтары, онда тасымалдаушылар жолақтардың бойлық осіне
перпендикуляр бағытта қозғалады, кванттық шектеулер қойылады.
Компьютерлік модельдеу көрсеткендей, зигзаг немесе кресельды құрылымы
бар ленталарды кесу арқылы олардың өткізгіштігін өзгертуге болады, яғни
жоғарыда қарастырылғанға ұқсас металл немесе жартылай өткізгіш
өткізгіштері бар таспаларды алыңыз.
Жартылай өткізгіш графен наноленталары үшін энергетикалық
саңылау енінің таспаның көлденең өлшеміне кері тәуелділігі
эксперименталды түрде расталды. Қазіргі уақытта кейбір зерттеушілер
графен наноленттерін наноэлектроника үшін жартылай өткізгіш материал
ретінде кремнийдің ең перспективалы алмастырушысы деп санайды. Мұндай
наноленттерді жаңа материалдарды жасау кезінде қоспалар ретінде КНТ
және фуллерендермен бірге қолдануға болады.
5.2. Ғарыштық
наноқұрылғылар

техникаға

арналған

наноматериалдар

мен

Ғарыш саласы дәстүрлі түрде көптеген салалардың үздік ғылыми техникалық жетістіктерін біріктіреді: материалтану, электроника, есептеу
техникасы, биология, медицина және т.б. бұл ретте ғарыш техникасын
пайдаланудың төтенше жағдайларын ескере отырып, ол үшін бірегей
материалдар мен олардың негізінде бұйымдар жасалады, бұл өз кезегінде
сабақтас салаларды дамыту үшін қуатты ынталандыру болып табылады.
Сондықтан,
ғарыш
техникасында
наноматериалдар
мен
нанотехнологияларды қолдану мүмкіндіктері мен перспективаларын
қарастыра отырып, оны жасауға арналған мамандандырылған әзірлемелерді
ғана емес, сонымен қатар ғарыш саласында сұранысқа ие болуы мүмкін
нанотехнологиялар саласындағы көптеген басқа идеялар мен жетістіктерді де
ескеру қажет.
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5.2.1. Нанокомпозиттер және биотектес наноматериалдар
Нанотехнологияның көмегімен негізінен матрицалық композиттер
жасалады. Матрицалық материалдардың рөлін полимерлер (эпоксидті
шайырлар, нейлон, полиимид және т.б.), металдар мен қорытпалар,
көміртекті материалдар және әртүрлі керамика атқара алады, ал
толтырғыштар рөлін көміртекті нанотүтікшелер, фуллерендер, графен
таспалары, металл және металл емес нанобөлшектер, нанофибрлер атқара
алады. - Сур. 7.18 электронды микроскоптың көмегімен алынған композиттер
үлгілерінің суреттері келтірілген, олардың бірінде матрица NiAl қорытпасы,
ал толтырғыш – диаметрі шамамен 1 нм (а) болатын WC дәндері, екіншісінде
матрица ретінде полистирол, ал толтырғыш ретінде графен таспалары (б)
қолданылады.
Нанотехнологияның көмегімен жасалған композиттер екі түрге
бөлінеді: нанокомпозиттер және нано-нанокомпозиттер. Біріншісіне
наноөлшемді қосындылар қолданылатын композиттер кіреді, бірақ матрица
наноқұрылымды емес, ал нано – қосылыстардан басқа наноқұрылымды
матрицаға ие.
Полимерлі матрицаларға негізделген нанокомпозиттерді дамытуға
ерекше көңіл бөлінеді. Атап айтқанда, "POSS-полимерлер" деп аталатын
зерттеулер жүргізілуде, оларды құру кезінде органикалық және
бейорганикалық заттардан тұратын және нанопорлы құрылымы бар
полиэдралды олигомерлі силсесквиоксанның (ПОСС) нанофилдері
толтырғыш ретінде қолданылады. Мұндай полимерлер жылу кедергісін,
сондай-ақ радиациялық және химиялық әсерлерге төзімділікті арттырды, бұл
оларды ғарыш техникасында қолдануға өте перспективалы етеді. ПОССполимерлердің ҒКФ әсеріне жоғары төзімділігі ХҒС бортындағы осындай
материалдардың үлгілерін сынау нәтижелерімен расталған.
Композиттерді жасау үшін наноөлшемді элементтерді пайдалану
олардың қасиеттерін едәуір жақсарта алады. Бейнелеп айтқанда, егер
микродиапазонда орналасқан өлшемдері бар элементтерді қолданған кезде,
композит компоненттерінің қасиеттері қосылса, онда нанодиапазонға көшу
кезінде олар матрицамен және бір-бірімен күшті өзара әрекеттесу
нәтижесінде көбейеді.
Жүктелетін құрылымдық элементтерді жасау үшін керамикалық
материалдарды таңдағанда, олардың әдетте, жоғары қаттылық пен ыстыққа
төзімділігі ескеріледі, бірақ олардың жалпы кемшілігі-сынғыштық.
Керамиканың нәзік бұзылуы олардағы микроскопиялық ақаулардың
болуымен байланысты, олар жарықтардың пайда болу орталығы ретінде
қызмет етеді. Наноұнтақтарды бастапқы компоненттер ретінде пайдалану
керамиканы жентектеу кезінде олардың тығыз қаптамасына қол жеткізуге
мүмкіндік береді, бұл ақаулардың санын азайтады.

171

б

а
Сур. 5.18. Нанокомпозит үлгілері

Жақын болашақта нанокомпозиттер мен нанокерамиктер, әрине,
металл материалдардан жасалған көптеген құрылымдық элементтерді
біртіндеп алмастыра отырып, ҒА құруда кеңінен қолданылады. Оларды
қолданудың маңызды бағыттарының бірі әртүрлі функцияларды орындайтын
жабындарды құру болып табылады: механикалық және радиациялық
қорғаныс, атмосфераға кірген кезде термиялық қорғаныс және ұшу кезінде
қажетті жылу режимін қамтамасыз ету, ҒА бетіне қажетті оптикалық және
электрлік сипаттамаларды беру және т. б.
Талқыланатын материалдар олардың қасиеттерінің әртүрлілігі мен
бірегейлігіне байланысты зияткерлік жүйелерді қоса алғанда, ҒА борттық
аппаратурасын жасау кезінде де пайдаланылатын болады.
Ғалымдар мен дизайнерлер ұзақ уақыт бойы әртүрлі бейорганикалық
материалдар мен техникалық құрылғыларды беруге тырысқан көптеген
қасиеттер тірі материя элементтеріне ие. Нанотехнология тірі табиғатқа
еліктеудің нақты мүмкіндігін ашады, яғни биологиялық объектілерді құру
мен жұмыс істеудің кейбір сипаттамалық принциптерін еліктеу, сонымен
қатар бейорганикалық элементтермен қатар наноматериалдар мен
наножүйелердің элементтерінде осындай объектілерді тікелей пайдалану.
Нанотехнологиялар
көмегімен
биологиялық
объектілерді
имитациялайтын және олардың жұмыс істеу принциптерін (biomimetic
materials and bioinspired systems) пайдаланатын материалдар мен жүйелерді
құру өте перспективалы бағыт болып табылады. Мұндай материалдар мен
жүйелерді тек бейорганикалық элементтер негізінде немесе биологиялық
объектілерді қолдана отырып құруға болады, ал оларды құру кезінде өзін-өзі
жинау процестері жүзеге асырылуы мүмкін.
Тірі табиғатта сүйектердің құрылысы және зақымдану жағдайында
оларды қалпына келтіру кезінде биоминералдау процесі жүретіні белгілі, ол
бейорганикалық кальций бар қосылыстарды жұмсақ, тірі тіндермен дәйекті
түрде сіңіріп, олардың диаметрі шамамен 5 нм және ұзындығы 20-200 нм
нанокристалдардан тұратын сүйек құрылымдарына айналады. Мұндай
процестерді модельдеу үшін электролиттердегі қабаттарды тұндыру немесе
бүрку арқылы көп қабатты наноқұрылымдарды құру технологиялары
қолданылады. Ғарыштық құрылымдар үшін өте маңызды өзін-өзі емдеу
немесе өзін-өзі емдеу функциясы материалдарға нанобөлшектері бар
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коллоидты ерітінділерді енгізу арқылы да жүзеге асырылуы мүмкін.
Зақымдану аймағындағы ерітінділердің коагуляциясы пайда болған ақауды
жояды (сурет. 7.19).

Сур. 5.19. Био тәрізді өзін-өзі емдейтін материал: а-кеңістіктік
жасушалардан тұратын материал; б-жасуша қабырғалары арасындағы
коллоидты ерітінді; в – жарықшақты нанобөлшектермен байланыстыру
Бір қызығы, механикалық зақымдануды жоюдың ұқсас принципі бұрын
зертханалық жағдайда материалға 60 мкм диаметрі бар шыны түтіктерді
сұйықтықтармен бөлек толтыру арқылы жүзеге асырылды, олар зақымдалған
аймақтағы түтіктердің бұзылуына байланысты араласқан кезде тез қатаяды.
Аэроғарыштық техниканың өзін-өзі емдейтін материалдарын жасау
бойынша жұмыстардың тағы бір бағыты металл өткізгіштік түрі бар КНТ
толтырғыш ретінде нанокомпозиттерді қолдану болып табылады.
Материалдың электр өткізгіштігін өлшеу арқылы оның механикалық
зақымдану аймағын анықтауға болады, содан кейін күшті электр импульсін
беру арқылы полимер матрицасын зақымдану аймағында жартылай ерітіп,
нәтижесінде пайда болған ақауды жоюға болады.
Терең кратерлер мен тесіктерді тез жоюға қабілетті өзін-өзі емдейтін
материалдар мен құрылымдар табиғи және жасанды шыққан қатты
бөлшектердің әсерінен қорғаныс үшін өте қажет. Осындай қасиеттері бар
жұқа серпімді материалдар ғарыш кеңістігін құруда қолданылады. Мұндай
материалдарды ғарышкерлердің қорғаныш киімдерін жасау үшін де
қолдануға болады немесе денеге тікелей қолдануға болады ("екінші тері"деп
аталады).
ҒА соққы әсерінен қорғаудың перспективті әдісі ретінде көптеген
нанобөлшектері бар сұйықтықпен толтырылған серпімді қабықтарды
қолдануды қарастыруға болады, олар соққы толқынының энергиясы
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жұтылған кезде қатты күйге өтеді. Осындай құрылымдардың негізінде дене
броньдары жасалды. Мұндай жүйелерді ҒА қорғаныс экрандары ретінде
пайдалануға кедергі- сұйықтықтың қатты күйге ауысуының жеткілікті ұзақ
уақыты (10-4–10-3 с) болып табылуында.
5.2.2. ҒА борттық жабдықтарының элементтері
Жоғарыда айтылғандай, литографияның дәстүрлі әдістерімен жасалған
қазіргі заманғы кремний интегралды схемаларының топологиялық
элементтерінің өлшемдері 100 нм-ден аз болуы мүмкін, яғни ресми түрде
мұндай нысандар наноөлшемді нысандар санатына жатады. Алайда, диодтар,
транзисторлар және кез-келген наноқұрылымдар негізінде құрылған және
наноөлшемді нысандарға тән жаңа физикалық принциптерде жұмыс істейтін
әртүрлі логикалық құрылғылар наноэлектроника элементтеріне жатады.
Жоғарыда айтылғандай, КНТ өткізгіштік түрі түтіктің бетін құрайтын
алтыбұрышты жасушаларға қатысты олардың бойлық осінің бағытымен
анықталады. Хиральдік бұрышпен сипатталатын нанотүтікшенің осы
белгісіне байланысты өткізгіштік типіндегі КНТ металдарға немесе
жартылай өткізгіштерге қатысты болуы мүмкін. Бірінші жағдайда, КНТ
өткізгіштігі мысқа қарағанда шамамен 3 ретті жоғары болуы мүмкін, ал
екінші жағдайда өткізгіштік түтікке әсер ететін көлденең электр өрісіне
байланысты болады. КНТ-ның бұл қасиеттері олардың негізінде диодтар мен
транзисторларды жасау үшін өте ыңғайлы етеді, олардың өндірісінде КНТның өткізгіштік мөлшері олардың диаметріне байланысты болатындығын
ескереді.
КНТ негізіндегі қарапайым диодты әртүрлі өткізгіштігі бар екі
қосылған нанотүтікшелер түрінде ұсынуға болады. КНТ - да диодты құру
мүмкіндіктерінің бірі-әр түрлі хиральды бұрыштары бар екі бөліктен
тұратын, иілген түтікті пайдалану (сурет. 7.20 а). Металл арқылы электр
кернеуі түтіктің ұштарына қолданылады (Au) контактілері көрсетілгендей
сур. 7.20 б. мұндай түтіктердің иілу аймағында құрылым бесбұрышты және
алтыбұрышты жасушалардың пайда болуына байланысты бұзылады. Металл
және жартылай өткізгіш өткізгіштігі бар түтіктердің бұл комбинациясы диод
құрылымдарына тән "металл– жартылай өткізгіш" гетероауысуын құрайды.

