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Реферат
Обсяг пояснювальної записки становить 133 сторінки, які включають в себе 5
розділів, 59 ілюстрацій, 2 додатки і 89 бібліографічних найменувань за переліком
посилань. Розглянуто два основних напрямки: тривісна активна орієнтація та
методи захисту від космічних чинників. Об'єктами дослідження даної магістерської
роботи є системи керування космічних апаратів та захист бортової радіоелектроної
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апаратури та самого КА, у космічному середовищі. Мета виконання магістерської
роботи полягає в виборі найоптимальнішого методу керування супутником та
забезпечення функціональної безпеки радіоелектронних засобів космічних систем
і, зокрема, космічних апаратів що дозволить збільшити термін активного існування
створюваних космічних апаратів від 10-20 років і більше.
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В результаті проведення аналітичного огляду літератури, науково-технічних
статей та електронних джерел отримано висновок щодо систем орієнтації, та
методів захисту супутника. Розроблено математичні моделі систем керування
рухом та отримано значення розрахунку захистних поверхонь систем захисту
супутника.
КОМПОЗИТ.

СИСТЕМА

ОРІЄНТАЦІЇ,

СИСТЕМА

ЗАХИСТУ,

ГРАФЕН,

в,

СУПУТНИК,

но

Abstract
Volume explanatory note is 117 pages that include 4 sections, 59 illustrations ,

.І
ва

2 applications and 81 items on the list of bibliographic references. Two main areas:
active triaxial orientation and methods of protection from cosmic factors. The objects of
study of this master's work is the space launch systems and protection of on-board

.Л

equipment and radioelektronoyi of the spacecraft in outer environment.
The purpose of the master's work performance is choosing the most optimal

С

method of satellite control and ensure functional safety of electronic means and space
systems, including spacecraft that will increase the term of active existence created
spacecraft from 10-20 years or more. As a result of the analytical literature review ,
scientific, technical articles and electronic sources received opinion on targeting systems
, and methods to protect the satellite. Mathematical models of traffic control and the
resulting value calculation protective surface protection systems of the satellite.
SATELLITES, SYSTEM ORIENTATION, PROTECTION SYSTEMS, GRAPHEME, COMPOSITE.
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Перелік скорочень
1. БА - Бортова апаратура
2. БВЗК - блок включення засобів керування
3. БКК - бортовий комплекс керування
4. ВП – виконавчій пристрій
6. РД - радіаційні дефекти
7. РН – ракета носій
8. РС - радіаційна стійкість
9. РЕА - радіоелектронна апаратура
10. СІВ - стаціонарне іонізуюче випромінювання
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5. МКА – малогабаритні космічні апарати

12. ЕЗ - елементи захисту
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11. ТКН - температурний коефіцієнт напруги
13. ЕКБ – елементно компонентная база

14. ЕМВ - електромагнітне випромінювання
15. ЕСЗ - електростатичний заряд

но

17. ДВНТ - двошарові ВНТ

в,

16. ЕНП - ефект надглибокого проникнення
18. НК - нанокомпозити
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19. ВНТ - вуглецеві нанотрубки

20. ПНК - полімерний нанокомпозит
21. ВОНТ - впорядкована орієнтована нанотрубка
22. ЕЗ - експериментальний зразок

.Л

23. СКП - сонячні космічні промені
24. РПЗ - радіаційний пояс Землі

С

25. БЦК - бортовий цільовий комплекс

26. СКРН - система керування рухом і навігації
27. ССО - система стабілізації та орієнтації
28. СЕС - система електропостачання
29. СЗТР - система забезпечення теплового режиму
30. НКК - наземний комплекс керування
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31. ДМ – двигун – маховик
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32. МІО - магнітний виконавчий орган
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Вступ
Завдання,

що

покладаються

на

штучні

супутники

Землі,

постійно

ускладнюються. Це призводить до необхідності вдосконалення їх систем
керування. Особливо це відноситься до систем стабілізації та орієнтації (ССО)
малогабаритних космічних апаратів (МКА) тривалого існування. При розробці
ССО таких МКА доводиться враховувати обмеження на можливості їх виконавчих
пристроїв (ВП). Найбільш раціональним є використання в якості виконуючого

20
15

пристрою (ВП) або тільки двигунів-маховиків (ДМ), або тільки магнітних
виконавчих органів (МІО).

Системи керування суттєво відрізняються один від одного, в залежності від
того, яка природа керуючого впливу на рух КА, які способи реалізації та які

Кі
ВР
А

потрібні при цьому пристрою системи керування рухом. Від роботи системи
керування залежить робота всіх інших підсистем космічного апарата, а також
якість здійснюємих робіт, обумовлених корисним навантаженням апарата. У
зв'язку з тим, що, практично, перед кожним космічним апаратом ставляться
специфічні конкретні цілі й завдання, система керування для кожного апарата,
відповідне призначення.

в,

незважаючи на обов'язкові елементи конструкції, розробляється індивідуально під

но

Успіхи космонавтики неможливо також уявити без розробки матеріалів, що
витримують високі температури працюючих двигунів і виникаючі при входженні в

.І
ва

атмосферу високі механічні навантаження, екстремальні умови космічного
простору, що забезпечують герметизацію населених відсіків корабля та виконання
багатьох інших вимог, життєво важливих для гарантованої безпеки членів екіпажу

.Л

і функціонування космічних апаратів. Не можна також забувати і про ті втрати, які
понесло людство на шляху до освоєння космосу, в чому є впливова частка,

С

пов'язана з недоробками і недоліками у властивостях використаних матеріалів.
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1. РОЗГЛЯД ОСНОВНИХ СИСТЕМ СУПУТНИКА
1.1 Аналіз світової промисловості по розробці космічних апаратів.
У цей час світова космічна діяльність вийшла на рівень інтенсивного
розвитку, зв'язаного як зі збільшенням вимог до результатів космічної діяльності,
так і з появою принципово нових науково-технічних розв'язків і технологій, що

20
15

створюють можливості для вдосконалювання ракетно-космічної техніки [1].
Тверда конкуренція на світовому ринку космічної діяльності змушує його
учасників надавати свої розробки в найкоротший термін, якісно й за низькими
цінами без зниження цільової ефективності космічних систем. Основною
перешкодою при просуванні на ринку є висока вартість і тривалість створення КА,

Кі
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А

засобів виведення, а також висока вартість запусків і тривалий час їх підготовки.
Однієї із причин високої вартості космічних апаратів є необхідність їх
розробки для реалізації конкретних поставлених цілей. Такий підхід дозволяє
створювати

спеціалізовані,

високоефективні

апарати,

оснащені

дорогим

устаткуванням і здатні повністю виконати завдання. Стандартизація й, як наслідок,

в,

масове виробництво неминуче приводить до зниження вартості продукту, але в

но

космічній галузі такий підхід протягом довгого часу був неможливий через
специфіку розв'язуваних завдань і необхідності у складному устаткуванні. Але

.І
ва

наука не стоїть на одному місці, а постійно рухається, а з часом приходять інші
можливості та інші погляди, на різних рівнях. У результаті вартість одного
супутника й час його розробки значно зменшуються, що дозволяє проводити
більше запусків у стислий термін. Ще одним з варіантів здешевлення запусків, на

.Л

думку багатьох фахівців, є радикальне зменшення маси КА [2].
Досягнення останніх років в області наноелектроніки й наноелектромехані-

С

ки, особливо в технології виробництва інтегральних схем, дозволили створювати
малі космічні апарати (міні-, микро-, нано- і пікосупутники) з невисокою вартістю
й невеликим часом підготовки. Відповідно, створення нового покоління наукових
приладів з низькими масами й споживаною потужністю, але високим рівнем
функціональних параметрів.

9

Завдяки сучасному рівню розвитку науки й техніки на супутнику такого
класу можна встановлювати практично всі властиві великому КА бортові
системи: систему орієнтації (пасивна й активна), систему енергопостачання,
систему визначення положення й орієнтації, систему зв'язку, а також бортовий
комплекс керування. Безумовно, супутник несе корисне навантаження, пов'язанє з
певним класом розв'язуваних завдань широкого спектра: зв'язок, дистанційне

15

зондування Землі, фотозйомка, наукові дослідження, технологічні й інші
експерименти ( у тому числі в освітніх цілях).

20

Впровадження «технології» малих космічних апаратів підтримується
сьогодні сучасними тенденціями розвитку науки й техніки, такими як
мініатюризація електроніки, перехід до цифрових технологій у керуванні, прогрес
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у створенні конструктивних матеріалів і цілому ряді інших технічних розв'язків
[3].

Основна перевага таких супутників - це його цінова привабливість. Невисока ціна дозволяє формувати цілі супутникові системи, які можуть здійснювати
безперервний моніторинг (зондування) земної поверхні, вирішувати питання

в,

телекомунікації та інше. Розвиток КА малих форм також стимулює розвиток і
вдосконалювання принципово нових технологій.

но

Реалізація цінових переваг малих космічних апаратів неможлива без
створення відповідних недорогих і високонадійних засобів виведення, а також без
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створення відповідної космічної інфраструктури керування КА й технологій
одержання інформації. Поява на ринку малих ракет-носіїв, що є модифікацією
військової ракетної техніки, також сприяє розширенню можливостей викори-

.Л

стання малих космічних апаратів.
Запуск малих космічних апаратів на орбіти здійснюється, як правило,

С

трьома основними варіантами [4]:
- одиночним - цільовий запуск одного КА простим носієм;
- груповим - на одному носії виводяться більш двох КА;
- КА виводиться в якості додаткового навантаження до основного корисного вантажу одним носієм.
Крім цього, для запуску застосовуються конверсійні балістичні ракети, які
10

відносяться до дорожчих методів, шляхом запуску у космос із корисним
навантаженням.
Стало також можливим, перебуваючи в рамках обмеженого фінансування,
створити й вивести на орбіту замість одного великого (важкого) КА, угруповання
малих космічних апаратів, призначених для розв'язку загального завдання.
Використання таких угруповань дозволяє зробити стрибок як послуги, наданих на
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основі використання космічних засобів, насамперед, значно підвищуючи їх
оперативність [5].

20

Уряд США з початку 1990-х рр. приділяло великої увагу програмам
розвитку мініатюризації техніки. Сьогодні можна спостерігати результати цих
досліджень і розробок. У космічній галузі – це наноспутники, які розро-бляються
успішно реалізуються
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або вже запущені й успішно експлатуються. У цей момент зазначені підходи
й активно розбудовуться з

використанням нано-

супутникової платформи «Cubesat». Специфікації Cubesat були розроблені в 1999
році Каліфорнійським політехнічним і Стэнфордским університетами, щоб
спростити створення малих КА. Наноспутник «Cubesat» має розміри 10x10x10 см

в,

(якщо на ньому не встановлені додаткові сонячні панелі) і масу до 1 кг (іноді ця
маса і більша). Головна особливість Cubesat, що відрізняє його від інших

но

наноспутников – пророблена специфікація, що дозволяє добитися високого
ступеня стандартизації [6], максимально використовувати в констру-кції готові
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елементи й прилади (портативні комп'ютери, радіостанції, камери від мобільних
телефонів та ін.). Завдяки цьому максимально зменшується час і фінансові
витрати на розробку космічних апаратів.

.Л

Специфікації Cubesat дозволяє створювати супутники обсягом 10×10×10 см

і масою 1кг (позначаються як 1U (single unit)), конструкція якого складається з

С

каркасу одного супутника Cubesat, супутники обсягом 10×10×20 см і масою 2 кг і
більш (2U), конструкція якого складається з каркасу двох супутників Cubesat, і
супутники обсягом 10×10×30 см, з масою 3 кг і більш (3U), конструкція якого
складається з каркасу трьох супутників Cubesat. КА «Cubesat» завдяки своїй
відносній дешевині й швидкості в розробці є гарною платформою для
дослідження нових підходів у космічній техніці, що дозволяє демонструвати
11

інноваційні технічні й технологічні розв'язки.
За допомогою КА «Cubesat» можна провести апробацію деяких нових
службових підсистем в умовах космічного простору, і в цьому змісті вони можуть
виступати в ролі корисного навантаження. Таким чином, концепція «Cubesat»
дозволить одержати за короткий час навички роботи над реальним космічним
проектом: від відпрацювання концепції, конструювання, вигото-влення й
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наземних випробувань, до експлуатації супутника на орбіті.
Крім того, відносно мала вартість малих космічних апаратів дозволяє

20

залучати для їхнього створення підприємства малого бізнесу й вищі технічні
навчальні заклади, тобто сприяє створенню «прикордонної межі» розробка/утворення.

Наприклад,

враховуючи,

що

наноспутники

можуть

бути
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сконструйовані за пів року – рік, при надзвичайно невисокій вартості, більш 30
університетів і дослідницьких інститутів, а також ділові підприємства, приймали
участь своїми проектами супутників Cubesat, наприклад: «Munin»( Швеція-Росія),
«Cubesat- XI» (Студентська команда ЛИКС, Токійський університет), «CUTE-1»
(Лабораторія космічних систем – ЛКС, Токійський інститут технології), «Kutesat»

в,

(Кафедра повітряно-космічного машинобудування Канзаского університету
США), «UWE-1» (University Wurzburg's Experimental – Експериментальний супу-

но

тник Університету Вюрцбурга, Німеччина), «ncube» (Норвегія) і наноспутники
групи А. М. Селиванова (РНИИ КП), Tubsat-N& Tubsat N-1 (TUB, Берлін) та інші.
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Крім них були запущені й успішно експлуатувалися або експлуатуються

освітньо-технологічні МКА PROBA-1 (Бельгія), Можаец – 4 (Росія), Колібрі (ИКИ
РАН, Австралія), Сич-2 (Україна), SSTL, (Великобританія), Unicubesat (Італія).

.Л

Ці супутники використовуються в процесі навчання студентів. Завдяки появі
стандарту, студенти одержали можливість протягом одного-двох років брати

С

участь у повному циклі робіт над реальним космічним проектом: від виробітку
концепції, конструювання, виготовлення й наземних випробувань до експлуатації
супутника на орбіті. Крім того, студенти здобувають практичні навички
організації

проекту,

роботи

в

колективі,

вчаться

тому,

як

правильно

використовувати час, гроші, кадри, планувати ризики, організовувати наради,
готовити й використовувати документацію.
12

Супутники «Cubesat» завдяки відносній дешевизні й швидкості в розробці є
гарною платформою для дослідження нових підходів у космічній техніці, що
дозволяє демонструвати інноваційні технічні й технологічні рішення [7].
Вони також успішно застосовувалися й застосовуються для рішення
наукових завдань. Наприклад, CUTE-I (Токійський технологічний інститут,
Японія, перевірка можливості використання цифрової фотокамери як сонячного

15

датчика), XI-IV (Університет Токіо, Японія, фотографування поверхні Землі за
допомогою цифрової фотокамери), Quakesat (Стэндфордский університет і компа-

20

нія Quakesat, США, реєстрація сигналів надзвичайно низьких частот для
оперативного пророкування землетрусів), UWE-1 (Університет Вюрцбурга, ФРН,
апробація нового комунікаційного протоколу, Gaas-Сонячних батарей, викори-

Кі
ВР
А

стання micro Linux у якості операційної системи бортового комп'ютера
супутника), XI-V (Університет Токіо, Японія, фотографування поверхні Землі,
відпрацьовування нового виду сонячних батарей), CUTE 1.7 + APD (Токійський
технологічний інститут, Японія, відпрацьовування універсальної платформи
для 2U, тестування детектора заряджених часток власної розробки, розгортання

в,

тросової системи з емітером електронів для зміни орбіти супутника), Genesat-1
(Center for Robotic Exploration and Space Technologies, США, орбітальний

но

експеримент із бактеріями E. Coli. перший біологічний експеримент на борту
Cubesat), CSTB-1 (Cubesat Testbed 1) («Боинг», США, відпрацьовування бортових
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систем), Libertad-1 (Університет Sergio Arboleda, Колумбія, відпрацьовування
системи зв'язку, перший колумбійський супутник), Delfi-C3 (Технологічний
університет Дельфта, Нідерланди, тестування автономного сонячного датчика,

.Л

нової конструкції сонячних батарей і трансивера), МКА Fasat-bravo (SSTL для
Чилі, спостереження за станом озонового шару над територією Чилі), Компас-2

С

(ГРЦ ім. Макєєва, Росія, прогнозування землетрусів за поведінкою магнітосфери
Землі), BIRD (DLR, Німеччина, дослідження гарячих точок на земній поверхні,

пожеж, рослинного покриття Землі).
У випадку «Cubesat» термін «корисне навантаження» фактично ставиться до
всього супутника. Найчастіше апаратура службових систем подібних супутників
вперше проходить апробацію в умовах космічного простору, і в цьому змісті
13

також виступає в ролі корисного навантаження. З їхньою допомогою можна
провести тестування нових готових електронних компонентів і приладів КА.

1.2 Основні елементи супутника стандарту CUBESAT
У цей час не існує готової стандартної платформи «Cubesat». Значна
частина встаткування розробляється для конкретного супутника й орієнтована на
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виконання цілей його польоту. Однак роботи в області створення такої платформи
ведуться досить активно. Швидкі темпи розвитку електронної техніки говорять

20

про те, що подібна платформа може з'явитися в самому найближчому
майбутньому. У першу чергу це стосується подвійних і потрійних супутників.
елементів:
-Корпус і компонування.
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Супутники стандарту «CUBESAT» складаються з наступних основних

Перші «Cubesat», запущені в 2003 році, мали досить різноманітні
компонування. Незабаром з'явилися комерційні пропозиції. Так, до складу
готових наборів елементів Cubesatkit компанії «Pumpkin, Inc.» (США) входять два
ISIS

також

пропонує

два

варіанти

компонування

супутника:

но

компанія

в,

варіанти реалізації корпуса супутника: закритий і відкритий. Голландська
горизонтальну й вертикальну. В обох випадках маса корпуса, кріплення й
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монтажн панелей становить близько 200 г.
-Бортовий комп'ютер.
Бортовий комп'ютер є центральним елементом - «серцем» супутника. Його

характеристики диктуються цілями польоту конкретного супутника, а також

.Л

рівнем розвитку електронної елементної бази. Умови космічного простору
висувають тверді вимоги до вибору елементів бортового комп'ютера. Вони

С

повинні бути стійкі до дії космічної радіації, працювати в широкому діапазоні
температур, мати досить низьке енергоспоживання. Для супутників типу

«Cubesat» використовуються промислові електронні компоненти, які більш
дешевщі й менш стійкі до дії радіації, як «космічні» компоненти, застосовувані в
традиційних

супутниках.

Подвійні

й

потрійні

супутники

дозволяють

розроблювачам використовувати більш продуктивні процесори.
14

-Система енергопостачання.
Як правило, система енергопостачання «Cubesat» складається із сонячних
батарей, що забезпечують його енергією на освітленій стороні орбіти, і
акумуляторних батарей, що живлять бортові системи на тіньовій стороні орбіти
(приблизно третина часу життя для більшості «Cubesat»). Супутники, розраховані
на короткостроковий політ, використовують тільки акумуляторні батареї. В

15

одиночних «Cubesat» використовуються сонячні елементи різних типів (Si, Gaas),
а також Cigs-Елементи, розміщені на корпусі супутника. На подвійних і
«Cubesat»

використовуються

панелі

сонячних

батарей,

що

20

потрійних

розкриваються

-Система зв'язку й апаратура наземної станції спостереження.
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Бортова система зв'язку «Cubesat» здійснює передачу сигналів радіомаяка,
приймання команд керування, передачу телеметричної інформації й даних,
отриманих від корисного навантаження. Сигнал радіомаяка передається кодом
Морзе в діапазоні частот 430 Мгц. Для передачі телеметрії й команд, як правило,
використовується J-Режим аматорського радіозв'язку, тобто для передачі даних із

в,

супутника використовується діапазон 430 Мгц, а для передачі команд на супутник
діапазон 144 Мгц. Формат прийнятих із супутника даних звичайно відкритий для

но

широкої публіки, що дозволяє здійснювати спостереження за супутником
радіоаматорам по усьому світу. Для обміну інформацією використовується
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пакетний радіозв'язок зі швидкістю 1200 біт/с.
Устаткування наземної станції спостереження, як правило, традиційно для

станцій пакетного радіозв'язку й складається з комп'ютера, модему, трансивера [8]

.Л

і антени. Комп'ютер і модем поєднуються в єдиний блок - так званий контролер
термінального вузла [9] - ключовий компонент станції пакетному радіозв'язку.

С

Антенами є дві хрестоподібні антени типу «хвильовий канал Яги» (430 МГц/ 144
МГц) і один плоский рефлектор. Антени типу «хвильовий канал Яги» керуються

персональним комп'ютером, використовуючи дані про положення супутника,
відкриті для публіки.
Система керування орієнтацією й стабілізації.
Точність орієнтації більшості запущених на цей момент одиничних
15

«Cubesat» невелика й становить близько 10°. Визначення орієнтації звичайно
здійснюється за допомогою магнітних і сонячних датчиків, для керування
найчастіше використовуються магнітні виконавчі органи [10].
Однак вже подвійним і потрійним Cubesat'ам доступний майже весь спектр
традиційних для сучасних систем керування орієнтацією й стабілізацією (СКОС)
приладів [11]. Для визначення орієнтації, як правило, використовуються цифрові
магнітометри

[12].

У

якості

сонячних

датчиків

можуть

15

трьохвісні

використовуватися сонячні батареї, струм у яких змінюється залежно від

20

орієнтації щодо Сонця [13] або фотодіоди, розміщені по граням супутника [14].

До складу СКОС також входять датчики температури (термістори), оскільки
характеристики сонячних датчиків суттєво залежать від температури.
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Спектр датчиків і виконавчих органів, які можна використовувати в складі
СКОС, постійно розширюється. Темпи розвитку елементної бази можна
проілюструвати на прикладі двигунів - маховиків. Якщо в 2002 році самі
мініатюрні маховики мали масу 0.77кг і енергоспоживання більш 3Вт [15], і тому
не могли використовуватися в наносупутниках, то розроблені в 2007 році

в,

маховики мають масу усього 44 г, а максимальне енергоспоживання становить
0.7Вт [16]. Зоряні датчики до тепер не використовувалися на «Cubesat». Висока

но

точність визначення орієнтації поки не вимоглива в подібних супутниках, до того
ж відсутні готові прилади, що підходять по масогабаритним і енергетичним

.І
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характеристикам. Самостійна ж розробка датчиків являє собою завдання, по
складності порівнянну з розробкою всього супутника. Однак у якості корисного
навантаження зоряні датчики використовуються на канадських «Can_X» [17].

.Л

Датчики кутових швидкостей розглядаються багатьма розробниками як

досить перспективні, завдяки їхній малій масі, габаритам і низькому енерго-

С

споживанню. Однак необхідність вживати заходів по корекції дрейфу показань
подібних датчиків ускладнює конструкцію СКОС. Для визначення положення
супутника на орбіті в цей час все частіше використовуються приймачі системи
GPS.
Система забезпечення оптимального теплового режиму.
Більшість проектів «Cubesat» використовують пасивні методи керування
16

тепловим режимом (спеціальні облицювання, фарбування, напилення). Зовнішні
елементи супутника зазнають тепловим впливам у діапазоні температур –120 °C
до +100 °C при переході з тіньової сторони орбіти на освітлену, причому стрибок
температури відбувається протягом декількох хвилин. Такий перепад температур
може привести до збоїв у роботі або виходу з ладу бортової апаратури. Згідно
даним [18] усередині супутника температура змінюється не так різко, від –20 до
Основні

електронні

компоненти,

що

відповідають

промисловим

15

+20°C.

1.3 Аналіз місії супутника UA-sat

20

стандартам, здатні працювати в діапазоні температур від –40 до +85 °C.
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Технологія Cubesat дозволяє за порівняно короткий період часу виготовити
й запустити космічний апарат і відробити основні режими як службових
підсистем, так і передбачуваного корисного навантаження. При цьому фінансові
витрати на виготовлення й запуск КА значно знижуються [19]. Розроблена місія
супутника UA-sat полягає в наступному:

- набуття навичок передачі космічних знімків;

в,

- придбання навичок відпрацьовування корисного навантаження – МД;

но

- придбання навичок проектування, й експлуатації наносупутника UA -sat;
- відпрацьовування повноцінних режимів керування, що є одним з основних

.І
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завдань дисертаційної роботи: забезпечення тривісної активної орієнтації
(сонячний датчик, маховик), встановлення безпечного режиму (магнітний датчик,
ЭМВО), а також встановлення експериментального режиму орієнтації, це

.Л

модифікований режим сонячної орієнтації (КА орієнтований ребром на Сонце для
максимізації формування енергії), а також модернізація методів захисту від

С

космічних, небажаних чинників.
При цьому досягається ряд науково-дослідних цілей. Науково-дослідні цілі

супутника UA - sat :
- навчання проектуванню наносупутників,
- відпрацьовування системи орієнтації для наноспутников;
- відпрацьовування каналу зв'язку для наноспутників.
- забезпечення надійного зв'язку й передачі даних між КА й наземною
17

станцією в обох напрямках;
- відпрацьовування всіх підсистем наносупутника в повному обсязі.
У

процесі розробки, проектування, складання, випробувань і експлуатації

системи будуть відпрацьовані:
- навички створення (проектування, складання, інтеграція, випробування,

15

запуск, здача в експлуатацію) складових частин системи й системи в цілому.
- навички експлуатації програмно-апаратних засобів для керування
У

розроблювальному супутнику в

20

наносупутником і керування корисним навантаженням.

якості корисного

навантаження

використовується цифрова камера й магнітний датчик. У якості службових
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елементів використовуються кластер маховиків, електромагнітний виконавчий
орган, Gps-Приймач, прийомопередавач, сонячний датчик і гіроскопічний датчик.
Взявши до уваги вище викладене про супутник, на наступному етапі
розробляються вимоги до корисного навантаження. Функціональні вимоги до
передачі космічних знімків:
визначати регіони;

в,

- область зображення повинна бути досить великою, щоб можна було

но

- зображення повинні бути в кольоровому форматі;
- камера повинна бути сполучена з точністю наведення не менше 8°;

.І
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- зона знімків повинна охоплювати населені пункти, що забезпечить широку

групу зацікавлених користувачів.

Експлуатаційні вимоги:

.Л

- тривалість роботи корисного навантаження супутника повинна становити

не менше шести місяців з моменту запуску;

С

- розрив між кадрами повинен бути не більше 12 годин;
- для забезпечення поставлених завдань космічний апарат і його
компоненти повинні витримувати умови навколишнього середовища.
Спрацьовуються повноцінні режими керування, що є однією з основних

цілей дисертаційної роботи: тривісна активна орієнтація (сонячний датчик,
маховик), безпечний режим (магнітний датчик, ЕМВО), а також експериментальні
18

режими орієнтації – модифікований режим сонячної орієнтації (КА ребром
орієнтований на Сонце для максимізації формування енергії), та модернізація
методів захисту від космічних, небажаних чинників.
Датчики системи керування рухом мікросупутника періодично фіксують
параметри руху. У випадку, коли супутник занадто сильно відхиляється від
необхідного положення, система перемикається на режим керування й коректує

15

цей дрейф. Після коректування система вертається у звичайний режим. Аварійний
режим, як очікується, буде встановлюватися рідко або ніколи. Щоб забезпечити

20

прискорення процесу зарядки від батареї, система буде працювати з дуже
зниженим енергоспоживанням.

У цьому режимі всі стандартні функції відключені. Коли проблема буде

Кі
ВР
А

вирішена, наприклад, батарея повністю зарядиться, супутник повертається у
звичайний режим. Із самого початку процесу проектування космічного апарата
необхідно брати до уваги його запуск. Основна причина цього полягає в тому, що
при запуску створюються сильні механічні навантаження на супутник. Крім того,
супутник повинен бути розроблений таким чином, щоб він не міг впливати на

в,

запуск ракети або інших супутників. Передбачаюється можливий ракетоносій
«Дніпро» і контейнер для UA-sat. Це пускова установка, що виводить супутники

но

на сонячно-синхронну орбіту висотою 500-700 км і кутом нахилу 98 градусів [20].
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Вимоги запуску, викиду й експлуатації:
- не повинен створюватися додаткове космічне сміття;
- під час інтеграції й запуску усі супутники повинні бути виключені, щоб

.Л

запобігти електричні або радіочастотні перешкоди в роботі ракети-носія й

основного корисного навантаження;

С

- неприпустимість використання абсолютно ніякої піротехніки у супутника.
Викидається супутник з контейнеру P-POD (Poly-PicoSatellite Orbital

Deployer-супутникова орбітальна система "викидування"), на орбіту зі швидкістю
не більш 0.3 м/с. Остаточна перевірка специфікацій буде проводитися до старту.
Аналіз системи це науковий метод пізнання, що представляє собою
19

послідовність дій по встановленню структурних зв'язків між змінними або
елементами досліджуваної системи. Опирається на комплекс загальнонаукових,
експериментальних,

природничонаукових,

статистичних,

та

математичних

методів [21].

1.4 Моделі основних елементів мікро та наносупутників.

15

У ході аналізу елементів архітектури супутника виділені основні об'єкти
супутника й взаємозв'язки між ними, побудовані структури статичного уявлення

20

об'єктивно орієнтованої моделі супутника і його системи керування в термінах
уніфікованої мови моделювання UML (Unified Modeling Language) мова
графічного опису для об’єктного моделювання [22, 23], яка використовує графічні
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позначення для створення абстрактної моделі системи.

UML був створений для визначення, візуалізації, проектування та
документування,

в

основному,

програмних

систем.

UML не

є

мовою

програмування, але на підставі UML-моделей можлива генерація коду. Структура основних об'єктів супутника представлено на рисунку 1.1.

в,

З наведеної структури можна побачити, що в данному випадку супутник
складається із двох основних складових частин:
цільовий комплекс, призначений для безпосереднього забезпечення

но

 Бортовий

розв'язку поставленої перед космічним апаратом завдання.

.І
ва

 Бортові службові системи,

призначені для розв'язку завдань, що

забезпечують усі необхідні умови для функціонування бортового цільового
комплексу й супутника в цілому.

.Л

До складу об'єктів бортові службові системи входять наступні основні

С

підсистеми:


Бортовий комплекс керування;



Система керування рухом і навігації;



Система електропостачання;



Бортова апаратура службового каналу керування;



Система забезпечення теплового режиму;
20



Конструкція, засоби захисту та механізми керування.

Підсистема бортовий комплекс керування являє собою сукупність приладів
бортового статкування, об'єднаних каналами обміну інформації, і програмного
забезпечення.
Бортовий комплекс керування розподіляє команди, збирає, запам'ятовує й
форматує інформацію від підсистем, для супутника й корисного навантаження.
o

15

Основними функціями бортового комплексу керування є:
Контроль і керування бортовими системами супутника й елементами

o

20

БЦК в автоматичному режимі й під контролем НКК;

Виконання алгоритмів реалізації режимів роботи супутника в
автоматичному режимі й під контролем НКК;

Синхронізація роботи бортових систем супутника;

o

Прогноз поточних навігаційних параметрів, видача навігаційних
даних у БЦК;

o
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o

Приймання, обробка й розподіл командної інформації службового
каналу керування;

Передача телеметричної інформації на НКК;

o

Контроль, діагностика й відбивання розрахункових позаштатних

в,

o

но

ситуацій службових систем в автоматичному режимі або за участю
НКК [24, 25].

.І
ва

Бортовий комп'ютер призначений для зберігання й реалізації програм

С

.Л

керування й контролю бортової апаратури будь якого супутника.
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Рисунок 1.1 Структура основних об'єктів космічного апарату
Система керування рухом і навігації здійснює визначення кутового

С

положення супутника й керування його орієнтацією. Комплекс завдань,
виконуваних системою керування рухом і навігації, представлений у вигляді
діаграми на рисунку 1.2.
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Рисунок 1.2 Комплекс завдань, виконуємих системою керування рухом і навігації.
Структура об'єкта системи керування рухом КА представлена у вигляді

С

діаграми об'єктів на рисунку 1.3.
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Рисунок 1.3 – структурна схема системи управління рухом супутника.

в,

З наведеної діаграми бачимо, що об'єкт система керування рухом складається

Датчики кутового положення (гіроскопічні датчики);

.І
ва



но

з наступних основних елементів:

Сонячний датчик;



Магнітометри;



Апаратура супутникової навігації;



Маховики;



Електромагнітний виконавчий орган.

С

.Л



Датчики кутового положення

призначені для

визначення

кутового

положення й кутової швидкості супутника в просторі. Сонячний датчик
призначений для визначення напрямку на центр Сонця в приладовій системі
координат. Магнітометри призначені для визначення напрямку по магнітному
полю Землі. Апаратура супутникової навігації призначена для визначення по
24

сигналах навігаційних систем GPS у реальному масштабі часу векторів
положення й швидкості супутника із прив'язкою до системного часу, а також для
формування еталонних секундних міток. Маховики призначені для створення
керуючих моментів, відповідних до сигналу керування. Електромагнітний
виконавчий

орган

призначений

для

створення

магнітного моменту для

розвантаження інерційних виконавчих органів.

15

Після побудови об'єктно-орієнтованої моделі основних підсистем супутника
були визначені основні види станів, у яких перебуває та або інша підсистема в

20

процесі її функціонування, і були визначені події, при настанні яких відбувається
перехід розглянутого об'єкта з одного його стану в інший.

Система керування рухом і навігації працює в наступних режимах:
- черговий режим;
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- режим виведення й проведення початкової орієнтації;
- режим проведення сеансу БЦК;
- режим корекції орбіти;

- режим збереження живучості.

в,

Розглянемо роботу бортової апаратури службового каналу керування на
різних ділянках функціонування супутника:

но

- ділянка виведення мікросуптника;

На данній ділянці бортова апаратура службового каналу керування працює в
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черговому режимі, приймачі команд включаються в момент подачі на них
електроживлення й після цього залишаються у включеному стані, телеметричні
передавачі виключені. Телеметричні передавачі можуть бути включені у випадку,

.Л

якщо супутник виявиться в зоні радіовидимості земної станції. Включення
телеметричних передавачів може бути зроблене як бортовим комплексом

С

керування за прогнозом проходження зони радіовидимості земної станції, так і за
фактом приймання сигналу виклику від земної станції.
- ділянка штатного функціонування мікро супутника;
- ділянка режиму збереження живучості.
На данній ділянці працюють тільки приймачі команд. Телеметричні
25

передавачі включаються тільки при проходженні зони радіобачення і земної
станції. При цьому включення телеметричних передавачів проводиться тільки при
виконанні умов підтримки енергетичного балансу супутника або телеметричні
передавачі включаються на мінімальний час для видачі на земну станцію
інформації про неможливість виконання команди.
Наступним видом діаграми, необхідним для досить повного опису
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функціонування підсистем супутника і його системи керування, є діаграма
розгортання й діаграма компонентів. Діаграма розгортання відбиває фізичні
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взаємозв'язки між програмними й апаратними компонентами проектованої
системи. Діаграма компонентів показує різні компоненти системи й залежності
між ними. Хоча діаграми розгортання й діаграми компонентів можна відображати
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окремо, допускається поміщати діаграму компонентів у діаграму розгортання,
щоб показати які компоненти виконуються й на яких вузлах. На рисунку 1.4
наведена компонентна модель супутника і його системи керування у вигляді
діаграми розгортання в термінах уніфікованого мови моделювання UML [26, 27].
Кожний вузол на діаграмі розгортання являє собою підсистему супутника.

в,

З наведеної діаграми видно, що основними вузлами компонентної моделі
супутника є наступні службові підсистеми супутника:

но

- бортовий комплекс керування базується на двох типах пристроїв:
а) бортовому комп'ютері
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б) пристроях сполучення;

- система керування рухом і навігації являє собою сукупність
вимірювальних датчиків і виконавчих органів;

.Л

- бортова апаратура службового каналу керування;

С

-система електропостачання містить пристрій керування електроживленням, сонячні батареї й акумуляторну батарею;

- система забезпечення теплового режиму.
Представлена на діаграмі розгортання архітектура бортового комплексу

керування припускає наявність одного обчислювального вузла, що реалізує
алгоритми керування й контролю (бортовий комп'ютер), і певного кількості
пристроїв сполучення, які з'єднані з бортовим комп'ютером за допомогою
26

магістральної шини.
Пристрої сполучення використовуються для скорочення загальної довжини
ліній зв'язку, вони ухвалюють команди керування від бортового комп'ютера по
магістральної шині й перетворюють у сигнали приладового інтерфейсу, і навпаки,
збирають телеметричну інформацію із приладів і перетворять її для передачі в
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обчислювальний вузол.

Рисунок 1.4 Компонентна модель супутника і його системи керування.
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1.5 Архітектура системи керування супутником

Архітектура розподіленої моделі системи керування супутника на рівні
інтерфейсів основних компонентів представленна на рисунку 1.5.
Дана архітектура дозволяє визначити фізичні зв'язки між програмними й

15

апаратними компонентами системи керування супутника, також вона необхідна
для подальшої розробки схем взаємодії між компонентами системи керування

20

супутника.

З наведеної нижче архітектури видно, що її основними вузлами є:
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o модель руху супутника, представлена моделями руху центру мас супутника й
руху супутника щодо центру мас;

o модель системи енергопостачання супутника, представлена моделями
сонячної батареї, акумуляторної батареї, системи орієнтації сонячних
батарей, апаратури регулювання й контролю;

в,

o модель системи орієнтації супутника, що представляє собою сукупність

но

моделей датчиків орієнтації супутника (сонячний датчик, датчик обрію
Землі, магнітний датчик, гіроскопічний датчик) і виконавчих органів системи
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орієнтації (двигуни-маховики, електромагнітні виконавчі органі) [28, 29, 30].
Для реалізації функціонала основних вузлів розподіленої моделі системи
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керування супутника в її архітектуру включені:
 модель зовнішнього середовища, що представляє собою в сукупності

С

моделі Землі, Сонця й Місяця;
 модель бортового комплексу керування супутника;
 захист супутника від іонізаційного опромінення.
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Архітектура системи керування

Рисунок 1.5 Архітектура системи керування супутника.