Сур. 5.20. Иілген УНТ (а) және оның негізіндегі диодтың схемасы (б)
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Қарапайым транзисторды құру кезінде (сурет. 7.21) түтік (1) SiO2 (3)
оксид қабаты арқылы Si (4) өткізгіш субстратынан оқшауланған екі металл
түйіспенің
(2)
арасына
орналастырылады,
ол
әдеттегі
өріс
транзисторындағыдай ысырма рөлін атқарады. UЗ және қақпасындағы
кернеуді өзгерту арқылы, сәйкесінше, КНТ көлденең электр өрісіне әсер ете
отырып, түтік арқылы өтетін ток кең ауқымда өзгеруі мүмкін. Мұндай
транзисторларды аналогтық және сандық тізбектерде де қолдануға болады

Сур. 5, 21. (а) және (б) өріс эффектісі транзисторының КНТ-ға арналған
схемасы

Сур. 5.22. Тармақталған КНТ: Y-тәрізді (А) және T-тәрізді (б)
КНТ дайындау технологиясының дамуы тармақталған Y-тәрізді және
T-тәрізді түтіктерді алуға мүмкіндік берді (сурет. 7.22). Мұндай құрылымдар
іс жүзінде дайын өріс транзисторлары болып табылады. Егер сіз
құрылымның "магистралын" ысырма ретінде, ал "бұтақтарды" қайнар көзі
мен ағызу ретінде қолдансаңыз, өріс эффектісі транзисторына тән вольт –
Ампер сипаттамаларын алуға болады.
Сипатталған құрылғыларды КНТ негізінде және түтік байламдарын
қолдана отырып, сонымен қатар нанотүтікшелердің орнына графен
таспаларын қолдана отырып жасауға болады.
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Шағын ҒА функционалдық мүмкіндіктерін едәуір кеңейтуге мүмкіндік
беретін және көптеген перспективалық ғарыш жобаларын іске асыруға ықпал
ететін, шағын өнімділігі жоғары компьютерлерді құру үшін чип
қаптамасының жоғары дәрежесі бар ауыстырып қосқыш құрылғылар қажет.
Нанотүтікшелерді қолдану-бұл мәселені шешудің бір жолы.

Сур. 5.23. (а) схемасы және КНТ негізіндегі ауыстырып-қосқыш
құрылғының болжамды құрылымы (б)
5.23 - сур. а коммутациялық құрылғының ұяшығы схемалық түрде
көрсетілген (сурет. 7.23 б) қабаттар арасында белгілі бір алшақтық бар
қиылысатын КНТ. Түтіктер арқылы өтетін токтарды (I1-I3) өзгерту арқылы
оларды қиылысу нүктелерінде өлшеуге және ашуға болады, осылайша
қажетті логикалық операцияларды орындайды. 1 см2-ге 1012 қосқышты
орналастыруға болады деп болжанады, бұл қазіргі уақытта қол жеткізілген
қаптаманың тығыздығынан 3-4 есе жоғары. Сонымен қатар, коммутация
жылдамдығы қолданыстағы құрылғылармен салыстырғанда 100 есе артуы
керек. Металл және жартылай өткізгіш түтіктердің ауыспалы қабаттарын
қолдану арқылы мұндай түйіндердің функционалдығын КНТ-ғе кеңейтуге
болады.
Нанотүтікшелерді олардың жоғары электр және жылу өткізгіштігінің
арқасында тығыз оралған чиптерде байланыстырушы өткізгіштер ретінде
пайдалануға болады. КНТ-ның айтарлықтай меншікті беті оларды
электронды құрылғыларды құру кезінде ғана емес, сондай-ақ ҒА электрмен
қоректендіру жүйелерінде жинақтаушы элементтер ретінде де қолдануға
болатын үлкен сыйымдылықтағы (суперконденсатор) суперминиатюралық
конденсаторларды жасау үшін материал ретінде қарастыруға мүмкіндік
береді.
Болашақ ҒА борттық жүйелерін құру үшін элементтік базаны дамыту
жолдарын талдау кезінде жоғарыда аталған екі бағыттың: фотоника және
спинтрониканың перспективасын тағы бір рет атап өткен жөн.
Жаңа элементтер базасын қолдану 1980-ші жылдардың басынан бері
белсенді талқыланып келе жатқан кванттық есептеу идеясын іс жүзінде
жүзеге асыруды едәуір жылдамдатады және оның негізінде ХХІ ғасырдың
болашақ ғарыштық жобаларында тиімді пайдалануға болатын әртүрлі типтегі
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кванттық компьютерлерді құруды жүзеге асыру қажет. Тікелей ҒА бортында
ақпараттың үлкен көлемін тез өңдеу.
Нанотехнологиялар
және
олардың
көмегімен
жасалған
наноматериалдар физикалық объектілердің кең ауқымының параметрлерін
тіркеу және анықтау үшін әртүрлі сенсорларды жасау үшін мүлдем жаңа
мүмкіндіктер ашады. Бір қызығы, наносенсорлардың көпшілігі қолданыстағы
Сенсорлардан кішкентай өлшемдерімен ғана емес, сонымен қатар жақсы
сипаттамаларымен де ерекшеленеді. Мысалы, олар газ қоспасында белгілі бір
типтегі жеке молекулаларды анықтауға және олардың массасын өлшеуге
мүмкіндік береді.
Нанотүтікшелер мен наносенсорларды жасау үшін органикалық және
бейорганикалық молекулалар кеңінен қолданылады. Қарапайым сенсор-бұл
ұшында бекітілген молекуласы бар КНТ (сурет. 7.24). Өткізгіш
нанотүтікшені жоғары жиілікті электромагниттік өрісте тербелістер жасауға
мәжбүрлеуге болады және сонымен бірге оның резонанстық жиілігін
өлшеуге болады, бұл түтіктің мөлшеріне және сәйкесінше оның массасына
байланысты. Егер мұндай өлшеу түтіктің соңында және одан кейін молекула
бекітілгенге
дейін
жасалса,
онда
резонанстық
жиіліктердің
айырмашылығымен молекуланың массасын анықтауға болады. "Нановес"
деп атауға болатын мұндай сенсор жеткілікті үлкен биологиялық
молекулалардың массасын өлшеуге мүмкіндік береді.

Сур. 5.24. Қарапайым шатырлар
Нано-таразылардың
сезімталдығы
7.25-суретте
көрсетілген
конструкцияны пайдалана отырып, КНТ-да жоғарылауы мүмкін. Бұл
сенсорда КНТ (1) изоляторға орналастырылған екі алтын (2, 3)
электродтардың арасына бекітілген (4) ені ~500 нм ойығы бар. Оқшаулағыш
қабаттың астында тағы бір металл электрод (5) бар, яғни мұндай құрылым іс
жүзінде бұрын қарастырылған КНТ-ға өріс эффектісі транзисторы болып
табылады. Алайда, бұл жағдайда электродтарға қажетті кернеулерді беру
арқылы қозған түтіктің механикалық тербелістерінің әсері қайтадан
қолданылады. Ұсынылған жүйе резонанстық жиіліктерді дәлірек өлшеуді
қамтамасыз етеді, сондықтан КНТ-ның бүйір бетіне орналастырылған
молекулалардың массасы болып табылады.
Резонанстық сенсордың тағы бір түрі суретте көрсетілген. 7.26. Бұл
жағдайда түтіктің тербеліс сипаты автоэлектрондық эмиссия тогының мәні
бойынша бағаланады, онда оның бір ұшы қатаң бекітілген, ал екіншісі
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түтіктің тербелмелі ұшы мен электрод арасында өтетін металл электродтан
белгілі бір қашықтықта орналасқан. Осы токтың өзгеруін тіркей отырып,
КНТ бетіндегі зат атомдарының массасын жоғары дәлдікпен өлшеуге
болады.

Сур. 5.26. Резонанстық сенсор КНТ: 1-нанотүтікшесі; 2-металл
электрод; 3-зат атомдары
Резонанстық сенсорлардың функционалдығын молекулалық тану
әсерінен кеңейтуге болады. Сонымен, суретте көрсетілгендей соңында
бекітілген молекуласы бар нанотүтік. 7.24, осы әсердің арқасында басқа
молекулаларды іріктеп алуға және өлшеуге қабілетті. Сезімтал
элементтердегі әртүрлі бастапқы молекулалары бар осындай сенсорлардан
жасалған көп элементті құрылымдар газ қоспасы компоненттерінің берілген
жиынтығын жоғары селективтілікпен анықтай алатын газ анализаторлары
болады.
Көп
элементті
нанодатқыштар
негізінде
жасалған
газ
анализаторларының жұмыс істеуі эталондық үлгілерде анализаторларды
"оқытумен" нейрондық желілер қағидаты бойынша ұйымдастырылуы
мүмкін. Кейде "электронды мұрындар" деп аталатын мұндай құрылғылар
бірнеше мыңға дейін газ компоненттерін ("иістер") ажырата алады деп
болжанады. Мұндай құрылғылар басқарылатын ғарыш аппараттары мен
тұрғын ғарыштық базалардың бөліктеріндегі атмосфераның құрамын
бақылау үшін өте пайдалы болады, олардың біріншісі, жоғарыда
айтылғандай, алдағы он жылдықтарда Айға салынуы керек.
Қарастырылған селективті сенсорларды әртүрлі мәселелерді шешу
үшін қолдануға болады: Биологиялық молекулаларды іздеу (атап айтқанда,
Марс бетінде автоматты құрылғылар немесе ғарышкерлер жұмыс істеген
кезде), патогендік молекулалар мен вирустарды анықтау, технологиялық
процестерді бақылау және т. б.
Нанотехнологиялар
механикалық
әсерлердің,
үдеулердің,
электромагниттік өрістердің жоғары сезімтал сенсорларын жасауға
мүмкіндік береді. Мұндай сенсорлардың ерекшелігі-жылжымалы бөліктердің
болуы, бұл олардың көмегімен механикалық әсерге жауап ретінде электрлік
сигнал алуға және керісінше электрлік әсерге механикалық реакция жасауға
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мүмкіндік береді. Осы негізде бұл сенсорларды наноэлектромеханикалық
жүйелерге жатқызуға болады.
Наноэлектромеханикалық жүйелерді (НЭМЖ) дамыту қолданыстағы
микроэлектромеханикалық жүйелерді (МЭМЖ) миниатюралау процесінің
табиғи жалғасы болып табылады. Алайда, НЭМЖ элементтерін құру кезінде
нано-объектілердің қасиеттерінің ерекшеліктері міндетті түрде ескеріледі,
олар үшін үйкеліс, молекулалық тарту және электростатикалық өзара
әрекеттесу күштерінің рөлін едәуір арттырудан тұрады.