Потоки інформації й потоки команд у розподіленій моделі системи керування
супутника позначені стрілками.
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У розділі дослідили вигляд перспективної активно-пасивної системи
керування кутовим рухом малих космічних апаратів (на прикладі наноспутників),
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компонентну модель, та архітектуру системи керування.
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2. Керування рухом супутника
2.1 Моделі систем орієнтації та стабілізації космічних апаратів.
Існуючі системи стабілізації і орієнтації КА можна розділити на кілька
класів:
 пасивні, що використовують гравітаційні сили, аеродинамічні сили, стабілізацію

15

обертанням, стабілізацію тиском сонячних променів;

 активні, що використовують реактивні двигуни, двигуни-маховики, моментні

20

магнітопріводи;

 комбіновані (активно-пасивні),використовують різні комбінації акти-вних і
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пасивних систем.

Системи стабілізації і орієнтації малих і надмалих зарубіжних апаратів є
переважно активними, що використовують в якості органів управління моментні
магнітопріводи, двигуни-маховики та реактивні двигуни.

Мініатюризація приладового складу та апаратури космічних апаратів
допускає можливість значного зменшення їх масогабаритних характеристик. При

в,

цьому актуальними є питання створення систем управління цими апаратами,

но

максимально суміщають в собі можливості систем управління апаратів
«звичайної» розмірності і невеликі габарити.
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Метою розділа є формування вигляду перспективної активно-пасивної
системи управління кутовим рухом наносупутників, що забезпечує підвищений
термін служби щодо зарубіжних аналогів активного типу. Активно-пасивна
система

управління

.Л

геоцентричним

кутовим

орбітах,

може

рухом

наносупутників,

застосовуватися

для

що

рухаються

підтримки

по

орієнтації

відповідної осі апарату на гравітаційний центр планети або тривісною стабілізація

С

КА. Системою можуть вирішуватися завдання попереднього заспокоєння апарату
після його відділення від ракети-носія (РН) або розгінного блоку (РБ), стабілізації
кутового руху, переорієнтації КА з одного гравітаційно-стійкого положення в
інше. Пасивна підсистема являє собою гравітаційний стабілізатор (ГС) і демпфер,
що розсіює енергію лібрації кутового руху апарата.
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Призначення ГС полягає у створенні орієнтує гравітаційного моменту за
рахунок особливої конфігурації еліпсоїда інерції КА, наприклад, шляхом
висунення вантажу балансування по типу гравітаційної штанги. При цьому
відповідна вісь апарату буде прагнути до стійкого положення за направленням
центру мас планети
Система орієнтації призначена для керування кутовим рухом КА, тобто для

15

додання його осям певного положення щодо заданих напрямків. Для супутника
характерна орбітальна орієнтація, при якій одна з осей - вісь курсу постійно
орбіти, а третя - вісь крену лежить у цій площині.

20

спрямована до центру Землі, друга - вісь тангажа - перпендикулярна площини
По числу орієнтованих осей супутника розрізняють одноосьову орієнтацію,
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при якій підтримується певне кутове положення однієї з його осей щодо заданого
напрямку, і повну орієнтацію, коли певне кутове положення надається всім трьом
осям супутника [31, 32].
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Загальна схема систем орієнтації супутника показана на рисунку 2.1.

С

Рисунок 2.1 - Узагальнена схема системи орієнтації супутника.

Поточне кутове положення супутника визначається на основі даних, що
надходять від чутливих елементів, що представляють собою різні датчики.
Найчастіше застосовуються електронно-оптичні датчики, що використовують у
якості опорних орієнтирів небесні тіла - Сонце, Землю, Місяць, зірки.
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Оптичні

прилади

під

дією

видимого

світла

або

інфрачервоного

випромінювання при відхиленні осей датчиків від напрямку на опорний орієнтир
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виробляють електричний сигнал.

Рисунок 2.2 Система орієнтації та стабілізації.

Для визначення кутового положення супутника в системі з оптичними

в,

датчиками також використовуються чутливі магнітні елементи який показано на
рисунку 2.2.

но

Гіроскопічні датчики використовують властивість швидкообертового вовчка
зберігати незмінним у просторі напрямок. Ці датчики дозволяють визначити
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орієнтацію супутника без зовнішніх впливів або орієнтирів. Гіроскопічні датчики
використовуються для визначення, як кутового положення супутника, так і його
кутової швидкості.

.Л

Електричні сигнали з датчиків надходять у систему керування, яка здійснює:
- посилення, зіставлення й перетворення сигналів у керуючі сигнали для

С

включення або вимикання виконавчих органів;
- логічні операції, необхідні для правильного функціонування системи

орієнтації.
Виконавчі органі покомандах, що

надходять

із

системи

керування,

виробляють керуючі моменти, які впливають на кутове положення супутника.
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У системах орієнтації використовуються як активні, так і пасивні виконавчі
органи (рисунок 2.3). До пасивних виконавчих органів ставляться гравітаційна,
аеродинамічна,

магнітна, які для своєї роботи не вимагають витрат енергії,

запасеної на борту супутники. Вони відрізняються високою економічністю, однак
області їх застосування обмежені. Перевагою активних систем орієнтації є їхня
гнучкість, можливість забезпечити напрямку з необхідної кутовий розворот
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супутника в потрібному швидкістю.
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Рисунок 2.3 Типи системи орієнтації мікросупутника
На рисунку 2.4 показана модель системи орієнтації мікросупутника із

чутливими елементами, представленими сонячним, магнітним датчиками й

датчиком обрію Землі, у якості виконавчих органів використовуються маховики,
установлені по трьом осям супутника.
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Рисунок 2.4 Попередня структурна схема системи орієнтації супутника.
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2.2 Модель гіроскопічного датчика
По режиму роботи гіроскопічні датчики діляться на датчики кутової

швидкостіі покажчики напрямку. Механічний гіроскопічний датчик – це

.Л

навігаційний прилад, основним елементом якого є швидко обертовий ротор
механічного гіроскопа, закріплений так, що вісь його обертання може

С

повертатися.
Три

ступені

волі

(осі

можливого

обертання)

ротора

гіроскопа

забезпечуються двома рамками карданового підвісу (рисунок 2.5).
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Рисунок 2.5 – Механічний гіроскопічний датчик

Принцип роботи такого датчика заснований на властивості гіроскопа
зберігати положення своєї осі обертання в просторі незмінним, якщо на нього не

в,

діють зовнішні сили [33, 34] . Таким чином, якщо на гіроскопічний датчик не

но

діють зовнішні збурювання, то вісь власного обертання ротора гіроскопа зберігає
постійний напрямок у просторі. Якщо гіроскопічний датчик зазнає впливу
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моментів зовнішніх сил, що прагнуть повернути його вісь власного обертання, то
вона починає обертатися не навколо напрямку моменту, а навколо осі
перпендикулярної йому, тобто починає прецесувати.
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Точність механічного гіроскопічного датчика визначається, на сам перед,

часом відходу гіроскопа, що входить до його складу (розмірність гради/година).
Похибка у приладі виникає внаслідок неточності й недосконалості елементів

С

конструкції, так що виникають моменти зовнішніх сил, що діють на гіроскоп і
відхиляючі головну вісь його обертання від заданого напрямку в просторі.
Середня швидкість відхилення головної осі обертання гіроскопа за певний
проміжок часу від заданого напрямку в просторі є головною характеристикою
точності механічного гіроскопа й називається власною швидкістю прецесії
гіроскопа [35].
36

Гіроскопом називається симетричне тверде тіло з однієї нерухливою
1
крапкою, що обертається навколо осі симетрії, для якого еліпсоїд інерції являє
собою еліпсоїд обертання. Якщо центр мас гіроскопа збігається з нерухливою
крапкою, він називається астатичним [36, 37, 38]. У триступеневих гіроскопах у
карданному підвісі положення осі власного обертання визначаються за
допомогою кутів α та β (рисунок 2.6). Уведемо наступні системи координат

15

відповідно до рисунка: Oxyz - система координат, пов'язана із внутрішньоїрамкою,
причому вісь Oy збігається з віссю власного обертання гіроскопа, вісь Ox - з віссю

20

обертання внутрішньої рамки, вісь Oz утворює праву систему координат. Система
координат Ox1y1z1- пов'язана з об'єктом, на якому встановлений гіроскоп, причому
вісь Oz1 спрямована по осі Oz2 обертання зовнішньої рамки. Ox2y2z2- система
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координат, пов'язана із зовнішньою рамкою гіроскопа в карданному підвісі,
причому Ox2 спрямована по осі обертання внутрішньої рамки, вісь Oz2 - по осі
обертання самої зовнішньої рамки. Нехай у початковий момент система
координат Ox2y2z2, пов'язана із зовнішньою рамкою гіроскопа в карданному підвісі,
збігається із системою координат Ox1y1z1. Тоді кут α визначає поворот зовнішньої

в,

рамки щодо об'єкта, кут β визначає поворот внутрішньої рамки щодо зовнішньої
рамки навколо осі Ox2 і відлічується від осі Oy2, перпендикулярної площини

С

.Л
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но

зовнішньої рамки [39, 40, 41, 42].

Рисунок 2.6 Гіроскоп у карданному підвісі.
37

Кути α та β легко визначити за допомогою вимірювальної апаратури, для
цього на осях Oz1 і Ox2 установлюються датчики (сенсори), з яких знімаються
електричні сигнали, які однозначно пов'язані з величинами кутів α та β. Тобто
значення кутів α та β можно вважати відомими в будь-який момент часу й
використовувати їх для визначення положення об'єкта в просторі. Однак, знаючи

15

тільки кути α та β, неможливо визначити кутове положення об'єкта що до осі, що
збігається з віссю власного обертання гіроскопа. Якщо встановити на об'єкті два

20

гіроскопи, осі власного обертання яких перпендикулярні один одному.

Для визначення кутового положення космічного апарата (φ,ψ,θ) на ньому
встановлюються два гіроскопічні датчики із взаємо-перпендикулярними осями
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власного обертання. При цьому в початковий момент часу вісь власного
обертання першого гіроскопічного датчика збігається з напрямком осі Ox, а вісь
власного обертання другого гіроскопічного датчика з віссю Oy. Вихідними
параметрами гіроскопічних датчиків є кути повороту зовнішніх і внутрішніх
рамок гіроскопічних датчиків α1, β1 і α2, β2, які реєструються сенсорами. Для

в,

моделювання роботи сенсорів і визначення кутового положення супутника
ухвалюється, що кути поворотів зовнішніх і внутрішніх рамок α1, β1 і α2, β2

но

гіроскопічних датчиків визначаються відповідно вираженням представленним [43,

С
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44, 45, 46,47], у яких враховується «шум» гіроскопічних датчиків:

де
α 1 - кут повороту зовнішньої рамки першого гіроскопічного датчика
38

щодо супутника, радіан;
β 1 - кут повороту внутрішньої рамки першого гіроскопічного датчика
щодо зовнішньої рамки, радіан;
α

2

- кут повороту зовнішньої рамки другого гіроскопічного датчика щодо

супутника, радіан;
β 2 - кут повороту внутрішньої рамки другого гіроскопічного датчика
φ,ψ,θ - кути, що визначають орієнтацію супутника, радіан;

15

щодо зовнішньої рамки, радіан;

20

F1 (t), F2 (t) - функції, що визначають «шум» гіроскопічного датчика.

Під «шумом» гіроскопічних датчиків у цьому випадку розуміється «білий
шум», який являє собою нормальний випадковий процес із дисперсією, рівної ∞.
1

β 1 та α 2β

2

для обох гіроскопічних датчиків можна обчислити
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Знаючи кути α

но

в,

орієнтацію осей x1, y1,z1, пов'язаних з супутником по наступним вираженням[48] :
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де

φ,ψ,θ - кути, що визначають орієнтацію супутника, радіан.
- обчислюються відповідно до виражень:

С

.Л

θ1,ν,

де
α1 - кут повороту зовнішньої рамки першого гіроскопічного датчика
39

щодо супутника, радіан;
β 1 - кут повороту внутрішньої рамки першого гіроскопічного датчика
щодо зовнішньої рамки, радіан;
α 2 - кут повороту зовнішньої рамки другого гіроскопічного датчика щодо
супутника, радіан;
β 2 - кут повороту внутрішньої рамки другого гіроскопічного датчика
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щодо зовнішньої рамки, радіан.
При визначенні кутів орієнтації супутника спостерігається неоднозначність,

20

а саме в інтервалі (0, 2π) кути φ,ψ,θ мають по два різні значення. Необхідно
встановити відповідність між ними. Для цього потрібно скористатися другим
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рівнянням системи (1.3), записавши його в наступному вигляді [49,50]:

Наступний крок це θ = θ1 , в залежності від знаку

буде вибрано одне із

, в проміжку (0, 2π). Нехай значенню

визначене значення

відповідає

, тобто визначається і значення кута φ1. Шляхом підбору

в,

двох значень

но

числа k можливо завжди забезпечити влучення кута φ1 в проміжок (0, 2π). Так і
для θ = - θ1 отримаємо друге значення

.І
ва

та кут φ2 = φ1

, яке дорівнює

. З цього очевидно що

.

На основі вище представленої математичної моделі розроблений алгоритм

визначення кутового положення супутника, який представлений у вигляді схеми,

С

.Л

наведеної на рисунку 2.7.
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Рисунок 2.7 Алгоритм визначення кутового положення супутника

С
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На рисунку 2.8 а) розглянуті інтегровані у едину модель системи визначення
орієнтації, та на рисунку 2.8 б) результати чисельних експериментів у вигляді
графіків змінюючих кутів орієнтаціі в залежності від часу. Данні значення
отримані шляхом моделювання рухом супутника відносно центру мас, шляхом
чисельного інтегрування динамічних рівнянь руху супутника при випадкових
збурюваннях.
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Рисунок 2.8 а) Інтегрована модель системи визначення орієнтації супутника.
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Модельне кутовє положення орієнтації при русі супутника

С

Рисунок 2.8 б) Результати чисельних експериментів кутового положення

орієнтації у вигляді графіків, та результат обробки вихідних даних гіроскопічного
датчика логічним пристроєм [51].
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2.3 Модель сонячного датчика
Сонячний датчик є чутливим елементом системи орієнтації й стабілізації і
являє

собою

панорамну

цифрову

фотокамеру

середнього

дозволу

з

фотооб'єктивом і платою електроніки. Призначення й функції: визначення

15

положення вектора напрямку на Сонце в системі координат сонячного датчика.
Основні характеристики: кут поля зору об'єктива, розмірність детектора.

20

Принцип роботи сонячного датчика ґрунтується на обробці зображення
об'єкта елементами детектора різної інтенсивності, що формує сигнали, які в
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наслідку обробляються блоком електроніки для формування вистави про
зображення. Схема роботи сонячного датчика на основі детектора представлено

.І
ва

но

в,

на рисунку 2.9.

Рисунок 2.9 Структурна схема сонячного датчика

Для визначення кутового відхилення вектора напрямку на Сонце щодо осей

.Л

сонячного датчика необхідно визначити центр видимого диска Сонця на
зображенні, одержуваному при фотозйомці. Тому що Сонце не єдиний об'єкт, що

С

попадає на зображення, то для цього також потрібно зробити фільтрацію всіх
інших яскравих плям, наприклад – зірок [52].
Сонячний датчик веде зйомку в певному діапазоні спектра, характерному для

сонячного випромінювання. Тому інтенсивність окремих елементів зображення,
що відповідають іншим світним об'єктам, набагато нижче, чим інтенсивність
області зображення, що належить зображенню Сонця. Це дає можливість
43

виділити на зображенні область, якої належить зображення Сонця й знайти
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координати елемента зображення, що є її центром (рисунок 2.10).

Рисунок 2.10 Визначення контуру й центру Сонця.

в,

Інтенсивність будь-якого елемента зображення, Сонця, задовольняє наступній
умові:

но

де

(2.1)

Ікзобр - інтенсивність k - го елемента зображення;

.І
ва

Іпорогсонц - гранична інтенсивність елемента зображення для Сонця.

Також

можна ввести граничну кількість елементів зображення, яке, що

.Л

найменше, повинне входити в цю область:

(2.2)

С

де

nсонц - кількість елементів зображення для Сонця;
nпорогсонц - гранична кількість елементів зображення для Сонця.

Дана умова виконується лише в тому випадку, коли Сонце повністю попадає в
об'єктив сонячного датчика[53] .
44

Знаючи координати центру області зображення Сонця й кутові відстані до
граничних елементів зображення, можна визначити кутове відхилення напрямку
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(2.3)
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на Сонце від осей приладу :

де
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- αсонц, αсонц, - кутові відхилення вектора напрямку на Сонце від гори-

зонтальної й вертикальної осей сонячного датчика, гради;

- xцсолн, уцсолн - координати елемента зображення, що є центром
зображення Сонця в пікселях у системі координат сонячного датчика;

- αобщ,βобщ

- горизонтальний і вертикальний кути огляду сонячного

в,

датчика, гради;

но

- wобщ,hобщ - ширина й висота зображення в пікселях.
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2.4 Модель магнітного датчика

Магнітний датчик навігатора (рисунок 2.11) являє собою кільце з матеріалу з

високою магнітною проникністю, на яке намотані обмотка збудження й

.Л

перпендикулярно один одному дві вимірювальні обмотки.
Принцип дії датчика полягає в наступному. Якщо на обмотку збудження

С

подати змінна напруга, то магнітний потік у сердечнику буде змінюватися й за
рахунок виникнення електромагнітної індукції на виході вимірювальних обмоток
з'явиться «наведена» напруга. При відсутності зовнішнього магнітного поля
напруга на вимірювальних обмотках буде теж відсутною, оскільки зміна
магнітного потоку в цьому випадку викликає, як показано на рисунку 2.11, поява
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в крапках S1,S2 сердечника напруг протилежної полярності, які компенсують
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один одного [54].

Рисунок 2.11 Схема магнітного датчика.
Якщо перпендикулярно вимірювальній обмотці впливає магнітне поле з
напруженістю H, то воно складається з магнітним полем порушення й зміни
магнітного потоку стають асиметричними. У результаті цього з'являється вихідна

в,

напруга,пропорційне похідної різниці магнітних потоків. Якщо зовнішнє магнітне

но

поле H прикладається під кутом θ, то на вимірювальних обмотках X і Y

.І
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з'являються напруги, рівні відповідно [55]:

Uвих,Х(θ,В) = k * Н(В) * cos (θ),

(2.4)

.Л

Uвих,Y(θ,В) = k * Н(В) * sin (θ)

С

де

Uвих,Х(θ,В) - напруга на виході вимірювальної обмотки X, В;
Uвих,Y(θ,В) - напруга на виході вимірювальної обмотки Y, В;

k - коефіцієнт перетворення, обумовлений конструкцією датчика;
H(В) - напруженість магнітного поля, А/м;
B - магнітна індукція, Тл;
θ- кут, під яким прикладається зовнішнє магнітне поле, гради.
46

Отже, кут θ можливо визначити по наступній формулі й встановити курс
переміщення об'єкта :

(2.5)

15

.
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Таким чином, вимірюючи вихідні напруги за допомогою вираження (2.5)
можна визначити напрямок супутника щодо магнітного меридіана Землі.

Напруженість магнітного поля H пов'язана з магнітною індукцією B
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магнітного поля Землі вираженням:

де

(2.6)

в,

H(В) - напруженість магнітного поля, А/м;
B - магнітна індукція, Тл;

но

µ- магнітна проникність датчика, при вакуумі µ=1;

.І
ва

µ0 - магнітна постійна, µ0 = 1,2566*10-6 мкг/сек2А2 .
Магнітну індукцію теоретично можна визначити через математичну модель

С

.Л

геомагнітного поля Землі:

(2.7)

де
B(r, φ, λ) - магнітна індукція, Тл;
Vмпз (r, φ, λ) - потенціал геомагнітного поля Землі [40, 331].

(2.8)
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де
RЕarth - радіус Землі, км;
- коефіцієнти гауссовского розкладання потенціалу магнітного

,

поля Землі;
r, φ. λ - сферичні координати супутника;
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квазінормована приєднана функція Лежандра.
На основі послідовності математних формул для моделі магнітного датчика
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розглянемо алгоритм роботи магнітного датчика, блок - схема якого наведено на

но

в,
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рисунку 2.12
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Рисунок 2.12 Схема алгоритму роботи магнітного датчика.
Імітаційна модель магнітного датчика функціонує у взаємозв'язку з

.Л

моделлю магнітного поля Землі, тому що вихідні дані імітаційної моделі
магнітного поля Землі є вхідними параметрами імітаційної моделі магнітного

С

датчика.

У зв'язку із цим, робота з перевірки адекватності імітаційної моделі

магнітного датчика проведені у два етапи. На першому етапі проведені чисельні
розрахунки вектора магнітної індукції за допомогою розробленої імітаційної
моделі магнітного поля Землі, результати зрівняні з результатами існуючих
моделей магнітного поля Землі. Для цього, з відкритих джерел обрано дві моделі
48

магнітного поля Землі, розроблених Національним Геофізичним Центром даних
(National Geophysical Data Center, США, Колорадо) [56]:
- модель геомагнітного поля WMM2010 (World Magnetic Model) (NGDC-WMM);
- модель геомагнітного поля IGRF2010 (International Geomagnetic Reference Field)
(NGDC- IGRF).

15

2.5 Виконавчі органи системи орієнтації.
Системи керування кутовим рухом супутника (системи орієнтації й

20

стабілізації)є найбільш складною й відповідальною частиною бортової апаратури.
Ефективність застосування супутника й, отже, ефективність розв'язуваних ними
практичних завдань істотно залежить від функціональних можливостей цих
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систем, а також їх технічних і експлуатаційних характеристик [57,58]. Одним з
важливих елементів системи керування кутовим рухом супутника є їхні виконавчі
органі.

Виконавчі органи систем керування кутовим рухом призначені для впливу на
кутове положення супутника й служать для орієнтації супутника в просторі й

в,

стабілізації його кутового руху. З погляду походження енергії, використовуваної

но

для створення керуючих, що й відновлюють моментів, виконавчі органі систем
орієнтації можна розділити на пасивні й активні [59,60,61]. У пасивних

.І
ва

виконавчих органах не використовується енергія (робоче тіло), запасена на борті
супутника.

У таких системах для створення керуючих моментів використовуються

зовнішні стосовно супутника фактори, такі як: гравітаційні й магнітні поля, тиск

.Л

сонячного світла, аеродинамічні сили. Кожний тип пасивних систем орієнтації

С

має свої особливості.
Так, системи орієнтації, що використовують тиск сонячного світла, мають

«сонячні вітрила» і забезпечують орієнтацію в геліоцентричній системі
координат, коли одна з осей супутника, по якій установлений «сонячне вітрило»,
орієнтується в напрямок на Сонце. Такі системи орієнтації складні в
конструктивному відношенні, оскільки для створення прийнятних керуючих
моментів потрібні досить більші робочі поверхні «сонячних вітрил». Оскільки при
49

реально мислимих розмірах конструкції «сонячних вітрил» моменти, що
відновлюють, досить малі, те такі системи орієнтації використовуються лише там
моменти, що де обурюють, діють на супутника, також малі ( понад 2500 км).
Ефективність

аеродинамічних

систем

орієнтації

обмежена

малими

орбітальними висотами ( до 200 км ) момент, що де відновлює, порівняно
великий.

Аеродинамічна

орієнтація

здійснюється

в

орбітальній

системі
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координат. Гравітаційні системи орієнтації мають великий діапазон робочих
орбітальних висот (200…2000 км) і дозволяють порівняно простими засобами

20

забезпечити орієнтацію в необхідній для багатьох практичних додатків
орбітальній системі координат.

Недолік цих систем – складність зміни керуючого моменту, що не дає
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можливість використовувати їх для виконання таких функцій керування, як
просторові розвороти супутника. Крім того, на більших висотах, де орбітальна
кутова швидкість мала, гравітаційна система орієнтації неефективна через малий
момент, що відновлює.

Усі наведені вище системи орієнтації пред'являють до конструкції супутника

в,

певні вимоги, тобто конструкцію супутника треба вибирати таким чином, щоб
підсилити ефективність стабілізації за допомогою зазначених зовнішніх факторів.

но

Для цього застосовуються спеціальні пристрої – стабілізатори. Крім того ці
системи мають малу точність орієнтації [62] .
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Особливе місце серед пасивних систем орієнтації займають магнітні системи

орієнтації. У магнітних системах орієнтації для одержання керуючих моментів
застосовуються спеціальні електромагнітні виконавчі органі, взаємодіючі із

.Л

зовнішнім магнітним колом навколишнього супутника космічного простору. За
допомогою ЕМВО порівняно легко виконуються всі функції керування кутовим

С

положенням супутника: попереднє заспокоєння супутника; розвантаження
маховиків і регулювання їх кінетичного моменту; орієнтація супутника й
стабілізація його руху. Електромагнітні виконавчі органі дозволяють легко
змінювати керуючі моменти, що дозволяє реалізувати найрізноманітніші закони
керування й забезпечити точну орієнтацію супутника [40], однак вони ефективні
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тільки на космічних апаратах, що рухаються поблизу Землі або іншої планети, що
володіє досить потужним магнітним полем.
Для створення значних керуючих моментів використовуються активні
системи орієнтації. У таких системах керуючий момент створюється за рахунок
енергії, одержуваної або запасеної на борті супутника. До таких систем ставляться
системи орієнтація за допомогою реактивних сопів і обертових маховиків.

15

Активна система орієнтації з реактивними соплами (двигунами малої тяги) є
найбільш ефективною й досить часто використовується на практиці. Керуючий

20

момент у такій системі виникає при викиді маси робочого тіла із сопла
невеликого реактивного двигуна, вісь якого не проходить через центр мас
супутника. Керуючий момент залежить від швидкості витікання й масової
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витрати робочого тіла, а також від розміру плеча, на якому прикладена сила тяги
двигуна. Робочим тілом можуть служити як звичайні продукти згоряння хімічного
палива, так і просто пара або стиснене повітря. Система з реактивними соплами
дає досить більші величини керуючих моментів і досить швидко реагує на
несподівані імпульси моментів.
шість

пар

в,

Для повної орієнтації по тангажу, та крену необхідно мати, принаймні,
реактивних

двигунів,

розташованих

по

трьом

взаємно

но

перпендикулярним осям. З появою необхідності повороту супутника навколо осі в
тому або іншому напрямку включається відповідна пара двигунів, що створює
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керуючий момент. У системах орієнтації з реактивними соплами при їхнім
включенні постійно витрачається робоче тіло, запаси якого на борті супутника
обмежені, тому їх можна вважати придатними лише для короткочасної дії. Крім

.Л

того системи орієнтації з реактивними соплами є системами релейного типу.
У системі орієнтації з маховиками, використовується інерційна властивість

С

обертового тіла. Відомо, що, чим вище кутова швидкість обертання тіла й чим
більше його момент інерції, тем стійкіше положення цього тіла в просторі. Таким
чином, у даній системі керуючим фактором служить момент обертання маховика.
Розкручування й підтримка заданої швидкості обертання маховика проводиться
електромоторами невеликої потужності, що харчуються від бортової системи
енергопостачання.
51

Три такі маховики з осями, розташованими у взаємо перпендикулярних
напрямках, забезпечують повну тривісну стабілізацію супутника по тангажу, й
крену (рисунок 2.13).
Маховики дозволяють досить точно орієнтувати супутника в просторі й
стабілізувати його рух. Однак можливості системи з маховиками по максимуму
величини керуючого моменту далеко не безмежні й визначаються граничною

15

швидкістю обертання маховиків. Тому час від часу потрібно регулювати їхній
кінетичний момент, тобто «розвантажувати» маховик.
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но

в,
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Для цієї мети використовуються ЕМВО або реактивні двигуни малої тяги.

.Л

Рисунок 2.13 Система орієнтації за допомогою маховиків.

С

де 1 - електродвигун; 2 - маховик; 3 – підшипник

2.5.1 Модель інерційного виконавчого органа – маховика.
Маховики – це обертові інерційні пристрої, застосовувані для високоточної
орієнтації й стабілізації супутника [60]. Робота маховиків заснована на законі
збереження кінетичного моменту. Керуючий момент створюється за рахунок
динамічної реакції, що виникає при розгоні або гальмуванні маховика.
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Коли маховик розкручується в одну сторону, то супутник, відповідно,
починає звиватися в іншу сторону. Наприклад, якщо під впливом зовнішніх
факторів супутника почав розвертатися в певному напрямку, досить побільшати
швидкість обертання відповідного маховика в ту ж сторону, щоб він компенсував
момент («прийняв обертання на себе») і небажаний поворот супутника
припиниться. Керування маховиками може бути як релейним, так і лінійним.

15

Відсутність автоколивань при лінійному керуванні з маховиками дозволяє
створити системи, що задовольняють підвищеним вимогам по точності орієнтації

20

й стабілізації [63].

Конструктивно маховик може являти собою порожній товстостінний,
тонкостінний або суцільний циліндр (диск), що обертається навколо своєї осі.
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Момент інерції Jм маховика залежить від його конструктивного виконання. У
випадку, якщо маховик являє собою порожній товстостінний циліндр, його
момент інерції визначається формулою:

в,

де

(2.8)

но

Jм - момент інерції циліндра, кг *м2 ;
mм - маса порожнього циліндра, кг;
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rм - зовнішній радіус циліндра, м;
r0м - внутрішній радіус циліндра, м.

С

.Л

Для тонкостінного циліндра:

(2.9)

і для суцільного циліндра:

(2.10)
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Для зміни швидкості обертання маховика звичайно використовуються
електродвигуни,

на вісь ротора яких кріпиться диск маховика. Керування

швидкістю обертання маховика проводиться логічним пристроєм системи
орієнтації.
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Схема роботи маховика показано на рисунку 2.14.

Рисунок 2.14 Схема роботи маховика.

Розглянемо рівняння руху супутника, наякому встановлено три маховики.

в,

Для цього введемо наступні системи координат (рисунок 2.15):

но

1. GXYZ - інерційна геоцентрична система координат, осі якої орієнтовані
нерухомо в інерційному просторі [64]. Вісь GZ спрямована в північний полюс
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Землі, вісь GX спрямована в крапку весняного рівнодення, а вісь GY доповнює
систему до правої;

2. Ox0y0z0 - система координат, початок якої перебуває в центрі мас

космічного апарата, а її осі паралельні осям системи координат GXYZ;

.Л

3. Oxyz - рухлива зв'язана система координат, початок якої перебуває в

центрі мас космічного апарата, а її осі спрямовані по головних центральних осях

С

інерції космічного апарата.
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Рисунок 2.15 Системи координат для опису орієнтації космічного апарату.

Нехай осі розташування маховиків (рисунок 2.15) збігаються з осями
зв'язаної системи координат Oxyz. Допустимо також, що моменти інерції
всіхтрьох маховиків однакові,тобто

JMX= JMY= JMZ= JM.

(2.11)
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мати вигляд :

в,

Тоді диференційні рівняння руху супутника що до його центру мас будуть

де

.Л

Jx, Jy, Jz- моменти інерції космічного апарата, кгм2 ;

С

ωx, ωy, ωz

-проекції абсолютної кутової швидкості космічного апарата на

осі зв'язаної системи координат Oxyz, радіан/сек;

Мx,Мy,Мz - проекції вектора моментів зовнішніх сил на осі зв'язаної системи
координат Oxyz, Н* м;
Мупрx,Мупрy,Мупрz - керуючі моменти, Н* м;
Мгирx,Мгирy,Мгирz - гіроскопічні моменти, Н* м.
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Швидкість кожного маховика, визначається в такий спосіб:

(2.12)
де
ωмо = const - швидкість маховика, коли кутове положення супутника

15

перебувало в межах припустимого, радіан/сек;
ωм (t) - швидкість маховика після включення двигуна маховика покомандам

20

керування, що надходять із логічного пристрою, радіан/сек;

φ - фактичне кутове положення супутника, обмірюване датчиками кутового
положення,

наприклад

або

оптичними

гіроскопічними
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датчиками, радіан;

механічними

φП - програмне (задане) кутове положення супутника, радіан;
Δφ - припустимий кут, на який супутник може відхилятися від програмного
(заданого) положення, радіан.

Таким чином, залежно від напрямку відхилення кутового положення

в,

супутника, маховик, прискорюючи або сповільнюючи своє обертання, буде
впливати на кутове положення супутника. Розглянемо алгоритм керуючого

но

обертаючого моменту маховика, який представлений у вигляді схеми, наведеної

С

.Л
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на рисунку 2.16 [67].
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Рисунок 2.16 – Алгоритм визначення керуючого моменту маховика.
Для перевірки роботи моделі маховика проведені чисельні експерименти.
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Для цієї мети модель маховика, разом з розробленими раніше моделям
гіроскопічного датчика, логічного пристрою і моделі руху супутника щодо центру
мас були інтегровані в єдину модель системи орієнтації супутника. Модель

С

.Л

системи орієнтації мікросупутника показано на рисунку 2.17 [67].

57

15
20
Кі
ВР
А

Рисунок 2.17 Модель системи орієнтації супутника на основі маховиків і

Та на рисунку

в,

гіроскопічних датчиків.

2.18 графіки

зміни кутового положення супутника без

но

керування в результаті впливу зовнішніх сил, та при наявності керування за

С

.Л
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допомогою маховика.

Рисунок 2.18 Графіки зміни кутового положення супутника .
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2.5.2 Модель електромагнітного виконавчого органа
Електромагнітні

виконавчі

органі

є

найпоширенішими

пристроями,

використовуваними в комбінації з маховиками для розвантаження їх моменту, а
також у якості самостійних органів системи орієнтації супутника в деяких

15

режимах орієнтації супутника (безпечний режим), тому що в порівнянні з
реактивними двигунами орієнтації їх робота не пов'язана з витратою робочого
космічного апарата. Електромагнітні виконавчі

20

тіла, що запасається на борті

органі ефективні тільки на космічних апаратах, що рухаються поблизу Землі або
іншої планети, що володіє досить потужним магнітним полем [68].
виконавчий

орган

(рисунок

2.19)
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Електромагнітний

являє

собою

електромагніт, що полягає з безлічі витків провідника, які намотані навколо
сердечника з високою магнітною проникністю, тобто ЕМВО являє собою
котушку індуктивності із серцевиною з високих індуктивних матеріалів,
наприклад феритів. При пропущенні струму через обмотку котушки в сердечнику

в,

створюється власне електромагнітне поле, яке взаємодіє із зовнішнім магнітним
полем Землі. У результаті даного взаємодії формується механічний обертаючий

но

момент. Щоб механічний обертаючий момент виявляв керуючий вплив, необхідно
керувати електромагнітним полем, створюваним котушкою, тобто керувати її

.І
ва

магнітним моментом.

Для цих цілей в залежності від завдань і вимог до орієнтації супутника

розробляється логічний пристрій, у який закладається алгоритм керування

.Л

магнітним моментом електромагнітних виконавчих органів.
Наприклад, у деяких випадках для зміни магнітного моменту в якості даного

С

логічного пристрою використовується так званий «привід», який управляє
електричним струмом на обмотці котушки [69].
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Рисунок 2.19 – Електромагнітний виконавчий орган.

но

Землі має вигляд [70]:

в,

Загальне рівняння, що описує взаємодія ЕМВО з електромагнітним полем

- механічний обертаючий момент,Н*м;

.Л

де

(2.13)

.І
ва

MЕ= Te* B

MЕ
Te

- магнітний момент у котушці ЕМВО, A*м2 ;

С

B - магнітна індукція магнітного поля Землі, Тл.
Дане рівняння також описує закон керування супутника за допомогою
електромагнітних органів і тоді керуючий момент Mупр в рівняннях буде
виражений моментом MЕ . Найбільш відомим методом керування магнітним
моментом Te котушок EМВО для заспокоєння сильних коливань космічного
60

апарата є метод «B-dot» [71], який дозволяє зменшити кінетичну енергію
обертання й значно знизити кутову швидкість космічного апарата за короткий
проміжок часу.

20

15

Закон керування випливає на умови зменшення енергії обертання:

де

Кі
ВР
А

Ebр - енергія обертового руху, Дж;

J - момент інерції космічного апарата, кг *м2

ω- кутова швидкість космічного апарата, радіан/сек;

Зменшення енергії обертання під час процесу коливань означає, що

.І
ва

но

негативним:

в,

скалярний добуток керуючого моменту й кутової швидкості повинне бути

з (2.14) в (2.15) одержимо:

С

.Л

Підставляючи вираження MЕ

рівняння (2.16) може бути переписане як:

рівняння (2.17) говорить про те, що магнітний момент повинен бути
61

спрямований антипаралельно за напрямком. Іншими словами нерівність (2.17)

15

може бути дозволена за допомогою константи С˂0:

Припускаючи, що зміна магнітного поля відбувається тільки за рахунок

Кі
ВР
А

20

обертання космічного апарата:

Таким чином, для закону керування магнітним моментом котушок ЕМВО

С

.Л

.І
ва

або

но

в,

одержуємо [72,73] :

На основі вище представленних формул розроблений алгоритм визначення

керуючого механічного моменту електромагнітного виконавчого органа, який
представлений у вигляді схеми, наведеної на рисунку 2.20.
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Рисунок 2.20 Алгоритм розрахунків керуючого механічного моменту
електромагнітного виконавчого органу.

в,

Отже, можна зробити наступні висновки по вище розглянутим підрозділам,
а саме, кожний з існуючих методів орієнтації можливо описати математичним

но

обґрунтуванням процесу, за допомогою якого вони проходять та розписати
алгоритми виконання послідовності. Але деякі системи піддаються впливу

.І
ва

іонізуючого опромінення, і несуть за собою небажані наслідки. Для уникнення
цих питань, потрібно розглянути існуючі методи захисту від зовнішніх факторів
середовища.