Сур. 5.27. Ротаксан (а) молекуласы мен оның негізіндегі жад
ұяшығының моделі (б)
НЭМЖ элементтерін құру кезінде органикалық молекулаларды
қолдануға болады. Ротаксандар деп аталатын заттар молекулалармен
синтезделеді, олардың құрылымы сақина арқылы өтетін ұштарында
қалыңдатылған "ось" түрінде ұсынылуы мүмкін (сурет. 5.27 а). Тану
орталықтары деп аталатын осьтің ұштарындағы түзілімдер қоршаған ортамен
өзара әрекеттеседі. Оларда, атап айтқанда, тотығу және тотықсыздану
процестері орын алуы мүмкін. Бұл процестердің ауысуы сақинаның бір
экстремалды позициядан екіншісіне ауысуына әкеледі, бұл суретте
көрсетілгендей. 7.27 б. Мұндай қозғалысты осьтің ұштарына ауыспалы
электр потенциалын қолдану немесе молекулаға жарық әсер ету арқылы да
шақыруға болады.
Сақинаны жылжытқан кезде молекуланың электрлік және оптикалық
параметрлері өзгеретіні маңызды. Сондықтан сипатталған құрылым оның
негізінде жады ұяшықтары мен логикалық элементтерді құруға жарамды,
олар үшін "0" және "1" күйлері сақинаны осьтің шеткі позицияларында
табуға сәйкес келеді (сурет. 7.27 б).
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Егер қозғалатын сақина қандай да бір құрылымдық элементпен тығыз
байланысты болса, сіз механикалық жетекті (актюатор) аласыз, оның бір
нұсқасы суретте көрсетілген. 7.28. Бұл құрылғыда екі сақиналы құрылымы
бар күрделі ротаксан молекуласы қолданылады.

Сур. 5.28. Ротаксан негізіндегі актюатор моделі
5.29 - сур. наномотордың моделі көрсетілген, ол екі КНТ, олардың
бетіне тістер түрінде бекітілген бензол молекулалары бар. Түтіктердің
айналуы молекулалар арасындағы электростатикалық әсерлесуге байланысты
болады.
Өте қызықты механизм-көп қабатты КНТ негізінде салынған газ
нанотурбинасы (сурет. 7.30). Газ ағыны сыртқы нанотүтікшені айналдырады,
ал ішкі бөлігі тұрақты болып қалады, өйткені нанотүтікшелер арасындағы
үйкеліс күші өте аз. Бұл құрылымды электр көзінен қоректенетін сорғы
ретінде де қолдануға болады.

Сур. 5.29. Наномотор

Сур. 7.30. Нанотурбинаның схемасы: 1-айналатын нанотүтікшелер; 2қозғалмайтын нанотүтікшелер
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Сур. 5.31. Нановентиль құрылғысы: 1-нанотүтікше; 2-негіз; 3-консоль;
4-ұстаушы; 5-резервуар
Арналардағы сұйықтық ағынын басқаруға арналған наноқұралдар
жасалды. 5.31-де - сур. арна ретінде қызмет ететін кремний бір қабатты
нанотүтікшенің негізінде салынған нановентиль схемасы көрсетілген. Арна
кремнийден жасалған консольдің әсерінен оның бетіне қолданылатын
органикалық қабаты бар, зарядтау күйі басқару резервуарындағы
сұйықтықтың химиялық құрамына байланысты өзгереді. Консольдің заряды
өзгерген кезде ол арнаны қысу арқылы бүгіледі немесе бастапқы күйіне
оралады. Мұндай клапанның бір түрі-иілген нанотүтікшесі бар дизайн. Бір
чипте электронды және электромеханикалық наноқұрылғылардың, соның
ішінде сұйық сүйек пен газ ағынын басқаруға арналған құрылғылардың
үйлесімі "чиптегі зертхана" (lab - on-chip) деп аталатын өте күрделі
функционалды жүйелерді құруға мүмкіндік береді. Мұндай чиптердің
ерекшелігі-дамыған үш өлшемді сәулет (сурет. 7.32).

Сур. 5.32. Чиптегі зертхана
Қарастырылған дизайн идеяларын дамытудың нәтижесі пикспутшылар
класына жататын "чипте КА" құру болып табылады, олардың әртүрлі
нұсқалары талқылануда.
Қазіргі және перспективалы ҒА электрмен жабдықтау жүйелерінде
электрохимиялық ток көздері болып табылатын отын элементтері
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қолданылады, олардың жұмысы үшін аккумуляторлар мен гальваникалық
элементтерден айырмашылығы, отын мен тотықтырғыш электродтарға
үздіксіз жеткізу қажет. Электр энергиясы электролитке батырылған кеуекті
электродтардың сыртқы бетіндегі тотығу реакцияларына байланысты
элементтерде шығарылады. Ең көп таралған отын элементтері, оларда сутегі
отын ретінде, ал оттегі тотықтырғыш ретінде қолданылады. Сутегі-оттегі
элементтері ықшам, салмағы аз, ал олардың тиімділігі 60-70% жетеді.
Сонымен қатар, сутегі энергетикасы экологиялық таза болып табылады. Бұл
қасиеттер сутегі-оттегі отын элементтерін ғарыш техникасында қолдану үшін
өте қолайлы етеді.
Алайда, ҒА-да отын элементтерін қолданған кезде олардың жұмысына
қажетті газдарды, әсіресе сутекті сақтау проблемасы туындайды. Бұл
мәселенің бір шешімі-көміртекті наноматериалдарға негізделген сутегі
қоймаларын құру. 5.33 а суретте "бағанасы бар графен" (pillared graphene) деп
аталатын оларды бөлетін КНТ-сы бар графен қабаттарынан тұратын
құрылым көрсетілген.

Сур. 5.33. "Бағандары бар графен" құрылымы (а) және оған қосылған Li
(б) атомдары бар фуллерен молекуласы
Нақты бетінің үлкен болуына байланысты мұндай құрылым сутектің
едәуір мөлшерін сіңіре алады. Теориялық зерттеулер көрсеткендей, оған Li
атомдарын енгізу арқылы сутекке қатысты сыйымдылықты одан әрі
арттырып, оны 6-6,5% массаға дейін жеткізуге болады. Бөлме
температурасында, бұл өте жақсы көрсеткіш деп саналады.
Отын элементтерін құруда қол жеткізілген жетістіктерге қарамастан,
қазіргі заманғы ҒА-да электр энергиясының негізгі көздері күн батареялары
болып қала береді, бұл олардың тиімділігін арттыру жолдарын іздеуді
ынталандырады. Бұл бағыттағы маңызды қадам көп қабатты каскадты
фотоэлектрлік түрлендіргіштерді құру болды. Мұндай түрлендіргіштерде
әртүрлі құрамдағы жартылай өткізгіш материалдардың қабаттарында
қалыптасқан 3-5 p-n өтулер болады. Материалдар жарықтандырылған бетке
жақын қабат, қысқа толқынды күн сәулесін сіңіретін етіп таңдалады, ал
қабаттар бетінен алыстаған сайын сіңірілетін сәулеленудің толқын ұзындығы
артады. Нәтижесінде күн спектрін неғұрлым толық пайдалануға және
сәйкесінше фотоэлектрлік түрлендіргіштердің тиімділігін арттыруға қол
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жеткізіледі. Мысалы, GaInP–GaAs–Ge құрылымы бар үш каскадты
түрлендіргіш (бетіне жақын бірінші қабат) шамамен 35% тиімділік алуға
мүмкіндік берді, бұл өнеркәсіп шығаратын кремний түрлендіргіштерімен
салыстырғанда шамамен 2 есе жоғары.

Сур. 5.34. Кванттық нүктелердегі фотоэлектрлік түрлендіргіштің
құрылғысы
Өте перспективалы фотоэлектрлік түрлендіргіштер кванттық
нүктелердегі түрлендіргіштер болып табылады, олардың жоғары тиімділігіне
күн сәулесінің энергиясын толық сіңіру арқылы қол жеткізіледі. Бірақ, бұл
жағдайда түрлендіргіштің негізгі аймағына әртүрлі мөлшердегі кванттық
нүктелердің бірнеше қабаттарын енгізу арқылы қамтамасыз етіледі.
Сәулеленген бетінен алыстаған сайын олардың мөлшерінің өсуі сіңірілетін
сәулеленудің толқын ұзындығының ұлғаюына әкеп соғады. Сур. 5.34 p және
n-типтерінің (1, 2) қабаттары арасында қоршалған базалық аймаққа әртүрлі
мөлшердегі кванттық нүктелер (3) енгізілген, ал сыртқы беттерде омдық
байланыстар (4) жасалған, бұл ретте түрлендіргіштің сәулеленген жағында
ағартатын жабыны бар (5) осындай түрлендіргіштің құрылғысы көрсетілген.
Кванттық нүктелердің мөлшерін біртіндеп өзгерту және оларды жасау
үшін әртүрлі материалдарды (CdTe, CdSe, CuInS2 және т.б.) пайдалану
мүмкіндігі сіңірілетін сәулеленудің толқын ұзындығына сәйкес жасалған
қабаттарды дәлірек "реттеуге" мүмкіндік береді. Теориялық бағалау мұндай
түрлендіргіштердің тиімділігі 60-65% жетуі мүмкін екенін көрсетеді.
5.3.
Ғарыштық
ортаның
наноқұрылымдарға
әсерін
эксперименттік және математикалық модельдеудің ерекшеліктері
5.3.1. Модельдеудің жалпы принциптері
Зымыран-ғарыш техникасының бұйымдарына түбегейлі жаңа
қасиеттері бар наноматериалдарды енгізу олардың ғарыштың төтенше
жағдайларындағы мінез-құлқын жан-жақты зерттеу қажеттілігімен
байланысты. Радиациялық әсер мысалында ғарыш техникасының дәстүрлі
материалдарына қатысты жоғарыда қарастырылған зертханалық және
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математикалық модельдеу әдістерінің табиғи эксперименттермен үйлесуіне
негізделген ,зерттеу жүргізудің жалпы тәсілі наноматериалдар үшін ең тиімді
болып қала береді. Алайда, наноматериалдарды қолданған жағдайда, ҒКФ
әсерінен туындаған процестер туралы көптеген физикалық идеяларды қайта
қарау және осы процестерді зерттеудің жаңа әдістерін жасау қажет.
Мысалы, наноматериалдар мен наноқұрылымдарға радиациялық әсер
ету кезінде ядролық өзара әрекеттесу өнімдерінің бөлшектердің соқтығысу
аймағынан кетуі қарастырылып отырған құрылымдағы зат мөлшерін және
бастапқы сәулелену энергиясының бөліну кеңістігін айтарлықтай өзгертеді.
Сондықтан, бұл жағдайда дәстүрлі түсіндіруде "сіңірілген доза" ұғымы
физикалық мағынасын ішінара жоғалтады және ағып жатқан процестердің
ерекшеліктерін зерттеу негізінде "нанодозиметрияда" қолдануға болатын
жаңа физикалық ұғымдар мен терминдерді жасау қажет.
Наноматериалдардың иондық тозаңдануы, олардың жердің жоғарғы
атмосферасының бейтарап атомдық оттегімен шашырауы, ғарыштық шаң
бөлшектерінің және басқа процестердің әсеріне қатысты осындай ескертулер
жасалуы мүмкін.
Ғарыш техникасы бұйымдарының құрамында пайдаланылатын
дәстүрлі көлемді материалдарға қатысты, ғарыш жағдайларына қатысты әсер
етуші сәулеленулердің қарқындылығы едәуір ұлғайған кезде жеделдетілген
сынақтар жүргізу мүмкіндігін, белгілі бір түрлердің сәулеленуін басқа
сәулеленулермен ауыстыру мүмкіндігін, үлестірілген энергетикалық
спектрлері
бар
ағындардың
орнына
зарядталған
бөлшектердің
моноэнергетикалық шоғырларын қолдану мүмкіндігін көздейтін зертханалық
сынақтар әдістемесі және т. б. жақсы пысықталған, дегенмен, ол, сөзсіз,,
зерттелетін материалдардың түріне және оларды пайдаланудың болжамды
жағдайларына байланысты өзгереді. Наноматериалдар үшін қасиеттері
көлемді материалдардың қасиеттерінен айтарлықтай ерекшеленетін
наноматериалдар үшін ұқсас әдіс әлі жасалмаған.
ҒКФ-тың наноқұрылымдарға, наноматериалдарға және олардан
жасалған ҒА конструкциясы мен жабдығының элементтеріне әсерін
математикалық модельдеудің бірқатар ерекшеліктері бар. ҒКФ әсерінен
туындаған материалдар қасиеттерінің өзгеруі әр түрлі кеңістіктік
масштабтарға қатысты құрылымдық параметрлермен және процестермен
анықталады: атомдар мен молекулалардың мөлшерінен қарастырылатын
өнімдердің мөлшеріне дейін. Сонымен қатар, наноматериалдар үшін олардың
құрамына кіретін нанобөлшектер мен наноқұрылымдар көрсетілген өлшем
тізбегінде шешуші рөл атқарады. Сондықтан, наноматериалдарды қолдана
отырып жасалған объектілердің ғарыш кеңістігіндегі қасиеттері мен мінезқұлқын математикалық сипаттау кезінде наноөлшемді құрылымдарда
жүретін процестерді ескеру және модельдеу, сонымен қатар модельдерде осы
процестердің басқа кеңістіктік масштабтарға тән процестермен әр түрлі
байланысын анықтау және ескеру қажет. Осылайша, жалпы жағдайда өлшем
-уақыт иерархиясы суретте көрсетілген есептеу әдістерінің белгілі бір
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жиынтығын қолдануға негізделген көп масштабты модельдеуді қолдану
қажет. 7.35.
Қазіргі уақытта суретте көрсетілген қарама-қарсы жиектерге қатысты
әдістер сенімділік пен дәлдіктің жоғары деңгейіне жетті. 7.35 өлшемді
ауқымы. Макро деңгейдегі процестер мен объектілерді модельдеу үшін
үздіксіз орта механикасының әдістері және кеңістіктік торларды қолдана
отырып объектілерді сипаттау мен зерттеудің әртүрлі әдістері сәтті
қолданылады. Макромодельдеу әдістері бірнеше ондаған микрометрден
асатын объектілер мен құбылыстарды талдау үшін қолданылады, бұл
процестердің секундтан сағат пен жылға дейінгі кезеңдеріне тән. Бұл әдістер
статистикалық заңдылықтарға негізделген және берілген жасуша
өлшемдерінде есептеу параметрлерін орташа деңгейге келтіру мүмкіндігін
ұсынады. Осы топтың есептеу әдістерін қолдану мысалдары ретінде
гетерогенді құрылымы бар күрделі конфигурациядағы нақты ҒА ғарыштық
сәулеленудің әсер ету процестерін математикалық модельдеудің жоғарыда
сипатталған әдістерін көрсетуге болады.
Қарама-қарсы шетінде ұсынылған сур. 5.35 өлшемді диапазон - ~10 -1010-9 м аймағында - кванттық механика теңдеулерінің сандық интеграциясына
негізделген кванттық механикалық есептеу әдістері қолданылады, атап
айтқанда Шредингер теңдеуі және оларды қолдану үшін ешқандай
эмпирикалық болжам қажет емес. Сондықтан мұндай әдістер көбінесе
"алғашқы принциптерден" бастау алады (лат. ab initio-басынан бастап).
"Алғашқы принциптердің" әдістерімен әдетте 100 атомнан аспайтын
жүйелерді модельдеуге болады.
Есептеу модельдеріне кіретін бөлшектерді көбейту үшін бұл әдіс
кейбір жеңілдетілген болжамдармен және параметрлермен толықтырылады,
оларды пайдалану есептеу көлемін азайтуға мүмкіндік береді. Тығыздық
функционалы теориясының (density functional theory, DFT) әдісі өте тиімді
болып табылады. Бұл әдісте көп электронды толқындық функцияны қолдана
отырып, зерттелетін жүйені сипаттау электронды тығыздықты бөлу арқылы
оның сипаттамасымен ауыстырылады. Сандар көлемінің едәуір қысқаруы
электронды тығыздықтың таралуын сипаттау үшін үш координатаның
жеткілікті болуымен қамтамасыз етіледі, ал N электронды жүйе үшін көп
электронды толқындық функция 3N айнымалыға байланысты болады. ТФТ
әдісін қолдана отырып, нүктелік ақаулардың да, олардың кішкентай
кластерлерінің де пайда болуы мен көші-қон энергиясының мәні жоғары
дәлдікпен есептеледі. Тез ұшатын бөлшектердің наноқұрылымдарға әсерін
модельдеу үшін ТФТ әдісі көбінесе молекулалық динамика алгоритмдерімен
және (time - dependent density functional theory, TDDFT) стационарлы емес
әдісімен бірге қолданылады.
Жартылай эмпирикалық есептеу әдістері эксперименттік мәліметтер
негізінде алынған белгілі бір параметрлерді қолдануды қамтиды. Жартылай
эмпирикалық әдістердің ішінде жиі қолданылатын күшті байланыс әдісі
(tight-binding әдісі) көрсетілуі керек, ол кристалл торының ионы ұстап алған
электрон осы ионның жанында ұзақ уақыт тұрады және іс жүзінде басқа
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иондардың әсерін сезінбейді. Осы тәсілдің арқасында Шредингер
теңдеуіндегі гамильтониан параметрленуі мүмкін, бұл есептеулерді едәуір
жеңілдетеді. Жартылай эмпирикалық әдістер көлденең өлшемдері ~10 -9-10-8
м және бөлшектер саны 10 3-104 дейінгі объектілерді талдау үшін
қолданылады . Бұл әдістер класына әдетте ТФТ әдісіне қарағанда
наноқұрылымдарға жылдам ұшатын бөлшектердің әсерін модельдеуде
тиімдірек болатын күшті байланыс схемасындағы ТТФТ әдісі (density
functional based tight - binding, DFTB) жатады. ТТФТ әдісі, атап айтқанда,
КНТ және графендегі бос орындардың релаксация және көші-қон
механизмдерін зерттеу, көміртекті наноқұрылымдарда бос орындардың
пайда болуының шекті энергиясын есептеу, сәулелендіру процесінде
наноқұрылымдарға қолданылатын механикалық жүктеменің радиациялық
төзімділігіне әсерін зерттеу үшін қолданылды.
Тағы бір кең таралған жартылай эмпирикалық әдіс-бұл молекуланың әр
электронын атом орбиталдарының сызықтық комбинациясы ретінде құруға
болатын толқындық функциясымен (молекулалық орбиталь) сипаттауға
негізделген молекулалық орбиталь әдісі. Әдетте есептеулерді оңтайландыру
үшін орбитальдардың шектеулі саны ескеріледі (мысалы, бастапқы түрінде
бұл әдіс тек электронды электрондарды есепке алуды білдіреді). Бұл әдіс
кванттық химияда жиі қолданылады.
Қатты дене теориясында жалған потенциал әдісі жиі қолданылады. Бұл
әдіс аясында валенттілік электрондары атом сипаттамаларының
қалыптасуына негізгі үлес қосады деп болжанады, сондықтан есептеулер тек
осындай электрондардың толқындық функциялары үшін жасалады. Ішкі
электрондар мен ядро өзгермейді және тұтастай алғанда тиімді зарядты
құрайтын белгілі бір қаңқа болып табылады. Мұндай жуықтау іс жүзінде
күшті электрон-иондық потенциалды әлсіз жалған потенциалмен
алмастыруға әкеледі, ол валенттілік электрондарының энергия диапазонында
дұрыс электронды спектр береді.
Жартылай эмпирикалық әдістермен зерттелген объектілердің
өлшемдері ішінара нанодиапазонға түседі, бұл 7.35 суреттен көрінеді.
Одан әрі үлкен өлшемдерге қарай жылжу молекулалық динамика
әдістерін қолдану арқылы қамтамасыз етіледі, бұл модельденген заттардың
мөлшерін нанодиапазонның жоғарғы шекарасына, ал олардағы бөлшектердің
санын 106 –107-ге дейін жеткізуге мүмкіндік береді. Бұл әдістер тобының
негізі жабық көлемдегі бөлшектердің қозғалыс теңдеулерін, яғни кванттық
емес, классикалық механика – Ньютон теңдеулерін сандық шешу болып
табылады. Мұндай есептеулерді орындау кезінде бөлшектер арасында әрекет
ететін күштерді анықтайтын және есептеу нәтижелеріне айтарлықтай әсер
ететін өзара әрекеттесу потенциалын таңдау маңызды.
Наноқұрылымдарды математикалық модельдеудің қиындығы олардың
кванттық механикалық әдістермен модельдеу үшін тым үлкен (яғни тым көп
атомдары бар) және статистикалық жуықтауды қолдану үшін тым аз
болуымен байланысты. Осы себептерге байланысты нанодиапазон мен
макродиапазон арасындағы аралық позицияны алатын мезодиапазонда
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модельдеу одан да қиын. Мезоскалалық модельдеу әдістерінің бірі торлы
модельдерді қолдануға негізделген, онда зерттелетін жүйенің бөлшектері
дұрыс кеңістіктік тордың түйіндерінде орналасады және тек көрші
бөлшектермен өзара әрекеттеседі. Сондай-ақ, ортадағы бөлшектердің
қозғалысы үшін жалпыланған Лангевин теңдеуін шешуге негізделген әдістер,
өріс теориясының әдістері және басқалар қолданылады.
Кванттық механикалық есептеулерде де, мезоскалдық модельдеуде де
есептеу көлемін азайту үшін Монте-Карло әдісінің әртүрлі түрлері
қолданылады, олардың көмегімен теңдеулер жүйелері сандық түрде
шешіледі және көп өлшемді интегралдар есептеледі.
Көп масштабты модельдеуді жүзеге асыру кезінде негізгі проблемабелгілі бір өлшем деңгейінде модельдеу кезінде алынған деректерді жоғары
өлшем деңгейіндегі модельге беру, онда олар есептеу кезінде бастапқы
деректер ретінде қолданылады (оның ішінде басқа тартылған мәліметтермен
бірге).
Қосымша
қиындықтар
материалдардың
макроскопиялық
қасиеттерінің
төменгі
деңгейдегі
материалдар
құрылымының
сипаттамаларына және осы деңгейлерде жүретін процестердің сипатына
тәуелділігі көбінесе сызықты емес немесе анықтау қиын болатындығына
байланысты туындайды.
Модельдеу аймағының жалпы кеңістік-уақыт шкаласы, оны бөлу
диапазоны, әр түрлі деңгейлерде қолданылатын есептеу әдістері, сондай-ақ
әр деңгейдегі есептеулердің егжей-тегжейлері мен дәлдігіне қойылатын
талаптар модельдеудің соңғы есептері мен алынуы керек зерттелетін
объектінің параметрлер жиынтығы негізінде таңдалады.
ҒКФ наноқұрылымдар мен наноматериалдарға әсерін теориялық талдау
және компьютерлік модельдеу кезінде әртүрлі кеңістік - уақыт диапазонында
есептеулер жүргізуге мүмкіндік беретін бағдарламалық құралдар болуы
керек.
Қазіргі уақытта әртүрлі есептеу әдістері жүзеге асырылатын көптеген
мамандандырылған компьютерлік бағдарламалар құрылды. Кванттық
механикалық тәсілдерді (Gaus - sian, VASP, Quantum ESPRESSO, Siesta,
ABINIT, GAMESS, WIEN2k) және молекулалық динамика әдістерін
(LAMMPS, DL_POLY, GROMAC, CHARMM) жүзеге асыратын бірқатар
бағдарламалық өнімдер бар. Монте-Карло әдісіне негізделген бағдарламалық
кешендер (GEANT, SRIM/TRIM) дәстүрлі көлемді материалдарға да,
наноқұрылымды материалдарға да радиациялық әсерді модельдеу үшін
кеңінен қолданылады. Алайда, масштабты модельдеуді жүзеге асыру үшін
бір графикалық интерфейс аясында әртүрлі әдістерді қолдануға мүмкіндік
беретін бағдарламалық кешендер үлкен қызығушылық тудырады. Мұндай
кешеннің мысалы ретінде кванттық химия, молекулалық динамика,
мезодинамика және Монте-Карло әдістеріне негізделген әртүрлі есептеу
модульдерін біріктіретін Accelrys Materials Studio коммерциялық
бағдарламалық өнімін көрсетуге болады.
Ауқымды модельдеу кезінде есептеу көлемін едәуір азайтатын
алгоритмдер мен әдістер қолданылса да, суперкомпьютерлер класына
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жататын өте қуатты компьютерлер осы сыныптың мәселелерін шешу үшін
қажет.
ММУ-де бар Blue Gene/P суперкомпьютерлері және өнімділігі 28 және
60 Тфлопс болатын және 2009 жылы пайдалануға берілген "Чебышев" ММУ
скифтері 420 тфлопс дейінгі өнімділігі бар "Ломоносов" суперкомпьютері
көп масштабты модельдеуді қолдана отырып, ғарыштық радиациялық
материалтанудың күрделі есептеу мәселелерін сәтті шешуге мүмкіндік
береді.
5.3.2.
Ғарыштық
сәулеленудің
наноқұрылымдар
мен
нанокомпозиттерге әсерін зерттеу нәтижелерінің мысалдары
Жоғарыда айтылғандай, ғарыш техникасының жаңа үлгілерін жасау
кезінде наноматериалдарды кеңінен қолдану наноқұрылымдардың және
оларды қолдану арқылы жасалған материалдардың ғарыш ортасының әртүрлі
компоненттерінің әсеріне төзімділігін жан-жақты зерттеумен қатар жүруі
керек. Атап айтқанда, наноқұрылымдар мен наноматериалдардың
радиациялық әсерлерге төзімділігін зерттеу өте маңызды, өйткені қолда бар
мәліметтерге сәйкес олар осы көрсеткіш бойынша дәстүрлі көлемді
материалдар мен құрылымдардан едәуір асып түседі.
Мысалы, КНТ иондаушы сәулеленудің әсерінен құрылымдық
ақаулардың пайда болуына және жиналуына жоғары төзімділік көрсететіні
белгілі. Бұл көбінесе олардың ақауларды «сауықтыру» қабілетімен
анықталады. Математикалық модельдеудің нәтижелері алтыбұрышты
жасушаларда пайда болатын вакансиялар минималды энергиямен тұрақты
күйге өтіп, өзгере алатынын көрсетті. Сонымен қатар, учаскелерден
ығыстырылған көміртек атомдарының бір бөлігі КНТ бетіне түсіп, оның
бойымен қоныс аударуы мүмкін, бұл олардың қозғалатын атомдармен
жойылуы кезінде бос орындардың жойылуына әкеледі.
КНТ-дегі
радиациялық
ақаулар
санының
төмендеуіне
нанотүтікшенің дамыған беткі қабаты есебінен алтыбұрышты жасушалардың
түйіндерінен шығарылған көміртек атомдарының едәуір бөлігі басқа
атомдармен байланыссыз КНТ-ден шығуы да ықпал етеді. Ионды
сәулеленудің әсерінен (бұл жағдайда электронды сәуле) КНТ-де болатын
процестердің жалпы схемасы суретте көрсетілген. 7.36. Осындай
ерекшеліктер басқа көміртекті наноқұрылымдарға тән - фуллерендер мен
графендер.
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Сур. 5.36. Электрондық сәуленің КНТ - ға әсер етуінен басталған процестердің
схемасы: 1-көміртек атомын жою нәтижесінде КНТ қабырғасында бос орын
қалыптастыру; 2-КНТ ішкі бетінде адсорбцияланған атомның бос орын түзуі; 3адсорбцияланған атомдардың көші-қоны; 4-бос орындардың көші-қоны; 5-алмасу процесі
арқылы КНТ беттері арасында адсорбцияланған атомдардың орын ауыстыруы