.Л

2.5.3 Модель керування рухом за допомогою мікрореактивного двигуна
Активна підсистема являє собою блок мікрореактівних двигунів (мРД),

С

розроблених за технологією MЕМС (мікро-електро-механічних систем). Цей блок
розміщується на дальньому кінці ГС, що забезпечує найбільшу величину
реактивного моменту відносно центру мас апарату. Габаритні розміри і імпульс
кожного мРД в блоці досить малі (наприклад, імпульс твердопаливних мРД
складає ~ 0,1 мН*с при часу роботи 1 мс з тягою 0,1 Н).
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Тому для створення відносно потужного імпульсу необхідна одночасна
робота декількох мРД. У теж час за рахунок малого розміру (~ 1 х 2 х 2 мм)
одного двигуна

і можливості установки в блоці великої їх кількості

забезпечується досить високу гнучкість при отриманні потрібного значення
імпульсу.
Твердопаливні мРД припускають разове використання, при використанні в

15

блоці рідинних двигунів їх можна заправляти повторно. Для конкретного КА і
програми його польоту розраховується оптимальна кількість мРД, що дозволяє

20

реалізувати, як в штатних, так і в позаштатних ситуаціях проведення необхідної
серії активних корекцій положення апарата щодо його центру мас.

Принципова схема варіанта КА, що реалізує запропоновану систему

Кі
ВР
А

керування кутовим рухом по каналах тангажа і крену, розглянуто на рисунку 2.21.
Система управління кутовим положенням може бути побудована, наприклад, на
основі вимірів датчиків кутів (ДК) і датчиків кутових швидкостей (ДКШ). У
цьому випадку конструктивно блок управління мРД знаходиться в корпусі КА.
Там же знаходяться ДК і ДКШ, розташовані по вісях пов'язаної системи

в,

координат 0xyz апарату і вимірюють кути крену (навколо осі 0x), курсу (навколо
осі 0y), тангажу (навколо осі 0z) і кутові швидкості, щодо зв'язаної системи

но

координат 0xyz. Для визначення просторових координат ЦМ КА можна
використовувати, наприклад, приймач супутникових навігаційних систем GPS та

С

.Л

.І
ва

інше.

Рисунок 2.21 Керування кутовим положенням КА за домомогою мРД.

64

де
1 - КА,
2 - блок управління мРД,
3 - демпфер,
4 - ГС,

6 - орбіта КА,

20

7 - місцева вертикаль (положення динамічної рівноваги ГС),

15

5 - блок мРД,

8 – максимум відхилення ГС від положення динамічної рівноваги.
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За допомогою даних, отриманих від датчиків, і з урахуванням цільових
завдань польоту в блоці управління мРД розраховуються параметри роботи
рухової установки (час включення, орієнтація КА, розташування і кількість
задіяних мРД). Математичною моделлю роботи твердопаливного мРД будемо
вважати ідеалізовану залежність (у вигляді сходинки) тяги від часу роботи. Ця
залежність обрана з умови того, що час перехідних процесів кутового руху КА

в,

значно більше часу імпульсу мРД, і тому особливо наростання і спаду тяги

но

двигунів враховувати не будемо.

С

.Л

.І
ва

Сила і імпульс мікрореактивних двигунів будуть дорівнювати:

,

(2.22)

1, t

де

- функція Хевісайда (одинична функція);

1, t
- залежність тяги мРД від часу ;
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- рівень тяги мРД;

tвкл - момент включення мРД;
tвимк - момент вимикання мРД;
tраб = tвимк – tвкл час роботи мРД.
Тоді керуючі моменти від мРД у пов'язаній СК складаються наступним

Кі
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А

20

15

чином:

де

- Nγ, Nψ , Nϑ- розрахована у блоці керування мРД кількість задіяних реак-

вкл ,

вкл ,

ϑ
вкл -

розраховані в блоці мРД моменти включення реак-

но

-

в,

тивних двигунів в кожному з каналів ;

тивних двигунів по кожному з каналів;

.І
ва

та позначені плечі сил мРД по відповідним каналам, наступним чином:

- lмРД - по каналам тангажу і крену (плече сили утворюється за рахунок
подовження гравітаційної штанги);
- по каналу курсу (плече сили утворюється за рахунок особливої

.Л

-

конструкції блоку мРД).

С

Алгоритм роботи системи управління кутовим положенням КА може включати

в себе чотири режими:
1.

режим заспокоєння кутового руху КА;

2.

режим орієнтації (переорієнтації) КА;

3.

режим стабілізації КА;

4.

пасивний режим - управління блоком мРД відсутня.

Після відділення КА від останнього ступеня РН виконується операція його
66

заспокоєння: здійснюється розгортання ГС - при цьому збільшуються значення
інерційних параметрів і, відповідно, зменшуються значення придбаних внаслідок
поділу паразитних кутових швидкостей.
Властивості демпфера забезпечують подальше розсіювання енергії збурень.
Однак за відсутності "зовнішнього тертя" цей процес надзвичайно розтягнутий у
часі і має властивість самопідтримування внаслідок безперервної зміни напрямку

15

вектора місцевої вертикалі при орбітальному русі КА. Пасивний режим
використовується у випадках, коли не потрібно активне управління кутовим

20

рухом КА щодо його ЦМ і в разі відсутності необхідності в тривалій точної
орієнтації на планету. У цьому режимі енерговитрати системи мінімальні.
В інших ситуаціях застосування запропонованої активно-пасивної системи,
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дозволяє наносупутник здійснювати заспокоєння, допомогою включення мРД
(одиночного або залпового), що розміщуються в блоці на далекому відносно
центру мас КА кінці ГС (рисунок 2.22). Вектор тяги кожного мРД
перпендикулярний поздовжньої осі ГС (з умови максимізації моменту сили). При
цьому включення двигунів виробляється в момент перетину дальнім відносно

в,

центру мас КА кінцем ГС з блоком мРД місцевої вертикалі (рисунок 2.22), що
забезпечує найкраще (з точки зору витрат робочого тіла, точності регулювання,

но

потрібного силового імпульсу, простоти програмно - апаратної реалізації блоку

С

.Л

.І
ва

управління включенням мРД, часу заспокоєння КА) проведення режиму.

Рисунок 2.22 Схема попереднього заспокоєння КА
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де
1 – КА;
2 – РН;
3 – ГС;

15

4 - орбіта КА;
5 - місцева вертикаль;

20

V - напрямок руху блоку мРД;
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P - напрямок вектора тяги мРД.

Аналогічно вирішується завдання підтримки заданого положення (в
необхідному діапазоні кутів, кутових швидкостей) головної осі інерції КА в
просторі - тобто його необхідна стабілізація (рисунок 2.23). Стабілізацію
наносупутник може здійснювати як в пасивному режимі, так і в активнопасивному.

в,

Використання мРД істотно зменшує амплітуду лібраційних кутових коливань

но

і збільшує швидкодію системи стабілізації. При цьому, як правило, задіюється
меншу кількість двигунів (оскільки рівень збурень зазвичай нижче, ніж при

С

.Л

.І
ва

заспокоєнні КА).

Рисунок 2.23 Схема стабілізації КА.
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де
1 – КА;
2 - орбіта КА;
3 - місцева вертикаль;
4 - максимум відхилення ГС від положення динамічної рівноваги;

15

V - напрямок руху блоку мРД;

20

P - напрямок вектора тяги мРД.

Максимальна кількість мРД, одноразово задіяних, в режимі заспокоєння
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розраховується за такими формулами:

,

,

(2.24)

Для їх задіяння інформація про значеннях (вимірюваних радіусами) кутових

в,

швидкостей КА в проекціях на осі пов'язаної СК передається в блок керування
мРД. Момент включення двигунів блоком керування мРД визначається

.І
ва

но

нерівностями, за показниками ДУ:

С

.Л

(2.25)

де

γ*, ψ*ϑ* - величини кутів, вимірювані ДУ;
γпор , ψ

пор

, ϑ

пор-

обмеження кутів повороту, необхідних для роботи

відповідних алгоритмів в блоці управління мРД.
У момент включення мРД в режимі стабілізації повинні виконуватися наступні
умови:
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ϑ ≈ 0, γ ≈ 0, ψ = ψ*, ω*x, ω*y , ω*z

(2.26)

де ω*x, ω*y, ω *z – величини кутових швидкостей, вимірювані ДУС.
Кількість мРД для отримання необхідних кутових швидкостей КА в режимі

20

15

стабілізації визначають за формулами:

(2.27)
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,

де

ωx, ωy, ωz– значення кутових швидкостей,

тоді як ωтрx=0, ωтрy=0,ωтрz=0 є умовою необхідною для величини кутових
швидкостей.

При здійсненні операції орієнтації (переорієнтації) КА включення мРД

в,

проводиться в момент максимуму відхилення поздовжньої осі штанги ГС від

но

положення її динамічної рівноваги, що збігається з місцевою вертикаллю
(рисунок 2.24). У цьому випадку головна вісь інерції КА переводиться з одного

.І
ва

гравітаційно-стійкого положення в інше гравітаційно - стійке положення (при
обох цих положеннях поздовжня вісь ГС - вісь мінімального моменту інерції -

С

.Л

проходить уздовж місцевої вертикалі).

Рисунок 2.24 Схема переорієнтації КА
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де
1 - КА,
2 - орбіта КА,
3 - місцева вертикаль,
4 - максимум відхилення ГС від положення динамічної рівноваги,

15

V - напрямок руху блоку мРД,

20

P - напрямок вектора тяги мРД.

Залежно від того, за яким з каналів (крену або тангажу) максимальне відхи-
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лення від положення динамічної рівноваги більше, задіються ті чи інші мРД. При
цьому в положенні максимального відхилення поздовжньої осі ГС від місцевої
вертикалі виконується умова (2.28) і відбувається зміна знаку кутових
швидкостей по каналах крену і тангажу:

но

в,

(2.28)

Процес переорієнтації здійснюється по каналу крену, якщо виконуються

.І
ва

умови: (2.28) і γ* >ϑ* або, по каналу тангажу, якщо виконуються умови (2.28) і
ϑ*>γ*.

С

.Л

Кількість мРД по каналу тангажу визначають за формулою:

Для керування по каналу крена кількість мРД визначають за формулою:
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15

µ - гравітаційний параметр планети,
r - відстань від центру Землі і до ЦМ КА.

20

де
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Вирази (2.29) і (2.30) використовуються в алгоритмі включення мРД при
процесі переорієнтації КА для визначення мінімальної кількості задіяних
двигунів.

Радіус-вектор КА розраховується алгоритмом блоку керування мРД,

С

.Л
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но

в,

наприклад, з використанням показань GPS-приймача.
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3. Системи захисту космічного апарату.
3.1 Основні параметри екранів.
Для високоорбітальних і геостаціонарних космічних апаратів не доцільно
збільшувати масову товщину захисного екрану більше 2,5 г/см2. Вищевказані
захисні екрани дозволяють відсікти м'яку (найбільш інтенсивну) компоненту

15

іонізуючого випромінювання. Під захисними екранами залишається тільки
жорстка компонента іонізуючого випромінювання з великою проникаючою

20

здатністю. З цієї причини подальше збільшення товщини захисного екрану не
призведе до істотного зниження поглинутої дози. У випадку, якщо зазначені
товщини екранів не забезпечують необхідний рівень надійності функціонування
на більш радіаційно стійкі.
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електронних систем, рекомендується замінити проблемні електронні компоненти
До складу первинних космічних променів входять електрони, позитрони,
протони, антипротони, нейтрони, антинейтрони, фотони і ядра атомів хімічних
елементів від гелію до урану. Склад вторинного випромінювання, утвореного
взаємодії

частинок

космічних

променів

з

речовиною,

більш

в,

внаслідок

різноманітний і налічує близько 300 різних видів частинок. Різні частинки

но

космічних променів володіють різною здатністю проникати вглиб речовини. За
цією ознакою всі частинки космічних променів ділять на дві компоненти: м'яку і

.І
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жорстку. Велика частина потоку космічних променів - це м'яка компонента.
Частинки, що відносяться до м'якої компоненті, не володіють здатністю

глибоко проникати в речовину і тим самим легко відсікаються захисним екраном.
частина

космічних

променів

(жорстке

електромагнітне

.Л

Невелика

випромінювання, мюони, протони і нейтрони високих енергій і т. д.) відноситься

С

до жорсткої компоненті. Жорстка компонента потоку частинок космічних
променів відрізняється тим, що застосування захисних екранів для ослаблення
потоку таких часток не ефективно через їх високу проникаючу здатність. Для
захисту електронної апаратури від м'якої компоненти космічних променів,
наприклад, від електронів з енергіей 2 МеВ і протонів 30 МеВ, потрібно захисний
екран з композиту графен-алюмінію з масовою товщиною близько 1 г/см2.
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Однак

для

захисту

апаратури

від

відносно

більш

жорсткого

випромінювання, наприклад, від протонів з енергією 100 МеВ, буде потрібно
екран з масовою товщиною вже близько 10 г/см2. Як уже згадувалося, крім
первинного космічного випромінювання, існує вторинне випромінювання,
утворене в результаті взаємодії часток космічних променів з речовиною
космічного апарату (КА). Зокрема до вторинного випромінювання з високою

15

проникаючою здатністю відноситься жорстке електромагнітне випромінювання,
утворене гальмуванням електронів у речовині, наприклад, такі заряджені
називають важкими електронами).
Швидкі

мюони

володіють

найбільшою

20

частинки, як мюони (мюони більш ніж в 206 разів важче електронів, їх іноді
проникаючою

здатністю

в
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порівнянні з іншими зарядженими частинками з тією ж енергією. Оскільки
повністю захистити електронні системи КА від радіації за допомогою захисних
екранів неможливо, то виникає питання, яку оптимальну товщину екрану слід
використовувати і наскільки радіаційно стійкими повинні бути електронні
компоненти, щоб можна було забезпечити потрібну ступінь надійності апаратури

в,

при заданій товщині екрану.

Для того, щоб відповісти на ці питання, ми розглянемо здатності деяких

но

типів частинок проникати вглиб речовини і оцінимо поглинені дози радіації на
сонячно-синхронній (ССО) і геостаціонарній орбітах (ГСО) під різними

С

.Л
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сферичними захисними екранами з алюмінію (рисунок 3.1).
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Рисунок 3.1 Ослаблення екраном з алюмінію потоку електронів з енергіями

в,

від 0,42 до 1,75 МеВ.

но

Ослаблення потоку електронів за захисним екраном з алюмінію[73]. При
описі проникаючої здатності електронів часто використовують такі як на рисунку

.І
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3.1. Залежність повного пробігу протона в залізі і алюмінії від енергії протонів
поняття:

 половинний пробіг Rп,
 екстрапольований пробіг Rе

С

.Л

 повний пробіг Rполн.

Пробіг електронів, при якому інтенсивність вихідного потоку зменшується

в два рази, називається половинний пробіг Rп. Усі три види цих пробігів в
алюмінії показані на рисунку 3.2 , для електронів з енергією 1,75 МеВ.
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Рисунок 3.2 Залежність повного пробігу протона в залізі і алюмінії від їх
енергії.

На рисунку 3.2 показана залежність повного пробігу протона в залізі і

в,

алюмінії від їх енергії. При енергії протона менше 10 МеВ пробіг протона в

С

.Л

.І
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но

алюмінії істотно менше, ніж в залізі (рисунок 3.3).

Рисунок 3.3 Залежність повного пробігу електрона в залізі і алюмінії від
енергії електронів.
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На рисунку 3.3 показана залежність повного пробігу електрона в залізі і
алюмінії від енергії електронів. При енергії електрона менше 10 МеВ пробіг
електрона в алюмінії менше, ніж у залізі.
Оскільки в навколоземному космічному просторі більша частина електронів
має енергію істотно менше 10 МеВ, то захисні екрани з алюмінію

15

забезпечуватимуть кращу радіаційний захист, ніж екрани із заліза. Для космічних
апаратів, орбіти яких проходять через екваторіальні області зовнішнього

20

радіаційного поясу Землі. Радіаційні умови визначаються потоками електронів, а
не протонів. Для геостаціонарних і високоорбітальних космічних апаратів, орбіти
яких проходять через екваторіальні області зовнішнього радіаційного поясу Землі,
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ми рекомендуємо на зовнішній поверхні космічних апаратів не використовувати
конструкційні матеріали з великим атомним номером Z.

Оскільки в таких речовинах електронами космічних променів ефективно
генерується глибоко проникаюче, жорстке електромагнітне випромінювання ,
захист від якого більш складна, ніж від електронів .

в,

Основні характеристики радіації на сонячно - синхронних орбітах(ССО),
найбільш інтенсивні потоки іонізуючих випромінювань радіаційних поясів Землі

но

(РПЗ) зосереджені в області магнітного екватора. Нижня межа РПЗ в області
екватора розташовується в основному на висоті близько 1000 км верхня межа - на

.І
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висоті близько 65 000 км. Умовно РПЗ ділять на дві частини, ту частину РПЗ, яка
в площині геомагнітного екватора ближче до Землі (від 1000 до 13 000 км),
називають внутрішнім РПЗ, а ту, яка далі від Землі (від 13 000 до 65 000 км),

.Л

називають зовнішнім РПЗ.

Основна компонента частинок внутрішнього РПЗ - це високоенергійні

С

протони (до 1000 МеВ). Основна компонента зовнішнього РПЗ - електрони з
енергією в декілька МеВ. Частина внутрішнього РПЗ в області ПівденноАтлантичної (Бразильської) магнітної аномалії у вигляді воронки опускається до
висот близько 200 км над Землею. Якщо ССО розташована на висоті менше 1000
км, то більша частина орбіти знаходиться поза зоною дії потоків часток РПЗ, і
тільки в області південноатлантичний магнітної аномалії КА на цій орбіті
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піддається інтенсивному опроміненню частками РПЗ, які і дають основний внесок

но

в,
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15

в поглинену дозу радіації (рисунок 3.4).

Рисунок 3.4. Залежність поглиненої дози радіації за 8 років на ССО (h = 832

.І
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км) в центрі сфери з алюмінію (поглинаюча речовина кремній) від масової
товщини сферичного екрану:
1-сумарна доза;

.Л

2-доза від електронів РПЗ;

3-від гальмівного випромінювання ;

С

4-від протонів РПЗ ;
5-від протонів СКП .
На рисунку 3.4 показана для ССО залежність поглиненої дози радіації в

центрі сфери з алюмінію від масової товщини сферичного екрана.
Під екраном з алюмінію завтовшки близько 1 г/см2 внесок у поглинену дозу
дають:
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o електрони РПЗ (з енергією більше 2 МеВ) близько 54%;
o Протони РПЗ (з енергією більше 30 МеВ) близько 39%;
o Протони СКП (з енергією більше 30 МеВ) близько 6%;
o Гальмівне випромінювання електронів близько 1%.
Під екраном з алюмінію завтовшки близько 2 г/см2 внесок у поглинену дозу
дають:

15

 протони РПЗ (з енергією більше 40МеВ) близько 85%;
 Протони СКП (з енергією більше 40 МеВ) близько 11%;

20

 Електрони РПЗ (з енергією більше 3 МеВ) близько 4%;
 Гальмівне випромінювання електронів менше 1%.