Наноматериалдардағы заряд тасымалдаушылары мен құрылымдық
ақаулардың қозғалу процестеріне кванттық және классикалық өлшемді
әсерлер әсер етеді. Классикалық идеялар аясында көлемді және
наноқұрылымды материалдардағы радиациялық ақаулардың көші-қон
процестерінің айырмашылықтары сипатталған (сурет. 7.37). Көлемді
материалдарда (сурет. 7.37 а) тор тораптарынан ығыстырылған атомдар
материалдың бетіне еркін шығып, онда бедерлі түзілімдер жасай алады.
Сонымен қатар, отырықшы бос жұмыс орындары біріктіріліп, бос орындар
пайда болады, олардың болуы материалдың механикалық қасиеттерін
нашарлатады. Наноматериалдарда (сурет. 7.37 б) наноөлшемді дәндердің көп
мөлшерінен тұратын, ығыстырылған атомдар астық көлемінен олардың
шекараларына шығып, оларға бекітіледі. Шекараларды басып алғаннан кейін
атомдар түйірлерге терең еніп, бар бос орындармен аннигиляциялай алады.
Осылайша, наноқұрылымды материалдарда, олар үшін бөлім беттерінің ауыр
санының болуымен сипатталады, бұл беттерге ығысқан атомдардың ағып
кетуінің тиімді механизмі әрекет етеді, бұл астық көлемінде радиациялық
ақаулардың жиналуына жол бермейді. Сонымен қатар, жылжытылған
атомдардың шекаралары бойымен үлгінің бетіне шығу мүмкіндігі сақталады.
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Сур. 5.37. Көлемді (А) және наноқұрылымды (Б) материалдардағы радиациялық
ақаулардың көші-қон процестерінің схемасы: 1-ығысқан атомдар; 2-бос орындар; 3-бос
орындарды біріктіру; 4-астық шекаралары

Сонымен қатар, көміртекті наноқұрылымдарға және нанокристалды
материалдарға иондаушы сәулеленудің әсері кезінде олардың құрылымдық
ерекшеліктеріне байланысты Френкель жұптарының пайда болуы мүмкін,
оларда бос орын және ығысқан атом бір-бірінен едәуір қашықтыққа
алыстатылған. Бұл жұптардың жойылуын қиындатады және сайып келгенде
радиациялық ақаулардың жиналуына ықпал етеді.
ММУ ҒЗИЯФ-да 500 эВ дейінгі энергиясы бар H, O және С
атомдарының әсерінен КНТ және графенде бос орындар түзілуін модельдеу
үшін ТТФТ әдісі қолданылды. 7.38- Сур. Ұшпа h атомымен КНТ
қабырғаларынан с атомдарын соғу процесін модельдеу нәтижелері
көрсетілген (көрсеткілермен бейнелеген атомдар жылдамдығының
бағыттары). Бұл жағдайда ұшатын атом КНТ (1) алдыңғы қабырғасында бос
орынды құрды, көміртек атомын (3) қағып, содан кейін КНТ - дан ұшып
кетті. Екінші бос орын (2) ығыстырылған көміртек атомымен (3) құрылды,
оған соқтығысу нәтижесінде берілген энергия тек КНТ шегінен шығу үшін
ғана емес, сонымен қатар тағы бір көміртек атомын (4) қағу үшін де
жеткілікті болды.
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Сур. 5.38. H атомымен өзара әрекеттесу нәтижесінде КНТ-да бос
жұмыс орындарын құру
Математикалық модельдеу нәтижелеріне сүйене отырып, КНТ-ның
жоғары радиациялық тұрақтылығын түсіндіру үшін физикалық модель
ұсынылады, ол көлемді қатты денелермен салыстырғанда аз тығыз және
КНТ-дағы атомдардың анизотропты орамасы және одан шығарылған
көміртек атомдарының түтік бетінің адсорбциясы туралы идеяларға
негізделген. КНТ бетінде болып жатқан көші-қон процестері радиациялық
ақаулардың "емделуіне" алып келеді. Сонымен қатар, беттік адсорбцияланған
атомдар байламға жиналған бір қабатты КНТ-лардың арасында қосымша
байланыс жасай алады (сурет. 7.39 А) және көп қабатты КНТ құрамына
кіретін түтіктер арасында(сурет. 7.39 б).
КНТ және нанокомпозиттерге ~10 2-106 кэВ диапазонындағы энергиясы
бар электрондар мен иондардың әсерін сипаттайтын осы уақытқа дейін
жинақталған эксперименттік деректер жалпы математикалық модельдеу
нәтижелеріне сәйкес келеді. Сонымен, 1,25 МэВ-қа дейінгі энергиясы бар
электрондармен және 3 кэВ-қа дейінгі иондармен (He, Ne, Ar, Kr, Xe)
сәулелену кезінде ~10 16 см-2 флюенсінде математикалық модельдеу
нәтижелеріне сәйкес ақаулардың пайда болуы туралы мәліметтер алынды.
Өріс транзисторының құрамында пайдаланылатын КНТ жүйесінің
радиациялық тұрақтылығын флюенс кезінде 10 ст 35 МэВ энергиясы бар
протондардың әсеріне 4·10 10-4·1012 см-2 -ші кезең осындай әсер ету кезінде
транзистордың бастапқы сипаттамалары өте аз өзгеретінін көрсетті. Flashжад
құрамында
пайдаланылатын
нанотранзисторлардың
жоғары
радиациялық тұрақтылығының жеткіліктілігі туралы қорытынды 240 МэВ
энергиясы бар Br иондарымен наноқұрылымды сәулелендіру бойынша
эксперимент негізінде де жасалды.
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Сур. 5.39. Адсорбцияланған атомдары бар сәулеленген КНТ
молекулалық моделі
Құрамында нанобөлшектер мен нанотүтікшелер бар полимерлік және
композициялық материалдардың радиациялық төзімділігі олардың екі
диапазонда жатқан энергиясы бар протондармен сәулеленуі кезінде
зерттелді: 30 - 200 кэВ және 1 - 800 МэВ флюенс кезінде 10 16 см-2. Екі
жағдайда да наноқұрылымдарды енгізу бастапқы материалдардың
радиациялық тұрақтылығын едәуір арттыратыны көрсетілген.
Наноқұрылымдардың көлемді материалдармен салыстырғанда жоғары
радиациялық тұрақтылығының тағы бір дәлелі фотоэлектрондық аспаптарды
жасау үшін перспективалы материал ретінде қарастырылатын галлий
нитридінің (GaN) үлгілерінің 85 МэВ энергиясымен Kr иондарымен
сәулелендіру кезінде алынды. 10 13 см-2 флюенс кезінде сәулелену
нәтижесінде кезең GaN монокристалды үлгісі үшін фото – люминесценция
қарқындылығы 10 есе, ал наноқұрылымды үлгі үшін-тек 3 есе төмендегені
көрсетілді.
Сипатталған эксперименттерде қолданылатын электрондар мен
иондардың энергиясы ЖРБ және ҒКС бөлшектерінің энергиясына сәйкес
келеді. Флюенстердің келтірілген мәндері ҒА-ның әртүрлі жер маңындағы
орбиталарда жеткілікті ұзақ ұшуына тән. Сондықтан, талқыланған
мәліметтер негізінде зерттелген наноқұрылымдар мен оларды қолдану
арқылы жасалған материалдарды ҒА конструкциясының бөлігі ретінде
пайдалану мүмкіндігі туралы қорытынды жасауға болады.
КНТ негізіндегі нанокомпозиттер КНТ – ның бірегей ерекшеліктеріжоғары механикалық беріктігі, электр өткізгіштігі және жылу өткізгіштігі
арқасында ерекше назар аударады. Оның макроскопиялық қасиеттеріне
айтарлықтай әсер ететін КНТ негізіндегі полимерлі нанокомпозиттің
маңызды сипаттамаларының бірі – ондағы КНТ-нанотүтіктердің полимердің
бүкіл көлеміне біркелкі таралу дәрежесі. Полимердегі КНТ ерігіштігі ең
алдымен полимер тізбектері мен КНТ арасындағы өзара әрекеттесу
күштерімен және нанотүтікшенің өздері арасындағы ван-дер-Вааль тарту
күштерімен анықталады. Осы күштердің қатынасына байланысты КНТ
полимер матрицасында біркелкі таралуы немесе турникеттерге жиналуы
мүмкін. Матрицадағы КНТ - ның ерігіштігін арттыратын КНТ пен полимерлі
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материал арасындағы өзара әрекеттесуді күшейтуге КНТ функционалдауы,
яғни әртүрлі молекулалық топтардың химиялық немесе физикалық өзара
әрекеттесу күштері есебінен олардың бетіне қосылу арқылы қол жеткізуге
болады. Иондаушы сәулелену әсерінен КНТ қабырғаларында пайда болған
дислокациялар КНТ бетіне молекулалық топтардың қосылу орталықтары
бола алады, яғни КНТ функционалдауы дәрежесін жоғарылатады.
Функционалдау полимер матрицасындағы КНТ ерігіштігіне әсері
суретте көрсетілген. 7.40, онда мезоскалалық әдістер тобына жататын
бөлшектердің диссипативті динамикасы (dissipative particle dynamics, DPD)
әдісімен ММУ ҒЗИЯФ - та орындалған матрицадағы КНТ диспергирлеу
процесін математикалық модельдеу нәтижелері келтірілген.