Як випливає з вищенаведених даних, за екраном близько 2 г/см2 і більше
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основний внесок в поглинену дозу радіації на ССО дають високоенергійні
протони внутрішнього РПЗ (область Південно-Атлантичної магнітної аномалії,

С

.Л
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но

в,

рисунок 3.5).

Рисунок 3.5. Розподіл інтенсивності потоку протонів РПЗ з енергією більше
100 МеВ на ССО з h = 832 км.
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На рисунку 3.5 показано зображення області, яка збігається з областю
Південно-Атлантичної магнітної аномалії, при прольоті через яку КА піддається
імпульсному впливу потоків високоенергічних протонів. Крім протонів і
електронів в цій області є невелика частка високоенергічних, важких ядер
хімічних елементів, які не дають помітного внеску в поглинену дозу радіації, але є
причиною збоїв і в деяких випадках причиною відмови електронних систем КА.

15

Для ССО екрани товщиною 2 г/см2 мають особливе значення. За допомогою
екрану такої товщини вдається відсікти найбільш радіаційно небезпечну м'яку

20

компоненту космічних променів. Під екраном більше двох 2 г/см2 в основному
залишається жорстка компонента, і з цієї причини подальше збільшення товщини
захисного екрану не призводить до суттєвого зменшення дози радіації (рисунок
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3.6).

Космічні апарати, призначені для телекомунікацій та навігації, орбіти яких
знаходяться в значній відстані від поверхні Землі, піддаються впливу іонізуючого
випромінювання зовнішнього РПЗ. Зовнішній РПЗ в площині геомагнітного
екватора розташовується на висоті приблизно від 13 000 км і до 65 000 км з

С
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висоті близько 16 500 км.

в,

максимумом потоку електронів (40 кеВ) порядку 500 млн частинок / (см 2 • с) на

Рисунок 3.6. Залежність поглиненої дози радіації за 7 років на
геостаціонарній орбіті в центрі сфери з алюмінію (поглинаюча речовина кремній),
80

від масової товщини сферичного екрана:
1- сумарна доза ;
2- доза від електронів РПЗ ;
3- від гальмівного випромінювання ;

15

4- від протонів СКП .

20

Під екраном з алюмінію товщиною близько 1 г / см2 внесок у поглинену дозу
дають:
o Електрони РПЗ (з енергією більше 2 МеВ) близько 93,6%;
o Гальмівне випромінювання електронів близько 5,0%;
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o Протони СКП (з енергією більше 30 МеВ) близько 1,4%;
o Протони РПЗ (з енергією більше 30 МеВ) близько 0%.
Під екраном з алюмінію завтовшки близько 2,5 г/см2 внесок у поглинену дозу
дають:

в,

 гальмівне випромінювання електронів близько 73%;

но

 Протони СКП (з енергією більше 45 МеВ) близько 27%;
 електрони РПЗ (з енергією більше 4 МеВ) близько 0%;
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 Протони РПЗ (з енергією більше 45 МеВ) близько 0%.
За екраном близько 2,5 г/см2 і більше основний внесок в поглинену дозу
радіації на ДСО дає гальмівне електромагнітне випромінювання електронів. При

.Л

початковому збільшенні товщини екранів радіаційного захисту поглинена доза
радіації під захистом швидко зменьшується, але при досягненні товщини захисту

С

близько 2 г/см2 на ССО і близько 2,5 г/см2 на ДСО подальше збільшення товщини
захисту не призводить до суттєвого зменшення поглиненої дози радіації.
Товщини екранів радіаційного захисту для електронних пристроїв 2 і 2,5 г/см2
можна розглядати як оптимальні для цих орбіт. У випадку, якщо зазначені
товщини екранів не забезпечують необхідний рівень надійності функціонування
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електронних систем, рекомендуємо проблемні електронні компоненти замінити
на більш радіаційно стійкі.
3.2 Проходження електронів через шаруваті композиційні матеріали
Розглянуто комп'ютерне моделювання проходження електронів через
шаруватий композиційний матеріал, з'єднаний у твердій фазі і складається з шарів
Вивчено

відмінності

спектрів

пройшли

гамма-квантів

15

важкого і легкого металів, що чергуються в різних послідовностях [74,75].
через

шаруватий

20

композиційний матеріал у порівнянні зі спектром, отриманим після моделювання
проходження електронів через однорідний матеріал. У навколоземному і
міжпланетному просторі матеріали та елементи обладнання космічних апаратів
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піддаються впливу різноманітних факторів космічного середовища, зокрема,
корпускулярних потоків різного походження. Радіаційні умови на борту КА
залежать від розташування його орбіти відносно радіаційних поясів Землі.
Максимальна поглинена доза випромінювання припадає на зовнішню поверхню
КА. Найбільш схильні радіаційного впливу напівпровідникові та діелектричні

в,

матеріали. При дослідженнях впливу корпускулярного випромінювання на

но

фізико-хімічні властивості матеріалів виділяють два типи основних впливів .
Перший - визначається іонізаційними процесами, другий структурними

.І
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порушеннями матеріалів. Іонізаційні явища залежать від потужності дози
випромінювання і зникають з різним часом релаксації при виході КА з
радіаційного поясу Землі. Порушення структури матеріалу визначається дозою і

С

.Л

енергетичним спектром випромінювання.
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Рисунок 3.7. Енергетичний спектр електронів.
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Електрони є однією зі складових сонячного вітру, космічних і галактичних
променів. Енергетичний спектр електронів, розрахований для високої щодо
радіаційних поясів Землі орбіти штучного супутника, наведено на рисунок 3.6.
При енергії електронів 2 МеВ щільність їх потоку падає більш ніж на два
порядки. У той же час проникаюча здатність таких частинок істотно збільшується
в результаті утворення електроно-позитронного зливу. Освіта в зливах гамма-

в,

квантів призводить до великої проникаючої здатності такого випромінювання і

но

негативного впливу на електронні прилади. Для захисту мікрочіпів космічних
апаратів необхідні захисні шари, що володіють високим поглинанням і малою
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питомою вагою. Одним з можливих варіантів вирішення проблеми є створення
багатошарових композиційних захисних шарів, з'єднаних у твердій фазі. В
останнє десятиліття для дослідження складних фізичних процесів разом з
методами

широкого

поширення

набули

методи

.Л

експериментальними

комп'ютерного моделювання. Одним із широко використовуваних є метод МонтеКарло. З його допомогою були отримані достовірні результати по поглинанню

С

нейтронів, проходженню високоенергетичних частинок через речовину та ін.
.Метою даної роботи є дослідження методом комп'ютерного моделювання

захисних властивостей композиційного матеріалу, що складається з різних
металів, одержуваного методом гарячої прокатки у вакуумі і дозволяє при
одночасному зменшенні ваги підвищити захисні властивості матеріалу від
корпускулярних потоків різного космічного походження. Особливість даного
83

методу дозволяє отримувати композиційний матеріал з високими фізикомеханічними властивостями, з можливістю подальшої деформації композиту без
руйнування шарів.
Моделювання характеристик композитного матеріалу виконує моделювання
електрон-фотонного транспорту методом Монте-Карло в великому діапазоні
енергій, в довільному матеріалі, від декількох сотень електронвольт до енергій
як розсіювання

або поглинання

часток,

дозволяє

з

15

порядку 1 ГеВ. Метод Монте-Карло - метод чисельного моделювання подій, таких
високим

ступенем

20

достовірності отримувати результати про проходження частинок крізь речовину.
Пакет для створення геометрії дозволяє генерацію електрон-фотонних злив, в
довільних гомогенних матеріалах, обмежених поверхнями: площами, сферами,
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циліндрами і т.д. В якості модельного матеріалу був вибраний один з найлегших
конструкційних матеріалів Al і один з самих високоефективних важких захисних
матеріалів W. Збірка являє собою пакет з двох видів металів: Al і W (товщиною 1
мм кожний), з'єднаних між собою в твердій фазі методом гарячого прокату у
вакуумі. Отриманий композиційний матеріал опромінювався електронами з

в,

енергією 2 МеВ. Досліджувався енергетичний спектр гамма-квантів в залежності
від черговості шарів легкого і важкого металів. Спочатку було проведено

но

моделювання проходження електронів через мішень, в якій першим матеріалом
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по відношенню до падаючих електронам був W, а другим - Al (рисунок 3.8).

Рисунок 3.8. Загальна геометрія: а - адсорпряме розташування шарів; б інверсне розташування шарів.
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Другим етапом моделювання був розрахунок проходження електронів через
мішень з інверсним по відношенню до первинного досвіду розташуванням шарів.
На рисунку 3.9 показаний енергетичний спектр пройшли через шаруватий
матеріал гамма-квантів. Видно, що у всьому діапазоні енергій щільність
ймовірності пройшли гамма-квантів в композиті W-Al більше, ніж у Al-W.
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Мабуть, це можна пояснити тим, що при гальмуванні в першому шарі важкого
металу електрони народжують більше високоенергетичні гамма-кванти, які

20

проходять всю товщину композиту і потрапляють в детектор. Якщо ж перший
матеріал - легкий метал, то електрони при проходженні втрачають енергію більше
на створення пар, ніж на комптонівське розсіювання, що призводить до утворення
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менш енергетичних гамма-квантів.

Рисунок 3.9. Енергетичне розподіл пройшли гамма-квантів
Для порівняння ефективності захисних властивостей шаруватих матеріалів

був розрахований спектр гамма-квантів, що пройшли через свинцеву пластину тієї
ж товщини, що і вся збірка (2 мм). Як видно на рисунку 3.10, щільність
ймовірності гамма-квантів, що пройшли через свинцеву пластину, більше, ніж
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при проходженні збірки AL-W. З цього випливає, що свинцева пластина
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поступається композитного матеріалу в захисних властивостях.
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Рисунок 3.10 Енергетичний розподіл гамма-квантів
Таким чином, видно, що кількість пройшли гамма-квантів, що утворюються
опромінення

матеріалу

електронами,

істотно

залежить

від
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внаслідок

послідовності чергування шарів важкого і легкого металів. Отримані результати
дають вагомі доводи для використання шаруватих матеріалів в якості захисту
електронних приладів в умовах космічного опромінення. Використання замість

.Л

монолітної пластини важкого металу шаруватого матеріалу, що складається з
складених у певній послідовності шарів легких та важких металів, дозволяє, не

С

погіршуючи захисні властивості, значно знизити вага виробу, що дуже істотно
для використання в космічній техніці.
Для створення ефективних захисних шаруватих матеріалів необхідно
проводити роботи по оптімізаціі захисних властивостей залежно від складу,
товщини і послідовності шарів. За допомогою методу Монте-Карло було
проведено компютерне моделювання проходження електронів з енергією 2 МеВ
86

через композиційний матеріал, що представляє собою набір з двох пластин різних
металів. Вивчено спектр пройшли гамма-квантів, який суттєво змінюється в
залежності від послідовності важкий-легкий метал. Встановлено, що щільність
ймовірності проходження гамма-квантів для випадку важкий - легкий метал
більше у всьому енергетичному діапазоні пройшли гамма-квантів, ніж при
послідовності легкий-важкий метал.
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Проведено візуальне порівняння спектрів які прошли гамма-кванти
шаруватого матеріалу (легкий-важкий) зі спектром пройшли гамма-квантів,

20

отриманих при моделюванні опромінення електронами пластини зі свинцю такої
ж товщини, як і весь композит (2 мм). припущення про можливість конструювати
ефективний захист від гамма-квантів будь-яких енергій за допомогою шарів
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матеріалу з набору різних металів, з єднаних між собою у твердій фазі [76].
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4. ДОСЛІДЖЕННЯ КОМПОЗИТНИХ НАНОМАТЕРІАЛІВ ДЛЯ
ЗАХИСТУ КОСМІЧНОГО АПАРАТУ .
4.1 Застосування графену, та його композитів, як елемента захисту в космосі.
Термін «графен» офіційно був введений за десять років до першого
успішного отримання цього двовимірного кристала [77]. У 1994 р. IUPAC

15

позначив наступне: Моношар вуглецю, який має структуру графіту, може бути
представлений як кінцевий член гомологічного ряду, до якого входять нафталін,
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антрацен, корону і т.д., тому для позначення індивідуальних шарів вуглецю в
інтеркальованих з'єднаннях графіту слід використовувати термін «графен».
терміну

«графеновий

шар»

також

рекомендується

для
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Використання

використання в загальній термінології вугілля. Що була до недавнього часу
«невловимою» для експериментаторів двовимірна форма існування вуглецю,
названа згодом графеном, за іронією виявляється, можливо, однією з найбільш
добре вивчених теоретично аллотропних модифікацій вуглецю.
Графен - шар атомів вуглецю, з'єднаних за допомогою sp2 зв'язків в

в,

гексагональну двовимірну кристалічну решітку - це стартова точка для всіх
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(рисунок 4.1).

но

розрахунків, виконуваних над графітом, вуглецевими нанотрубками і фулеренами

Рисунок 4.1 Загальний вигляд атомів графену.
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У той же час численні спроби синтезувати такий двовимірний кристал
довгий час закінчувалися на отриманні лише кристаллітів нанометрових розмірів.
Подібні ускладнення не були несподіванкою в світлі існуючого загального
переконання, що правдиве двовимірні частки не можуть існувати (на відміну від
численних відомих квазідвумерних систем). Більш того, при синтезі центри

15

зародкоутворення графена мають дуже велике відношення «периметр-поверхня»,
що сприяє швидкому переходу в інші аллотропние модифікації вуглецю.

20

У 2004 р група фізиків з Манчестерського університету, очолювана A. Geim
і K. Novoselov, використовували вельми відмінний і навіть на перший погляд
«наївний» підхід до отримання графена і виробили своєрідну революцію в цій
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області.

Рисунок 4.2 Мікромеханічні відшаровування.

Вони відокремили від тривимірного зразка графіту цілісний моношар атомів

за допомогою техніки, званої мікромеханічним відшаровуванням. Графіт - це

шаруватий матеріал і він може розглядатися як безліч двовимірних кристалів
графена, пов'язаних один з одним слабкими фізичними зв'язками; це властивість і
було використано командою з Манчестера. Застосувавши цей підхід «згори
донизу», дослідники уникли проблеми, пов'язаної зі стабільністю дрібних
89

кристалітів. Це відкриття дало підставу стверджувати, що двовимірні кристали
існують і, більше того, вони стабільні в реальних умовах оточення.
Як це не дивно, даний скромний підхід дозволяє легко отримувати великі
(розміром до 100 мкм) високоякісні кристаліти графена, що негайно призвело до
підвищення експериментальної активності.
Потенційні сфери застосування графена різноманітні (рисунок 4.3): це

15

детектори окремих молекул газу, графенові наноленти для напівпровідникових
технологій, польові транзистори і чіпи, інтегральні схеми найменшого з
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можливих розміру, прозорі електроди для сенсорних і рідкокристалічних екранів,
іоністори (ультра - конденсатори), біопристрої, космос та інше.
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Потенційні області застосування

Рисунок 4.3 Потенційні сфери застосування графена.

Застосування графенових мембран: транспорт, без дефектний моношар графіту
абсолютно непроникний для будь-яких стандартних газів (дивись рисунок 4.4).
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Рисунок 4.4 Бездефектний моношар графіту.
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Пористі графенові мембрани - перспективний матеріал, який може повністю
витіснити нині використовуємі товстошарові мембрани (рисунку 4.5).

Рисунок 4.5 Пористі графенові мембрани.

Переваги графена як мембрани:
 Найменша можлива товщина (діаметр атома);
 Найменші можливі розміри чарунки;
 Безпрецедентна механічна стійкість;
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Сама ж мембрана не залишається ідеально плоскою, а має деформаційні
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поверхневі хвилі (рисунок 4.6).
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Рисунок 4.6 Поверхневі неоднорідності графена в порівняні з хвилями води.
Якщо моделювати мембрану як безліч локально плоских ділянок, що мають
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трохи відрізнятися орієнтацією, то тоді кожна така ділянка справить на
дифракційній картині пік в невеликому віддаленні від піків, що даються
ділянками з іншою орієнтацією. Некогерентне накладання призводить до того, що

.Л

вся інтенсивність сигналу піде не на одну точку, а на певну «розширену» площу.
Оскільки для одношарового плоского кристала його зворотній простір

представляється безліччю «стрижнів», збудованих за двовимірної зворотної
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градці, то для відповідності експерименту потрібно прийняти, що «стрижні»
мають трохи відрізняється орієнтацію, так що інтенсивність дифракційного
сигналу відмінна від нуля в певному конічному обсязі.
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4.2 Методи моделювання структури і динаміки графена .

Для розрахунку графенових наночастинок в цих завданнях залучається
обчислювальний апарат методів в рамках теорії функціональної щільності,
використовуються відповідні типи псевдопотенціалів з обрізаним базисом

15

плоских хвиль та ін. Не менше поширення набули методи розрахункового
моделювання на основі алгоритмів Монте-Карло, молекулярної динаміки,
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континуальних моделей та інших більш спеціальних технік. Успіх задачі
моделювання залежить, однак, не тільки від вибору адекватного комп'ютерного
(дивитись додаток А).
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алгоритму, але і від точності методу розрахунку потенціалів міжатомної взаємодії
В цілому, можна виділити три групи потенціалів, які у моделюванні
структури і динаміки графенового моно шару:

 По-перше, це емпіричні параметризовані потенціали, конструюються на
основі

великої

бази

експериментальних

і

теоретичних

даних

по

в,

конкретному класу сполук (в даному випадку - вуглецю).
 До другої групи можна віднести численні напівемпіричні потенціали, що

но

охоплюють більш широкий діапазон сполук різної природи і більш тісно
співвідносяться з теорією, ніж потенціали першої групи.
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 В останню групу можна звести використовувані в моделюванні неемпіричні
потенціали парних взаємодій, які вишли з перших принципів, частіше за

.Л

допомогою будь-яких модифікацій методу функціонала щільності.

Дані по просторовим масштабам неоднорідностей поверхні графену

С

(протяжність хвиль L і амплітуди нормальних відхилень h ), зведені в таблицю
4.1.

93

Таблиця 4.1 Просторові масштаби неоднорідностей на поверхні графену.
L, нм

Вільний зразок

~1

≤25

Механічне відшаровування; підкладка SiO2

~ 0.5

~ 10

Підкладка SiO2

0.3

-

Епітаксиальний графен на підкладці SiC

0.04

Вільний зразок (метод Монте-Карло)

0.06

Адсорбція OH (20%) графеном (модель)

~1

~3

Молекулярна динаміка. Потенціал Бреннера

~ 0.5

~ 10

15

h, нм

1.9

20

7.0
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4.3 Особливості радіаційних дій на наноструктури.