Сур. 5.40. Функционалданған КНТ (А) полимерлік матрицасында біркелкі бөлу
және функционалдауға ұшырамаған КНТ-тан байлам матрицасында қалыптастыру (б)

Кейбір
процестердегі
наноқұрылымдардың
конфигурациясы
сипаттамаларының рөлін ғана зерттеу қажет болған жағдайда,
математикалық модельдеу кезінде үлкейтілген геометриялық модельдерді
қолдануға болады, онда наноөлшемді элементтер ауыстырылады, мысалы,
құрылымның конфигурациясын сақтай отырып, микрон өлшемінің
элементтері. Бұл әдіс модельдеу кезінде микродиапазон үшін жақсы дамыған
есептеу әдістерін қолдануға мүмкіндік береді.

Сур. 5.41. Нанокомпозиттер үлгілерінің есептік геометриялық модельдері: афуллерендермен; б, в- КНТ-мен
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ММУ ҒЗИЯФ - да сипатталған тәсіл Монте-Карло әдісіне негізделген
giant бағдарламалық кешенінің көмегімен жүзеге асырылды. Сур. 7.41
матрицаға фуллерендер (а) енгізілген және әртүрлі үлгіде бағытталған КНТ
(б, в) композициялық материалдар үлгілерінің есептеулерде пайдаланылған
геометриялық модельдері көрсетілген. Ғарыштық сәулеленуге тән
энергетикалық және кеңістіктік таралуы бар электрондар мен протондар
ағындарының ұсынылған құрылымдарына әсер етуді модельдеу жүргізілді. Сур. 7.42 мысал ретінде үлгілердің бірінде затқа берілген энергияның
алынған кеңістіктік таралуы көрсетілген.

Сур. 5.42. Берілген энергияны үлгіде бөлу

Математикалық модельдеуді қолдану атом оттегінің наноқұрылымдар
мен нанокомпозиттерге әсерін зерттеуде де өте тиімді. Оттегі атомдарының
ағынымен КНТ-ның зақымдануының мүмкін механизмі КНТ-ны "ажырату"
деп аталады (ағылшын тіліндегі unzipping әдебиетінде). Жоғарыда
сипатталған ТФТ және ТТФТ әдістерін қолдана отырып, ММУ ғылымизерттеу институтында жасалған бұл құбылысты математикалық модельдеудің
нәтижесі суретте келтірілген. 5.43. Бұл құбылыс КНТ-ға айтарлықтай
құрылымдық зақым келтіруі мүмкін екенін көруге болады.
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Сур. 5.43. UNT босату құбылысы

GEANT бағдарламалық кешені атомдық оттегі ағынының полимерлі
композитке әсерін модельдеу үшін қолданылды. Полиимидті матрицаға
органикалық топтармен қоршалған кремний диоксидінің "өзегі" болып
табылатын өте тармақталған полиорганосилоксанның наноөлшемді
бөлшектерін енгізу арқылы алынған композиттің үлгісі зерттелді.

Сур. 5.44. Атомдық оттегі (а) және осы процесті математикалық модельдеу (б)
әсерінен полимерлі композит эрозиясын эксперименттік зерттеу нәтижелері

5.44 а - сур. жоғарыда сипатталған ММУ ҒЗИЯФ модинамикалық
үдеткіші - магнитоплазда атомды оттегі ағынымен сәулелендіргеннен кейін
сканерлеуші электронды микроскоптың көмегімен алынған үлгі бетінің
бейнесі ұсынылған. Бұл үлгіде толтырғыштың бастапқы наноөлшемді
бөлшектері Жоғарыда қарастырылған КНТ жинағына ұқсас үлкен
микроөлшемді құрылымдарға біріктірілді. Алайда, атомдық оттегінің әсеріне
төзімді бұл микроөлшемді бөлшектер олардың астындағы полимерлі
байланыстарды оттегі атомдарының жойылуынан қорғайтыны анық.
5.44 сур. GEANT кешенінің көмегімен осы әсерді модельдеу
нәтижелерін көрсетеді.
5.4. Ғарышта наноматериалдар мен нанотехнологияларды қолдану
болашағы
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5.4.1. Ғарыш техникасына арналған нанотехнологияларды әзірлеу
бағдарламалары
2000
жылдардың
басында
ірі
ғарыш
державалары
нанотехнологияларды
дамытудың
және
ғарыш техникасы
үшін
наноматериалдарды жасаудың перспективалық бағдарламаларын әзірледі.
АҚШ-та Аэронавтика және ғарыш кеңістігін зерттеу жөніндегі ұлттық
басқарманың (NASA) қолдауымен жасалған осындай бағдарламалардың
бірінің құрылымы жасалған
Осы бағдарламаның жабдықтарының наноматериалдары, борттық
электроника
элементтері,
түрлі
мақсаттағы
сенсорлар
және
нанокомпоненттері болып табылады. Суреттің жоғарғы жағында жаңа
материалдар мен элементтерді қолдану арқылы ашылатын мүмкіндіктер
көрсетілген, ал 2011 жылы аяқталуы жоспарланған бастапқы кезеңдерде
жетістіктер негізінен көп функциялы материалдарды, ал кейінірек ақылды
материалдар мен биожүйелерді қолданумен байланысты.
Нанотехнологияның қарқынды дамуын және оларды ғарыштық
зерттеулерде қолдану мүмкіндіктері туралы идеялардың өзгеруін ескере
отырып. Бұл ретте оларды шешу үшін нанотехнологияларды пайдалану
қажет болатын аса маңызды перспективалық міндеттер ретінде мыналар
көрсетіледі:
диаметрі 25-50 м-ден астам антенналарды, күн батареяларын және т. б.
дайындауға арналған конструкцияның меншікті (массаға қатысты) мөлшерін
ұлғайту.;
ҒА ұшырудың жаңа жүйелері, тұрғын ғарыш құрылыстары және т. б.
үшін материалдардың меншікті беріктігін 10-100 есе арттыру.;
кванттық сенсорларды, биохимиялық "чиптегі зертханаларды", шағын
ҒА құру үшін масса мен тұтынылатын энергияны азайту кезінде
құрылғылардың функционалдығын кеңейту;
экипаждарға дербес медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру және
кешенді дамып келе жатқан ғарыш жүйелерін құру үшін ҒА жүйелерінің
үлестік ақпараттық қамтамасыз етілу деңгейін және "интеллект" деңгейін
арттыру.
5 жылға созылатын бастапқы кезеңде наноматериалдардың бірнеше
кластары пайда болады және тіпті практикалық қолданыла бастайды деп
күтілуде. Біріншіден, біз нанобөлшектер мен нанотүтікшелерге негізделген
жаңа құрылымдық материалдар туралы айтып отырмыз, олар ҒА салмағын
оның беріктігіне нұқсан келтірместен күрт төмендетеді. Тағы бір сәтті дамып
келе жатқан бағыт-бұл наноэлектроника және басқа наноқұрылымдар.
Алдағы уақытта ғарыштық радиация әсеріне төзімді молекулярлық
компьютерлер мен биокомпьютерлерді құру, жер бетінен геостационарлық
орбитаға дейін созылған аса берік кабель негізінде "ғарыштық лифт"
құрылысының белгілі жобасын іске асыру, эффектіні пайдаланатын
биосенсорларды әзірлеу жоспарлануда "молекулалық тану", жердің және
басқа планеталардың айналасындағы қоршаған ортаның жағдайын
диагностикалау үшін сенсорлық желілерді құру, сонымен қатар қоршаған
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ортаны жақсартуға бағытталған ауқымды жұмыстарды орындауға қабілетті
наноробот жүйелері.
Еуропалық зерттеушілер сонымен қатар ғарыштық нанотехнологияны
дамытудың мүмкін бағыттарын талдауға көп көңіл бөледі. Жалпы, ғарыштық
нанотехнологияның дамуының ұсынылған көрінісі АҚШ-тың қарастырылған
бағдарламасына ұқсас, бірақ оның құрылымы сәл өзгеше. Еуропалық
зерттеушілер аэроғарыш саласы үшін нанотехнология саласындағы
жұмыстардың маңызды бағыттары ретінде мыналарды бөліп көрсетеді:
зияткерлік материалдарды қоса алғанда, көп мақсатты құрылымдық
және функционалдық материалдар;
наноэлектроника элементтері;
ҒА энергиямен қамтамасыз ету жүйелеріне арналған материалдар мен
бұйымдар (энергия сақтағыштар, отын элементтері, Күн батареялары және т.
б.););
ҒА жабдықтары және наносенсорларды, электромеханикалық
наножүйелері және т. б. қолданатын ғылыми аппаратура.;
тіршілік әрекетін қамтамасыз ету жүйелері;
нанотехнологиялар арқылы жүзеге асырылатын перспективті
ғарыштық жобалар;
Нанотехнология, әрине, ғарыштық жобаларды жүзеге асырудағы
маңызды сәттердің бірі ретінде қарастырылады: Айды, Марсты, Венераны
игеру және ғылыми зерттеулер мен Күн мен ғарыштық ортаның жағдайын
бақылау үшін ірі спутниктік жүйелер құру. Нанотехнологиялар мен
наноматериалдарды қолдану есебінен ҒА негізгі жүйелерін үздіксіз жетілдіру
көзделеді. Бұл алдағы жылдары Жерге жақын ғарыштық ортаны және Күнді
бақылау үшін кіші спутниктер шоқжұлдыздарын пайдалануға, кейінірек алыс
ғарышты зерттеу және үлкен диафрагмасы бар ғарыштық телескоптар салу
үшін осындай шоқжұлдыздарды іске қосуға мүмкіндік береді.
Нанотехнологиялар мен наноматериалдарды қолдана отырып жасалған
роботтар Марсты, сондай - ақ Венера мен Күн жүйесінің алып планеталарын
зерттеуде маңызды рөл атқарады, олардың айналасында және бетінде ҒА
төтенше жағдайларда жұмыс істеуі керек. Әрине, Айға өмір сүру базаларын
салу және Марсқа ұшу сияқты ірі ғарыштық жобаларды жүзеге асыру
нанотехнологиясыз және наноматериалдарсыз мүмкін емес, бірегей
қасиеттері бар құрылымдық және функционалды материалдарды қолданудан
бастап,
ғарышкерлердің
денсаулығы
мен
өмірлік
белсенділігін
диагностикалауды қамтамасыз ететін әртүрлі құрылғылар мен жүйелерді
қолдануға дейін.
Ресейлік мамандардың қол жеткізілген деңгейдегі бағалары және
ғарыш саласы үшін нанотехнологияны дамыту перспективалары жоғарыда
қарастырылған бағдарламалар сияқты, наноқұрылымдар негізінде түбегейлі
жаңа құрылымдық және функционалды материалдарды, қорғаныс
жабындарын, ҒА электрондық жүйелерінің элементтерін, электр
энергиясының көздерін, сенсорларды, жоғары өнімді борттық компьютерлер
мен оларға негізделген зияткерлік жүйелерді құру мәселелерін қамтиды.
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5.4.2. Болашақ ғарыш жобаларында наноматериалдарды қолдану
Жоғарыда сипатталған барлық наноматериалдар мен олардың
негізіндегі құрылғылар перспективалық ҒА-ны әзірлеу және ХХІ ғасырдың
ғарыштық жобаларын іске асыру кезінде қандай да бір дәрежеде
қолданылады.
Әр түрлі елдердің мамандарының назарын, атап айтқанда, 2011 жылы
30 жыл жұмыс істегеннен кейін ұшулары аяқталған Space Shuttle
американдық кемелерін ауыстыру үшін қайта пайдалануға болатын ғарыш
кемелерінің жаңа буынын құру міндеті қызықтырады.