Космічна галузь є одним з найбільш перспективних і масштабних відносно
впровадження наноматеріалів [78]. Нині інтенсивно досліджуються можливості
нанокомпонентів,

створення

для

КА

наноструктурованих

но

основі

в,

застосування в космічній техніці різних композиційних і полімерних матеріалів на
терморегулюючих і захисних покриттів, різноманітних наносенсорів, електронних
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нанопристроїв для застосування у бортових комп'ютерах, та інше. Проте, як вже
відзначалося, широке використання наноматеріалов при розробці нових зразків
ракетно-космічної техніки повинне супроводжуватися усебічними дослідженнями
особливостей їх поведінки в екстремальних умовах космосу, включаючи

.Л

дослідження специфіки радіаційних дій на наноматеріали.
Радіаційні ефекти, що виникають під дією іонізуючого випромінювання в

С

наноструктурах і створених на їх основі матеріалах, мають ряд особливостей в
порівнянні з аналогічними эффектами у об'єктах, розміри яких лежать в мікро- і
макродіапазонах.
Очевидно, що при взаємодії електрона або іона досить високої енергії,
характерної для космічного випромінювання, з наноструктурою їй передається
лише дуже незначна енергія налітаючої частки. Отже, в нанорозмірному об'єкті
94

виникає мала кількість додаткових носіїв заряду або структурних дефектів. При
цьому із зростанням енергії налітаючих часток кількість створюваних носіїв і
дефектів знижуватиметься відповідно до зменшення лінійної передачі енергії,
хоча стосовно наноструктур правильніше говорити про зменшення перерізу
взаємодії з атомами речовини. В протилежність цьому в звичайних об'ємних
матеріалах сумарне число носіїв заряду і структурних дефектів росте зі

15

збільшенням енергії часток, якщо їх пробіг укладається в лінійні розміри об'єкту.
Наступною важливою обставиною, яку необхідно враховувати при такому

20

зіставленні, є відмінність умов переміщення зарядів і структурних дефектів в двох
рассматри¬ваемых випадках. Вище на прикладі квантових точок було вказано на
квантовомеханічні обмеження, що накладаються на переміщення носіїв зарядів в
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наноструктурах. Такі ж обмеження існують для нанотрубок і наноплівок, до яких
за цією ознакою слід віднести і графен. Але на відміну від квантових точок, в
нанотрубках носії можуть вільно переміщатися уздовж осі трубки, а в
наноплівках - в двох вимірах в площині листа. На підставі конфігурації
потенційного бар'єру, що обмежує рух електронів в нанотрубках і наноплівках, ці

в,

структури називають, відповідно, квантовими дротами і квантовими ямами.
При аналізі впливу квантових ефектів на властивості наноструктур
поняття

розмірність,

но

використовується

або

нанорозмірність.

Розмірність

наноструктур визначається числом вимірів, в яких
3d - об'єкти - об'єкти мікро- і макродіапазонів (об'ємні матеріали);



2d - об'єкти объекты - наноплівки;



1d - об'єкти - нановолокна, нанотрубки і тому подібне;



0d - об'єкти - наночастки, нанокристали, квантові точки.
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С

Приведену класифікацію часто поширюють також наматеріали, що

складаються

з

об'єктів

відповідних

груп.

Розмірність

відноситься

до

найважливіших чинників, що визначають електричні і оптичні властивості
нанооб'єктів і матеріалів, що складаються з них. Так, в ВНТ може існувати тільки
подовжній електричний струм. При цьому рух електронів носить балістичний
характер, тобто електрони проходять відстань між кінцями трубки без проміжних
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зіткнень. Такий режим руху електронів створює передумови для високої
чутливості електричних параметрів ВНТ до радіаційних дефектів. Слідує, проте,
відмітити, що ВНТ можуть разом з металевими проявляти напівпровідникові
властивості залежно від орієнтації гексагональних вуглецевих осередків,

що

утворюють ВНТ, відносно подовжній осі трубки.
В той же час ВНТ проявляють високу стійкість до опромінення і
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накопичення структурних дефектів під дією іонізуючого випромінювання. Це
значною мірою визначається їх здатністю до " заліку" дефектів. Результати
моделювання

показали,

що

вакансії,

що

виникають

в

20

математичного

гексагональних осередках, можуть трансформуватися, переходячи в стійкий стан
з мінімальною енергією. Крім того, частина зміщених з вузлів атомів вуглецю
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може захоплюватися поверхнею ВНТ і мігрувати по ній, що призводить до
ліквідації вакансій при їх анігіляції з мігруючими атомами. Зниженню кількості
радіаційних дефектів в ВНТ сприяє і та обставина, що із-за розвиненої поверхні
нанотрубки значна

частина атомів вуглецю, що вибиваються з

вузлів

гексагональних осередків, йде з ВНТ, не вступаючи у взаємодію з іншими

в,

атомами. Загальна схема процесів, що протікають в ВНТ при дії іонізуючого
випромінювання, показана на рисунку 4.7. Подібні особливості властиві і іншим

С

.Л

.І
ва

но

вуглецевим наноструктурам - фуллеренам і графену.

Рисунок 4.7 Процеси, що ініціюються дією электроного пучка на ВНТ
де 1 - утворення вакансії в стінці ВНТ в результаті видалення атома вуглецю;
2 - утворення вакансії з адсорбцией вибитого атома на внутрішній поверхні ВНТ;
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3 - міграція адсорбованих атомів;
4 - міграція вакансій;
5 - переміщення адсорбованих атомів між поверхнями ВНТ через обмінний
процес.
На процеси переміщення носіїв заряду і структурних дефектів в
наноматеріалах окрім квантових розмірних ефектів, розглянутих вище, роблять

15

вплив розмірні ефекти, що описуються у рамках класичної фізики. Для класичних
розмірних ефектів в якості параметрів, що зіставляються з розмірами об'єкту,

20

можуть розглядатися пробіг заряджених часток в речовині, дифузійна довжина,
діаметр ковзання дислокацій - областей порушення кристалічної структури,
розміри яких значно перевищують відстань між атомами в її вузлах, що
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називається постійних грат, і так далі.

Описуються відмінності процесів міграції радіаційних дефектів в об'ємних і
наноструктурованих матеріалах (рисунок 4.8). Передбачається, що в об'ємних
матеріалах (рисунок 4.8 а) зміщені з вузлів грат атоми можуть досить вільно
виходити на поверхню матеріалу, створюючи на ній рельєфні утворення. При

в,

цьому малорухомі вакансії об'єднуються, формуючи порожнечі, наявність яких
погіршує механічні властивості матеріалу. У наноматеріалах (рисунок 4.8 б), що

но

складаються з великої кількості нанорозмірних зерен, зміщені атоми виходять з
об'єму зерен до їх меж і закріплюються на них. Після захоплення на межах атоми
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можуть инжектироваться в глиб зерен, анігілюючи з наявними вакансіями. Таким
чином, в наноструктурованих матеріалах, для яких характерна наявність більшої
кількості поверхонь розділу, діє ефективний механізм стоку зміщених атомів на ці

.Л

поверхні, що перешкоджає накопиченню радіаційних дефектів в об'ємі зерен.
Спинтроника, на відмінність від традиційної електроніки, будується на

С

реєстрації зарядів, оперує спіном електрона і пов'язаним з ним власним магнітним
моментом електрона, які можуть мати лише дві можливі орієнтації. На основі
квантового ефекту можлива побудова різних перемикачів і логічних осередків,
аналогічних у відомому сенсі перемикачам на феромагнітних елементах, що
володіють, значно більшою швидкодією і низьким енергоспоживанням. В наш час
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розробляють здійснення запису і зчитування інформації, а також запам'ятовування
станів, дія якіх ґрунтується на реєстрації спінових станів електронів.
Їх перевагою є дуже низька чутливість до дії іонізуючих випромінювань,
тому застосування подібних пристроїв можливо дозволить розв'язати проблему
виникнення поодиноких збоїв в бортових комп'ютерах КА. Додатковою
перевагою розглянутих елементів є їх енергонезалежність - здатність зберігати

15

записану інформацію у відсутності джерела живлення. Це робить їх ще більш
привабливими для використання у електронному обладнанні КА.
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Фотоніка використовує в якості інформації кванти світла, що принципово
забезпечує цілий ряд переваг в порівнянні з традиційною електронікою, відносно
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но

в,
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швидкодії, завадостійкості, енергоспоживання і тепловиділення.

.Л

Рисунок 4.8. Схема процесів міграції радіаційних дефектів в об'ємних (а) і

наноструктурованих (б) матеріалах,

С

де

1 - зміщені атоми;
2 - вакансії;
3 - об'єднання вакансій;
4 - межі зерен.
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При дії іонізуючого випромінювання на вуглецеві наноструктури і
нанокристалічні матеріали із-за їх структурних особливостей можливе утворення
пар Френкеля, в яких вакансія і зміщений атом віддалені один від одного на
значну відстань. Це ускладнює анігіляцію пар і зрештою сприяє накопиченню
радіаційних дефектів.
За наявності великої кількості дефектів можливе руйнування кристалічної

15

структури матеріалу, тобто його аморфізація. Це явище, повидимому, не
характерно для умов космічного простору, де щільність потоку іонізуючого

20

випромінювання порівняно невисока. Але при низькій інтенсивності впливаючого
іонізуючого випромінювання можуть проявлятися специфічні ефекти, один з
яких, що полягає в уси що полягає в посиленні радіаційного ушкодження
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аналогових інтегральних мікросхем у міру зниження потужності поглиненої дози.
Для наноелементів, використовуваних у складі електронних і фотоелектронних
приладів, у ряді випадків може спостерігатися деяке поліпшення характеристик в
результаті поглинання малих доз.

Характеристики взаємодії випромінювання з речовиною у більшості своїй

в,

визначаються на підставі усереднювання по великому числу зіткнень часток, за
об'ємом опромінюваної речовини, довжині пробігу і тому подібне. Стосовно

но

наноструктур такий підхід, як це вже було показано на прикладі розрахунку
поглиненої дози, часто некоректний.
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Таким чином, процеси створення в наноструктурованих матеріалах носіїв

заряду і дефектів структури під дією іонізуючого випромінювання, так само як і
подальші процеси переміщення і зникнення носителей і дефектів, мають ряд

.Л

істотних відмінностей від відповідних процесів, н спостережуваних в об'ємних
матеріалах. Вплив особливостей вказаних процесів на радіаційне ушкодження

С

наноматеріалів неоднозначно. Крім того, необхідно враховувати, що зв'язок між
стійкістю наноструктур до освіти і накопичення радіаційних дефектів і
радіаційною стійкістю наноматеріалів, визначуваною по зміні їх експлуатаційних
характеристик, може мати дуже складний характер.
До теперішнього часу відсутній досить повний і загальноприйнятий опис

специфіки радіаційних ефектів в наноструктурах і їх впливу на властивості
99

наноматеріалів і характеристики виробів, що створюються на їх основі. Тому
активно ведуться розрахунково-теоретичні і експериментальні дослідження,
спрямовані на рішення усієї сукупності позначених питань.
4.5 Радіаційна стійкість наноматеріалів і виробів на їх основі.
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Відомі доки відносно нечисленні дані про радіаційну стійкість тих або
інших наноструктур отримані як розрахунковими, так і експериментальними

20

методами [79,80]. При математичному моделюванні взаємодії заряджених часток
з наноструктурами виникають принципові труднощі: з одного боку, методи,
використовувані для розрахунків систем з невеликої кількості атомів і молекул,
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виявляються мало придатними для вирішення подібних завдань у разі
наноструктур, оскільки останні складаються зі значного більшого числа атомів
(більше 104-105), а з іншої - наноструктури не мають достатній кількість елемент,
щоб використав статистичний метод. Крім того, як вже відзначалося, зміни
макроскопічних властивостей матеріалів за рахунок введення наноелементів

в,

визначаються структурними особливостями на атомному і молекулярному рівні,
тому методи розрахунків повинні враховувати різні просторові і тимчасові
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масштаби (рисунок 4.9).

Рисунок 4.9 Молекулярна вуглецевої і залежність перетину

дефектів в

нанотрубках від енергії впливу
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У випадку опромінення зазначених структур протонами з енергією 1,5 МеВ
радіаційна стійкість структури з квантових точок виявилася приблизно на порядок
вище зрівнюючи зплівковою структурою.
Енергії

електронів

та

іонів,

що

використовувалися

в

описаних

експериментах, відповідають енергіям частинок РПЗ и СКП. Тому на підставі

15

обговорювалися даних можна зробити висновок про можливість застосування
досліджуваних наноструктур и матеріалів на їх основі у складі конструкції КА.

20

Вплив іонізуючого випромінювання на наноструктури в ряді віпадків може
використовуватися в технологічних цілях, наприклад, при створенні полімерних
застосування в космічній техніці.

Кі
ВР
А

нанокомпозитів, які відносяться до числа найбільш перспективних матеріалів для
Нанокомпозити на основі ВНТ привертають особливу увагу завдяки
унікальним особливостям ВНТ - високої механічної міцності,електропровідності
та теплопровідності [81,82].

Однією з найважливіших характеристик полімерного нанокомпозиту на

в,

основі ВНТ, що виявляє істотний вплив на його макроскопічні властивості, є
«розчинність» в ньому ВНТ - ступінь рівномірності розподілу нанотрубок по

но

всіму обсягу полімеру. Розчинність ВНТ в полімері визначаеться в першу чергу
силами взаємодії між полімерними ланцюгами и ВНТ и силами вандервальсового

.І
ва

тяжіння між самими нанотрубками (дивитись рисунок 4.10).
Пучки

зарядженості

часток

можуть

використовувати

також

для

спрямованостей формування наноструктур, призначені для створення різніх

С

.Л

елементів наноелектроніки (рисунок 4.11).
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15
20
Кі
ВР
А

Рисунок 4.10 Вплив поглинаючої дози на поверхню твердості полімерного

С

.Л

.І
ва

но

в,

нанокомпозиту.

Рисунок 4.11 Виникнення X - образної вуглецевої наноструктури під дією
електронного пучка.
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4.6 Нові матеріали радіаційного захисту.

У зв'язку із збільшенням термінів активного існування сучасних КА,
створенням негерметичних конструкцій і малих КА різних класів, підготовкою до
реалізації проектів будівництва місячних баз і польоту на Марс, а також ряду

15

інших космічних проектів, все більша увага приділяється розробці нових
матеріалів для використання в системах радіаційної захисту КА. Вельми

20

перспективними в цьому відношенні є різні композиційні матеріали, включаючи
нанокомпозити [83].

Рішення завдання підвищення ефективності систем радіаційного захисту

Кі
ВР
А

КА, призначених для міжпланетних польотів, при одночасному зниженні їх
габаритно-вагових характеристик принципово можливе шляхом використання
активних і комбінованих систем захисту. Дії перших засноване на створенні в
околиці КА потужних магнітних полів, здатних відхиляти заряджені частинки
високої енергії. Основні принципи створення і найбільш важливі конструкційні

в,

параметри такого захисту стосовно до проектування марсіанського пілотованого
космічного корабля вже розроблені. Для забезпечення необхідних параметрів

но

магнітного захисту необхідно застосування надпровідних електромагнітів, в
обмотках яких можуть бути використані спеціальні дроти, виготовлені за

.І
ва

допомогою нанотехнологій [84].

Для зниження маси захисних радіаційних екранів і зменшення ефективності

процесу народження в них вторинних частинок необхідно використовувати

.Л

екрани, що складаються з елементів з малими значеннями ядерного заряду Z.
Тому активно досліджується можливість застосування водородовмістовних

С

матеріалів, до яких відноситься значна частина полімерів. При взаємодії важких
ядер ГКЛ з легкими елементами ефективно йде процес розпаду первинних ядер на
фрагменти з малою довжиною пробігу в матеріалі екрану, внаслідок чого
радіаційні потоки за екраном в значній мірі послаблюються, а їх енергетичні
спектри стають більш «м'якими». Таким чином, введення легких елементів до
складу матеріалу захисного екрана підвищує його ефективність.
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Як приклад, на рисунку 4.12 наведені мікрофотографії зразків полімерного
композиту

при

різному

процентному

вмісті

мікрочастинок

BN,

що

є

20

15

наповнювачем.

Рисунок 4.12 Композит на основі поліетилену з різним об'ємним вмістом

Кі
ВР
А

мікрочастинок BN: а - 1%; б - 5%; в - 15%.

У зв'язку з тим, що при розробці сучасних і перспективних КА прагнуть
максимально використовувати багатофункціональні матеріали, до матеріалів
радіаційного захисту пред'являються вимоги високої механічної міцності, термота

наявності

необхідних

у

кожному

конкретному

випадку

в,

стійкості

електрофізичних характеристик (рисунок 4.13). Тому розробляються нові

но

композиційні матеріали радіаційного захисту проходять експертні оцінки і

С

.Л

.І
ва

випробування з урахуванням зазначених вимог.

Рисунок 4.13. Залежність еквівалентної дози, обумовленої частицями ГКЛ, від
товщини захисних екранів, виготовлених з різних матеріалів: 1 - алюміній; 2 місячний реголіт; 3 - вода; 4 – поліетилен.
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На рисунку 4.13 показана залежність еквівалентної дози, отриману частками
ГКЛ, від товщини захисних екранів з різних матеріалів. Тут в числі інших
матеріалів

представлений

місячний

реголіт,

що

розглядається

в

якості

будівельного матеріалу в деяких проектах жилих місячних баз.
Крім безпосереднього створення полімерних композитів з мікро- і

15

нановключеніям і розглядаються різні варіанти синтезу матеріалів з більш
складною структурою [85]. Так, запропонований матеріал, в якому в полімерну

20

матрицю вводяться скляні сфери мікронних розмірів, які можуть заповнюватися
різними речовинами. Шляхом варіювання матеріалів матриці і наповнювача сфер,
а також розмірів останніх, їх кількості в матриці і концентрації наповнювача в

Кі
ВР
А

сферах можна направлено змінювати радіаційно-захисні властивості матеріалу

С

.Л

.І
ва

но

в,

(рисунок 4.14).

Рисунок 4.14. Залежність коефіцієнта ослаблення потоку протонів η (а) і

числа генеруються нейтронів n (б) від товщини екрану: 1 - алюміній; 2 - новий
матеріал.
На рисунку 4.14 а показані залежності коефіцієнта ослаблення потоку
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протонів з енергетичним спектром, характерним для СКЛ, від товщини захисних
екранів, виготовлених з алюмінію і запропонованого нового матеріалу [86, 87].
A на рисунку 4.14 б - аналогічние залежності кількості нейтронів, що
генеруються одним протоном всередині екранів. Видно, що новий матеріал
володіє кращіми характеристиками в обох випадках (дивитись рисунок 4.15 та
Додаток А).
4.16 наведена залежність проходження через екран потоку

15

На рисунку

енергії P до повного потоку енергії падаючого випромінювання P0. При

но

в,

Кі
ВР
А

20

моделюванні розглядався нормально падаючий пучок протонів з Е = 50 МеВ.

Рисунок 4.15 Залежність коефіцієнта ослаблення потоку протонів η (1) і

.І
ва

числа генерування нейронів n всередині екрану від концентрації водню NH

С

.Л

всередині скляних мікросфер.