Сур. 5.45. Қайта пайдалануға болатын жаңа ғарыш кемесінің орналасуы
5.47- сур..нанотехнологиялар мен наноматериалдарды қолдану есебінен
сипаттамалары едәуір жақсартылуы мүмкін конструкция элементтері мен
жүйелерін көрсете отырып, қайта пайдалануға болатын жаңа ғарыш
кемелерінің бірінің макеті бейнеленген. Кеме шетелде Aerospike деп
аталатын сыртқы кеңейтімі бар оттегі - сутегі сұйық зымыран
қозғалтқыштарымен (1) жабдықталған.
Олардың айрықша ерекшелігі - сыртқы беті қоршаған ортамен өзара
әрекеттесетін дыбыстан жоғары газ ағынымен жетілдірілген орталық дененің
(істіктің)
саптамасында
болуы.
Мұндай
қозғалтқыштар
Жер
атмосферасындағы биіктіктердің кең диапазонында жұмыс істеуге жарамды,
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бұл оларды ғарыш кемесінде пайдалану кезінде өте маңызды, сонымен қатар
олар кішкентай. Номатериалдар қозғалтқыштарды құрастыру элементтерін
(1), сондай - ақ отын қоймаларын (2) жасау үшін қолданылуы мүмкін.
Интеллектуалды және өздігінен емделетін нанокомпозиттерді
қолданумен жасалған кеме корпусының сыртқы қабығы корпус жағдайының
үздіксіз автоматты диагональдылығын және метероидтер мен ғарыш қоқысы
бөлшектерінің соққыларынан, сондай - ақ ғарыш радиациясының әсерінен
қорғаудың жоғары деңгейін қамтамасыз етеді. Нанокомпозиттер кеменің
жаңа бөлігіне орнатылатын жылу қорғау элементтерін жасау кезінде де
пайдаланылатын болады (4). Кеме корпусының ішінде орналасқан борттық
компьютерлерде
және
кеменің
электрондық
жүйелерінде
(3)
наноэлектроника элементтерін кеңінен пайдалану болжанады. Кемені
энергиямен жабдықтау жаңа тиімділігі жоғары литий батареялары мен отын
элементтері (5) көмегімен қамтамасыз етіледі, оларды құрастыру кезінде
көміртекті наноматериалдар маңызды рөл атқара алады.
Нанотехнологиялар дамыған сайын қажетті қасиеттері бар
жетілдірілген
материалдар
жасалады,
бұл
қазірдің
өзінде
нанокомпозиттерден жасалған бір экранды, үш есе қорғауды – жылу,
радиациялық және соққыға қарсы қамтамасыз ету тұжырымдамасын
қарастыруға мүмкіндік береді. Шетелдік әдебиеттерде TRIPS (Thermal, Radia
- tion, Impact Protective Shield) атауын алған бұл тұжырымдама қайта
пайдалануға болатын ғарыш аппараттарының құрылуына байланысты ғана
емес, сонымен қатар Айды игеруге және Күн жүйесінің планеталарына ұшуға
арналған құрылғыларға қатысты талқыланады.
1970 жылдардың ортасында геостационарлық орбитада жер үсті және
ғарыш объектілерін лазерлік немесе микротолқынды сәулелену сәулелерінің
көмегімен беру арқылы энергиямен қамтамасыз ету үшін күн электр
станцияларын құрудың алғашқы жобалары ұсынылды.
Мұндай электр станцияларының қуаты 5-10 ГВт жетуі мүмкін деп
болжалды. Салыстыру үшін біз Красноярск су электр станциясының
максималды қуаты, әлемде ең үлкендерінің бірі, 6 ГВт екенін көрсетеміз.
Мұндай қуатты ғарыштық электр станцияларында ауданы 50-100 км 2 күн
батареялары болуы керек еді, ал бүкіл құрылымның көлденең өлшемдері 2030 км, ал массасы 100 мың тонна деп бағаланды. Бұл үлкен құрылымдарды
құрастыру жердің төменгі орбитасында жүзеге асырылады, содан кейін
оларды сұйық зымыран қозғалтқыштарымен немесе плазмалық ағындарды
шығару арқылы тартылуды тудыратын электрлік қозғалтқыштармен
жабдықталған орбитааралық тартқыштардың көмегімен геостационарлық
орбитаға жеткізіледі деп жоспарланған.
Мұндай жасанды ғарыш объектілерін салу және кейіннен пайдалану
елеулі техникалық, экономикалық және экологиялық қиындықтармен
байланысты. Соңғылары төмен монтаждық орбитаға УЖЖ - ны жеткізу
кезінде және жинақталған станцияны геостационарлық орбитаға тасымалдау
кезінде, сондай - ақ жоғары атмосфераға және жер ионосферасына қуатты
лазер немесе микротолқынды сәулеленудің пайда болуына байланысты
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зымыран отынының жану өнімдерінің көп мөлшерде жер ортасына
шығарылуына байланысты пайда болады.
Бастапқы массасы жүздеген тоннамен өлшенетін "Протон", "Сатурн",
Ariane - 5 қуатты зымыран-тасығыштары 20-25 тонна пайдалы жүкті төменгі
орбитаға, ал қосымша сатыны (үдеткіш блок деп аталатын) пайдалана
отырып, геостационарлыққа – бар болғаны 2,5 тонна шығаратынын еске
түсіру жеткілікті. Бұл ретте жер атмосферасына 180-250 тонна зымыран
отынының жану өнімдері (CO 2, H2, NH3) шығарылады. 1 кг жүкті орбитаға
жеткізу құны шамамен 20 мың АҚШ долларын құрайды.
Ғарыштық электр станцияларын салу кезінде нанотехнологиялар мен
наноматериалдарды қолдану көптеген қиындықтарды жеңуге мүмкіндік
береді. Жоғарыда сипатталған жаңа фотоэлектрлік түрлендіргіштер күн
панельдерінің өлшемдері мен массалары едәуір аз болған кезде қажетті
электр қуатын қамтамасыз етеді.
Егер нанотехнологияны қолдана отырып, геостационарлық орбитаға
орналастырылған жоғары тиімді икемді батареялар мен жұқа қабатты
эмитенттерді құруға болатын болса, онда электр станциясын төмен орбитаға
жинау кезеңдерінің еңбек сыйымдылығы мен ұзақтығын едәуір қысқартуға
болады және оны кейіннен геостационарлық орбитаға тасымалдау және
болашақта оларды толығымен тастау.

Сур. 5.46. Ғарыш электр станциясының болжамды конструкциясы
Ғарыштық күн энергиясын құру жолындағы алғашқы нақты қадамдар
ретінде геостационарлық орбитада алғашқы жобалармен салыстырғанда
қуаттылығы 1000 есе аз электр станцияларының құрылысы қарастырылуда.
Күн ғарыш станциясының қазіргі заманғы конструкцияларының бірінің
схемалық бейнесі суретте көрсетілген.
Мұндай электр станцияларын жинау роботтардың көмегімен
геостационарлық орбитада тікелей жүзеге асырылуы мүмкін. Бірақ
қуаттылығы шамамен 10 МВт электр станцияларын салудың алғашқы
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кезеңдерінде геостационарлық орбитаға көптеген жүктерді жеткізу қажет
болады.
Жоғарыда геостационарлық ҒА үшін аппараттардың қоршаған
ғарыштық плазмамен өзара әрекеттесуі есебінен туындайтын олардың
электрленуі үлкен қауіп төндіретіні атап өтілді. Үлкен өлшемді жұқа
пленкалы элементтері бар құрылымдар электрлендіруге байланысты
разрядтардың нәтижесінде ғана емес, сонымен қатар объектінің
конфигурациясын бұзатын электростатикалық күштердің пайда болуына
байланысты зақымдалуы және істен шығуы мүмкін.
Нанотехнологиялар мен наноматериалдарды қолдану ҒА габариттері
мен массасын едәуір төмендетуге мүмкіндік берсе де, "Жер–Ғарыш"
трассаларында жүк ағынын ұлғайту проблемасы өзекті болып қалуда.
Сондықтан орбитаға жүктерді жеткізудің жаңа тәсілдері ізделуде. Ең көп
талқыланған және нақты бірі-Жер бетінен геостационарлық орбитаға өтуі,
жоғарыда аталған ғарыштық лифт құрылысының жобасы. Жобаның идеясы
өте қарапайым: геостационарлық ҒА үнемі жер бетінің бір нүктесінен
жоғары болғандықтан, ҒА мен осы нүкте арасында жүк капсуласы екі
бағытта қозғалатын кабельді созуға болады (сурет. 7.50 а). Кабель қарама қарсы бағытталған екі күштің әсерінен созылады: гравитациялық және бағатепкіш, біріншісі жерден алыстаған сайын азаяды, ал екіншісі артады.
Геостационарлық орбитаның биіктігінде бұл күштер өзара тепе-теңдікке ие,
алайда кабельдің қажетті кернеуін қамтамасыз ету үшін центрифугалық күш
басым болуы керек. Ол үшін оған бекітілген қосымша ғарыш объектісі бар,
өзіндік тепе - теңдік рөлін атқаратын кабельдің соңы геостационарлық
орбитадан сәл жоғары болуы керек. Қызметтік және ғылыми жабдықтармен
жабдықталған жүк капсуласы (сурет. 7.50 б) күн ғарыш электр станциясынан
энергия алатын электр қозғалтқыштарының немесе өзге де құрылғылардың
көмегімен қозғалысқа келтірілетін болады.
Мұндай ғарыштық құрылымдарды құру мүмкіндігін К. Е. Циолковский
қарастырды. Ол мұнараны гравитациялық және центрифугалық күштердің
әсерінен тұрақты күйде ұстады. Кабельді қолдана отырып ғарыштық
лифттерді құру жобалары 1960-1970 жылдары пайда бола бастады. Алдымен
танымал ғылыми басылымдар ретінде, содан кейін айтарлықтай техникалық
негіздемемен. Барлық ұсынылған жобаларды жүзеге асырудағы басты
қиындық-қажетті беріктігі бар кабельді өндіру. Есептеулерге сәйкес, болат
кабель ұзындығы 50-70 км болатын ауырлық күшімен бұзылады.
Композициялық материалдарды пайдалану кабельдің ұзындығын 150-300 кмге дейін арттыруға мүмкіндік береді. Орталықтан тепкіш күштің тепе-теңдік
әсерін ескере отырып, кабельдегі жүктеме 4-5 есе азаяды, бірақ бұл мәселені
шешу үшін жеткіліксіз болып табылады.
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Сур. 5.47. Ғарыш лифтінің жұмыс істеу схемасы (А) және (б)
жобаларының бірі: 1-жер; 2 - жүк капсуласы; 3-кабель; 4-ГСО; 5-қарсы
салмақ; 6-ҒА
Мұндағы ғалымдар мен дизайнерлердің үміттері тағы да КНТ-ны
қолданумен байланысты, олардың беріктігі (~100 ГПа) ең жақсы легірленген
болаттардың беріктігінен он есе көп, салмағы аз. Математикалық модельдеу
нәтижелері ғарыштық лифт кабелінің материалы шамамен 20 ГПа және
алюминийден үш есе жеңіл болуы керек екенін көрсетті. КНТ бұл талапты
түбегейлі қанағаттандырады. Дегенмен, кабельді жасау үшін сіз максималды
ұзындығы әлі 2-3 см-ден аспайтын, содан кейін жіптерге байланған иірілген
жіптерді жасауды үйренуіңіз керек. Мұндай турникеттердің алғашқы үлгілері
қазірдің өзінде алынды, бірақ олардың беріктігі КНТ-ның өз күшінен әлі
алыс. Дегенмен, технологиялық прогресс талап етілетін беріктік
сипаттамалары бар КНТ кабелін құруға әкеледі деп күтуге болады.
Кабельдың ҒКФ пен жер маңындағы ортаның әсеріне төзімділігін
қамтамасыз ету проблемасын, соның ішінде тропосферадағы найзағай
құбылыстары мен желді, сондай-ақ кабельдың басқа Ғарыш объектілері мен
ұшақтарға жасайтын кедергілерін және кабельдың авариялық үзілуіне
байланысты ықтимал қауіптерді ерекше атап өту қажет. Лифт құрылысына
жұмсалатын жиынтық шығындар 2020 жылға қарай оны пайдалануға беру
мерзімі кезінде 10 млрд, АҚШ долларына бағаланады. Лифттің жүк
көтергіштігі геостационарлық орбитаға жүк жеткізу құны қуатты зымыран
тасығыштарды пайдаланумен салыстырғанда 100 еседен астам төмендеген
кезде, бірнеше ондаған тоннаға жетеді деп болжайды.
Адамдардың Айға ұзақ уақыт тұруы және Ай базасының ішінде де,
одан тыс жерде де техниканың үздіксіз жұмыс істеуі үшін радиацияның,
метеориттердің, олар шығаратын ай топырағының қайталама бөлшектері мен
ай шаңының әсерінен қорғау мәселелерін шешу қажет. Наноматериалдар мен
нанотехнологиялар, әрине, осы мәселелерді шешуде маңызды рөл атқарады,
әсіресе ғарышкерлер айдың бетінде жұмыс істеген кезде қолданылатын
қорғаныс костюмдері мен жабдықтарын жобалау кезінде. Бұл жағдайда
ғарыштық факторлардың әсерінен жан-жақты қорғауды қамтамасыз ететін
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нанокомпозиттер негізінде жасалған әмбебап экрандарды қолдану туралы
тағы да айтуға болады. Жоғарыда аталған TRIPS-қорғаныс құру
тұжырымдамасын қолдану туралы да айтуымызға болады.
Нанотехнология Айда қолдануға арналған ғылыми жабдықты жасау
кезінде де қолданылады. Қызықты жобалардың бірі-Айға диаметрі 100 м-ге
дейін сұйық айнасы бар телескоптың құрылысы, оның шағылысқан беті
иондық сұйықтық деп аталатын қабатқа қолданылатын күміс
нанобөлшектердің пленкасынан тұрады.
Айналдыру кезінде сұйықтықтың параболалық пішінді алу қабілетіне
негізделген телескоптар үшін сұйық айналар жасау идеясы жаңа емес және
бірнеше рет жүзеге асырылды. Алайда, барлық дерлік жағдайларда, сынап
ауыр, улы және, сонымен қатар, -38°С температурада қатып қалатын
рефлекторлы сұйықтық ретінде қолданылды. Айна негізі ретінде ұсынылған
органикалық иондық сұйықтық сынапқа қарағанда әлдеқайда жеңіл, төмен
температурада қатып қалады (-98°С), қарама-қарсы зарядталған
бөлшектердің күшті өзара тартылуына байланысты вакуумда аз буланып
кетеді және инфрақызыл аймақта жоғары шағылысу коэффициенті бар күміс
пленканы жақсы ұстайды.
Айдағы гравитацияның төмендігі айна бетінің өте жақсы пішінін алуға
көмектеседі, оның фокустық ұзындығын сұйықтықтың айналу жылдамдығын
өзгерту арқылы немесе сұйықтық бар ыдысқа салынған электромагниттік
магнит өрісін қолдану арқылы өзгертуге болады. Айға орнатылған мұндай
телескоп ҒА орнатылатын ең жақсы оптикалық телескоптармен
салыстырғанда 100 есе әлсіз нысандарды 1000 есе байқауға мүмкіндік береді.
Планетааралық ұшулар үшін басқарылатын Марс кемесі мен автоматты
ұшақтарды жасау кезінде экипаж мен жабдықты ҒКФ әсерінен сенімді
кешенді қорғауды қамтамасыз ету мәселесі маңызды мәселелердің бірі болып
қала береді. Бұл жағдайда наноматериалдардың көмегімен жүзеге
асырылатын қорғаныс тұжырымдамасы өте жемісті болуы мүмкін.
Есептеу нәтижелері көрсеткендей, Марс ғарыш кемесінің радиациялық
қорғанысын ГҒС және ҒКС зарядталған бөлшектерін жұтатын экрандармен
үйлестіре отырып, өте өткізгіш электромагнит көмегімен қамтамасыз етуге
болады. Мұндай дизайндағы наноматериалдарды пайдалану, оның өлшемдері
мен массасын едәуір азайтады. Әрине, Марс кемесінің экипажының өмірін
қамтамасыз ету үшін 2 жыл ішінде, 3 жыл ұшу кезінде нано-технологиялар
көмегімен жасалған жаңа құралдардың барлық арсеналы қолданылады:
жоғарыда қарастырылған жоғары сезімтал газ лизаторлары, чиптегі
зертханалар, медициналық мақсаттағы бұйымдарды мақсатты жеткізу
құралдары және т. б.
Марсқа басқарылатын ұшуды дайындау кезінде Марс топырағының
үлгілерін зерттеу үшін әртүрлі наносенсорлар негізінде жаңа әдістер мен
құрылғылар жасалады.
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Сур. 5.48. Нанороботтар жүйесі
Планеталарды зерделеу кезіндегі маңызды бағыт планеталардың
бетіндегі және планетаға жақын кеңістіктегі жағдайлар туралы деректерді
алу үшін оларды басқарылатын кемеге немесе жерге беру үшін әртүрлі
күрделілік дәрежесіндегі шағын ҒА мен роботтарды қолдану болып
табылады. Мұндай құрылғылар астронавтикада бұрыннан бері қолданылып
келеді. Алайда, кейінгі ұрпақтардың нанороботтары едәуір кең
функционалды мүмкіндіктерге ие болады. Олардың біріктіруге өткізгіштер
жүйесін (сур. 7.50) ғарыштық миссияларды ақпараттық қолдауды, ҒА ұшуын
басқаруды, қону орнын дайындауды, ҒА тексеру мен жөндеуді, тіпті оларды
қоршаған химиялық элементтерден роботтар жүргізе алатын материалдармен
және өнімдермен қамтамасыз етуді және көптеген басқа функцияларды
орындауды қамтамасыз етеді. Мұндай жобалардың фантастикалық көрінуіне
қарамастан, олар келесі 20 және 30 жылда жүзеге асырылуы мүмкін.
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ҚЫСҚАРТУЛАР ТІЗІМІ
ҚҒС қалыпсыз ғарыштық сәулелер
ВУФ вакуумдық ультрафиолет (сәулелену)
ЖЭО жоғары эллиптикалық орбита
ЕЭМ екінші ретті электронды мультипликатор
ГҒС галактикалық ғарыштық сәулелер
ГСО геостационарлық орбита
ИС интегралды схемасы
ЖЖС жасанды жер серігі
ҒА ғарыштық аппарат
АЭМ арнаның электронды мультипликаторы
СҚБ Сызықтық қуат беру
МДМ металл-диэлектрік-металл (құрылым)
ХҒС Халықаралық ғарыш станциясы
ЖӨМО жартылай өткізгіш металл оксиді (құрылымы)
МЭМЖ микроэлектромеханикалық жүйелері
НЭМЖ наноэлектромеханикалық жүйелер
ЖЖҒК Жерге жақын ғарыш кеңістігі
ЖРБ жердің радиациялық белдеулері
КБ күн батареясы
КЖ күн желі
МІА меншікті ішкі атмосферасы
ҒКС ғарыштық күн сәулелері
ТРЖ термореттегіш жабыны
КНТ көміртекті нанотүтікшелер
УФ ультрафиолетті (сәулелену)
ҒКФ ғарыш кеңістігінің факторлары
ФЭТ фотоэлектрлік түрлендіргіш
ЭСР электростатикалық разряд
ОАА Оңтүстік Атлантикалық аномалия
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