Рисунок 4.16. Залежність P / P0 від товщини екрану для різних матеріалів
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де 1 - поліетилен з додаванням водню; 2 - поліетилен з додаванням нітриду
бору; 3 – алюміній.
Передбачається,

що

на

основі

нанокомпозитів

зможемо

створити

високоефективні системи радіаційного захисту КА. У зв'язку з цим великий
інтерес представляють полімерні нанокомпозити з наповнювачами у вигляді BN-

15

HT і частки В4С, оскільки вони містять елементи з малимі значеннями заряду ядра
Z. Ослаблення різними матеріалами потоку енергії Р, що переноситься

20

падаючими на досліджуваний зразок матеріалу протонами з енергією 60 МеВ.
Нанокомпозити з наповнювачами В4С і BN (рисунок 4.17) дозволяють створити

.І
ва

но

в,

Кі
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А

захисні екрани, що дають виграш за ваговими характеристиками [88,89].

Рисунок

4.17

Ефективність радіаційного захисту в залежності від товщини

екрану: 1 - алюміній; 2 - поліетилен з додаванням 10% В4С; 3 - поліетилен з

.Л

додаванням 10% BN; 4 – поліетилен.
Розглянуті методи моделювання дозволяють провести оптимізацію складу і

С

структури композитів стосовно до конкретних умов експлуатації КА. Можна
зробити висновок, що отриманий розподіл атомних зміщень від базової площини
майже задовільно описує гауссівську криву.
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5.ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
Враховуючи характер науково-дослідної роботи, у даному розділі виконаний
аналіз та оцінка відповідності існуючих санітарних норм і вимог техніки безпеки,
шкідливих і небезпечних виробничих факторів. Основна увага приділяється
визначенню та оцінці дії основних потенційно шкідливих факторів при виконанні
науково-дослідницької роботи, розробці технічних рішень та організаційних

15

заходів з безпеки і гігієни праці та виробничої санітарії з урахуванням вимог
ДСаНПіН 3.3.2.007-98 та ДНАОП 0.00-1.31-99 а також безпеці в надзвичайних

20

ситуаціях.

Кі
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5.1. Визначення і оцінка дії основних потенційно шкідливих факторів при
виконанні науково – дослідницької роботи
Процеси графічного моделювання проводяться за допомогою персонального
комп’ютера (ПК). При роботі на ПК людина піддається впливу іонізуючого,
інфрачервоного й ультрафіолетового випромінювань екрана монітора, рівні яких

в,

повинні відповідати вимогам ДСанПіН 3.3.2.007-98 «Державні санітарні правила і

но

норми роботи з ВДТ ПЕОМ».

При проведенні повного циклу робіт з проектування потенційно –

.І
ва

небезпечними та шкідливими факторами можуть бути:
– наявність електромагнітних випромінювань;
– можливість ураження електричним струмом;

.Л

– підвищений рівень шуму;
– невідповідність освітлення санітарним нормам;

С

– несприятливі мікрокліматичні умови;
– можливість виникнення НС.
Розглянемо вплив цих факторів більш детально.
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5.2. Технічні рішення та організаційні заходи з безпеки і гігієни праці та
виробничої санітарії при виконані науково- дослідної роботи.

5.2.1 Електробезпека
Згідно ОНТП24-86 та ПУЕ науково-дослідницька лабораторія відноситься до
приміщень без підвищеного ризику. Електроустаткування належить до приладів
належить до устаткування класів 0І, І та ІІ за електрозахистом.

15

до 1000 В. Устаткування, що використовується, відповідно до ГОСТ 12.2.007.0-75
У процесі експлуатації електронно-обчислювального обладнання людина

20

може доторкнутися до частин електроустаткування, які перебувають під
напругою. Оцінка небезпеки дотику до струмоведучих частин відноситься до

Кі
ВР
А

визначення сили струму, що протікає через тіло людини, і порівняння його із
допустимим значенням відповідно до ГОСТ 12.1.038-88. У загальному випадку
допустима величина струму, що протікає через тіло людини, залежить від схеми
підключення електроустаткування до електромережі, роду й величини напруги
живлення, схеми включення.

в,

При виконанні розрахунків для дипломного проекту використовувався
персональний комп'ютер(системний блок I клас.; ВДТ - II клас), що живиться

но

напругою 220 В. Для правильного визначення необхідних засобів та заходів
захисту від ураження електричним струмом необхідно знати допустимі значення

.І
ва

напруг доторкання та струмів, що проходять через тіло людини.
Напруга доторкання - це напруга між двома точками електричного кола, до

яких одночасно доторкається людина. Гранично допустимі значення напруги

.Л

доторкання та сили струму для нормального (безаварійного) та аварійного
режимів електроустановок при проходженні струму через тіло людини по шляху

С

«рука – рука» чи «рука – ноги» регламентуються ГОСТ 12.1.038-88 (табл.4.4 та
4.5).
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Таблиця 5.1. Граничнодопустимі значення напруги доторкання
струму

та сили

, що проходить через тіло людини при нормальному режимі

електроустановки
, В(не більше)

, мА (не більше)

2

0,3

Змінний, 400 Гц

3

0,4

Постійний

8

1,0

20

Змінний, 50 Гц

15

Вид струму

Кі
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Граничнодопустимі значення сили струму (змінного та постійного), що
проходить через тіло людини при тривалості дії більше ніж 1 с нижчі за
пороговий

невідпускаючий

струм,

тому

при

таких

значеннях

людина,

доторкнувшись до струмопровідних частин установки, здатна самостійно
звільнитися від дії електричного струму.

та

в,

Таблиця 5.2. Гранично допустимі значення напруги доторкання

, що

Тривалість дії струмуt, с

Нормоване

значення

.І
ва

Вид струму

но

проходить через тіло людини при аварійному режимі електроустановки

,В

0,1

0,2

0,5

0,7

1,0

>1,0

500

250

100

70

50

36

500

250

100

70

50

6

500

400

250

230 200

40

500

400

250

230 200

15

.Л

Змінний, 50 Гц

, мА

,В

С

Постійний

, мА

Основними технічними засобами, що забезпечують безпеку робіт (згідно
ПУЕ-87, ГОСТ 12.1.009-76) є: надійна ізоляція, захисне заземлення, занулення,
захисне відключення, засоби індивідуального захисту. У системі трифазних
110

мереж із глухо заземленою нейтраллю, яка використовується у науководослідницькій лабораторії, найкращими засобами захисту є: надійна ізоляція
струмоведучих частин електроустаткування відповідно до ГОСТ 12.1.009-76 і
занулення відповідно до ПУЕ (з'єднання елементів, що перебувають під
напругою, із глухо заземленою нейтраллю). Крім того, для заземлення переносних

5.2.1.1

Розрахунок

захисного

відключення

15

частин обладнання застосовують спеціальне з'єднання.
електромережі

20

аварійному режимі роботи електрообладнання

при

Виконаємо розрахунок ланцюга захисного відключення фазного проводу при

де

Кі
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короткому замиканні (КЗ). Струм КЗ можна обчислити за формулою:

= 220 В - напруга фазного проводу;
= 3 Ом - опір нульового проводу;

в,

= 7 Ом - опір фазного проводу;

но

0,1 Ом - еквівалентний опір трансформатора.

.І
ва

Струм спрацьовування автоматів захисту з електромагнітним розпилювачем

.Л

повинен бути в 1,4 рази менше струму короткого замикання при струмі до 100 А.

Таким чином, струм спрацьовування автомата повинен бути менше 15,6 А.

С

Розрахуємо напругу дотику до корпусів електрообладнання при короткому
замиканні:

Відповідно до ГОСТ 12.1.038-88, щоб ця напруга була безпечна для людини,
необхідно використовувати автомати максимально струмового захисту у яких час
спрацьовування менше 0,8с.
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Автомати максимально струмового захисту,

встановлені у науково-

дослідницькій лабораторії задовольняють цим умовам (

< 15,6 А,

< 0,8 с.).

Із проведених розрахунків видно, що у науково-дослідницькій лабораторії
основним захистом від поразки електричним струмом є занулення та застосування

20

5.2.2 Організація робочих місць користувачів ВДТ ПЕОМ

15

пристроїв максимального струмового захисту.

візуальними

дисплейними

Кі
ВР
А

ДСанПіН 3.3.2.007-98 "Державні санітарні норми і правила роботи з
терміналами

(ВДТ)

електронно-обчислювальних

машин" встановлює норми щодо забезпечення охорони праці користувачів ПК.
Дотримання вимог цих правил може значно знизити наслідки несприятливої дії на
працівників шкідливих та небезпечних факторів, які супроводжують роботу з
відеодисплейними матеріалами, зокрема можливість зорових, нервово-емоційних

в,

переживань, серцево-судинних захворювань.

но

Для того щоб забезпечити точне та швидке зчитування інформації в зоні
найкращого бачення, площина екрана монітора виставлена перпендикулярно

.І
ва

нормальній лінії зору. При цьому передбачена можливість переміщення монітора
навколо вертикальної осі в межах ±30° (справа наліво) та нахилу вперед до 85° і
назад до 105° з фіксацією в цьому положенні. Клавіатура розміщена на поверхні
столу на відстані 100 .300 мм від краю. Кут нахилу клавіатури до столу обрано в

.Л

межах від 5 до 15° так, що зап'ястя на долонях рук розташовуються горизонтально

С

до площини столу. Таке положення клавіатури зручне для праці обома руками.
Робочі місця з ПК розташовано відносно від стіни з вікнами на відстані не

менше 1,5м, від інших стін — на відстані 1 м, відстань між собою - не менше ніж
1,5 м. Причому так, щоб природне світло падало збоку, переважно зліва. Для
захисту від прямих сонячних променів, які створюють прямі та відбиті відблиски
з поверхні екранів ПК передбачені сонцезахисні жалюзі.
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Штучне освітлення робочого місця, обладнаного ПК, здійснюється системою
загального рівномірного освітлення. Як джерело штучного освітлення мають
застосовуватись люмінесцентні лампи ЛБ.
Вимоги до освітлення приміщень та робочих місць під час роботи з ПК:
-

освітленість на робочому місці повинна відповідати характеру зорової

роботи, який визначається трьома параметрами: об'єктом розрізнення

-

15

найменшим розміром об'єкта, що розглядається на моніторі ПК; фоном, який
характеризується коефіцієнтом відбиття; контрастом об'єкта і фону;

необхідно забезпечити достатньо рівномірне розподілення яскравості

20

-

на робочій поверхні монітора, а також в межах навколишнього простору;
на робочій поверхні повинні бути відсутні різкі тіні;

-

в полі зору не повинно бути відблисків (підвищеної яскравості

Кі
ВР
А

-

поверхонь, які світяться та викликають осліплення);
-

величина освітленості повинна бути постійною під час роботи;

Тривалість регламентованих перерв під час роботи з ЕОМ становить 10
хвилин через кожну годину роботи .

в,

Для зниження нервово-емоційного напруження, втомленості зорового
аналізатора, для поліпшення мозкового кровообігу і запобігання втомі доцільно

но

деякі перерви використовувати для виконання комплексу вправ, які передбачені

.І
ва

ДСанПіН 3.3.2.007-98

5.2.3 Освітлення робочих місць користувачів ВДТ ПЕОМ

.Л

Штучне освітлення, а саме відсутність у спектрі ламп денного світла й

ламп накалювання біологічно активної ультрафіолетової складової при тривалому

С

впливі може призвести до ультрафіолетової недостатності, при якій знижуються
бактерицидні властивості шкіри та імунітет.
Істотне значення для збереження тривалої працездатності, підвищення

продуктивності праці має забезпечення норм освітленості на робочому місці.
Величина освітленості регламентується нормами

ДБН В.2.5-28-2006. Робоче

приміщення належить до І групи – приміщення, у яких розрізнення об'єктів
113

зорової роботи здійснюється при фіксованому напрямку лінії зору працюючих на
робочу поверхню.
Нормування штучного освітлення також здійснюється згідно ДБН В.2.528-2006.

Для

загального

освітлення

використовують

головним

чином

люмінесцентні лампи, що обумовлено їхніми перевагами. Для розрахунку

– світловий потік;

– нормована мінімальна освітленість; К –

20

де

15

штучного освітлення застосовують метод коефіцієнта використання потоку:

коефіцієнт запасу; S – освітлювана площа; Z – коефіцієнт нерівномірності
освітлення; С – коефіцієнт використання випромінюваного світильниками

Кі
ВР
А

світлового потоку на розрахунковій площі; N – число світильників.
Згідно ДБН В.2.5-28-2006 визначаємо норму освітленості:
.

в,

Необхідна кількість люмінесцентних ламп визначається по формулі:

Найбільш прийнятними для приміщення є люмінесцентні лампи ЛД
дорівнює

но

(денного світла) потужністю 40 Вт. Нормальний світловий потік лампи ЛД-40
. Величиною i, індексом приміщення можна встановити

.І
ва

залежність від площі приміщення й висоти підвісу:

.Л

де

– довжина приміщення;

– ширина приміщення;

–

С

висота підвісу;

де

,
– висота приміщення;

– висота робочої поверхні;

– висота від стелі до нижньої частини лампи;
;
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Коефіцієнт використання світлового потоку на розрахунковій площі
. У підсумку число світильників вийде рівним:

Для штучного освітлення в робочому приміщенні достатньо використати 2
люмінесцентні лампи денного світла ЛД – 40, зі світловим потоком

15

кожна.

20

5.2.4 Виробничий шум

Кі
ВР
А

Допустимі шумові характеристики на робочих місцях регламентуються ДСН
3.3.6.037-99.

Зовнішні джерела шуму відсутні. Джерелами шуму в приміщенні є
персональні комп'ютери, телефон, принтер, кондиціонер, голоси людей і т.д.
Припустимі рівні звукового тиску, рівні звуку й еквівалентні рівні звуку на
робочих місцях нормуються відповідно до ДНАОП 0.00-1.31-99 та ДСН 3.3.6.037-

в,

99. Загальний рівень звуку в лабораторі не перевищує 50 дБА .

но

Відповідно до ГОСТ 12.1.003-83 та ДСН 3.3.6.037-99 захист від шуму в
приміщенні, створеного на робочих місцях внутрішніми джерелами повинна

.І
ва

здійснюватися наступними методами: зменшенням шуму в джерелі, раціональним
плануванням і акустичною обробкою робочого приміщення звукоізоляційними

.Л

матеріалами.

С

5.2.5 Мікроклімат робочої зони
Мікроклімат у виробничих умовах визначається наступними параметрами:

температурою повітря, відносною вологістю повітря, швидкістю руху повітря й
інтенсивністю теплового випромінювання на робочому місці, температурою
поверхні.
Для забезпечення нормального мікроклімату в робочій зоні «Санітарні норми

мікроклімату

виробничих

приміщень»

ДСН

3.3.6.042-99

встановлюють
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оптимальне й припустиме значення параметрів мікроклімату залежно від періоду
року й категорії робіт. У таблиці наведені оптимальні й припустимі значення
параметрів мікроклімату для категорій тяжкості робіт «Іа» ( роботи, виконувані
сидячи й не потребуючі фізичної напруги при витраті енергії не більше 120
ккал/година).

оптимальні

допустимі оптимальні допустимі

20

Параметри

15

Таблиця 5.3. Оптимальні й допустимі параметри (для постійного робочого місця)
мікроклімату в приміщенні.
Холодний період
Теплий період

22-24

21-25

23-25

Відносна вологість, %

40-60

80

40-60

0,1

0,1

0,1

Кі
ВР
А

Температура 0С
Швидкість руху повітря, м/с

22- 28
75
0,1-0,2

У приміщенні використовується 6-ти секційна чавунна батарея центрального
опалення для підтримки нормальної температури повітря в холодну пору року.
Для

підтримки

в,

Також є кондиціонер для підтримки постійної температури в приміщенні.
необхідних

повітря

в

приміщенні

вентиляція. У приміщенні є вікно, яке можна

но

використовується природна

параметрів

відкривати, якщо буде потреба в теплий період і кватирка - відкривається в

.І
ва

холодний період. Шкідливі речовини в приміщенні не зберігаються й не
використовуються.

Фактичні параметри мікроклімату в робочій зоні відповідають приведеним

С

.Л

вище нормам ДСН 3.3.6.042–99.

5.2.6 Заходи щодо поліпшення умов праці в науково-дослідній лабораторії
5.2.6.1 Повторне заземлення нульового проводу
На підставі проведеного аналізу можна зробити висновок про доцільність
застосування повторного заземлення нульового проводу електромережі, що
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дозволяє зменшити напругу дотику, як при нормальному так і при аварійному
режимах роботи електрообладнання.
Правила улаштування електроустановок (ПУЕ) обмежують найбільші опори
заземлення,

: при сумарній потужності генераторів або трансформаторів в

мережі живлення не більше 100кВт або 100 кВА – 10 Ом;
в інших випадках – 4 Ом;

15

При використанні штучного заземлення повинна виконуватись умова

.

Нехай тип заземлення – вертикальний електрод – стержень довжиною 4 м і

Кі
ВР
А

урахуванням кліматичного коефіцієнтаФ = 2, маємо:

(для суглинку). З

20

діаметром d = 0.01м. Питомий опір ґрунту ρ - 100

Визначимо опір розтікання струму заземлювачів:

де

;

;

;

.

но

в,

Підставивши числові значення, маємо:

Таким чином, опір штучного заземлювача більше нормованого значення,

.І
ва

тому необхідно паралельно з'єднати декілька однотипних заземлювачів:
,

де

( – відстань між заземлювачами), заземлювачі розташовані по

.Л

20;

– коефіцієнт, що враховує взаємне екранування заземлювача; п =

С

контуру.

Довжина сполучної смуги:

Ширина смуги 0.02м, а відстань від смуги до поверхні землі 1м. Тоді опір
розтікання струму сполучної смуги:
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З урахуванням коефіцієнта використання смуг

:

Еквівалентний опір заземлювача складається з паралельно включених

20

15

:

і

.

Кі
ВР
А

Отримане значення опору заземлювача менше гранично допустимого

5.3 Безпека в надзвичайних ситуаціях

Безпека в надзвичайних ситуаціях регламентується ПЛАС (ДНАОП 0.004.33-99). Однією з основних складових ПЛАС є розробка технічних рішень та
організаційних заходів щодо евакуації та оповіщення виробничого персоналу у

в,

разі виникнення НС, а також вирішення питань з пожежної безпеки.

но

5.3.1 Обов’язки та дії персоналу у разі виникнення НС

.І
ва

У разі виявлення ознак НС працівник, який їх помітив, повинен:

– негайно повідомити про це відповідні служби МНС та Державну пожежну

охорону засобами зв’язку, вказати при цьому адресу кількість поверхів, місце

.Л

виникнення

НС,

наявність

людей,

а

також

своє

прізвище;

– повідомити про НС керівника, адміністрацію, пожежну охорону підприємства;

С

–
–

організувати

вжити

заходів

щодо

оповіщення

людей

евакуації

та

людей

про

НС;

матеріальних

цінностей;

– вжити заходів щодо ліквідації наслідків НС з використанням наявних засобів.
Керівник та пожежна охорона установи, яким повідомлено про виникнення
пожежі, повинні :
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– перевірити, чи викликано підрозділи МНС та Державної пожежної
охорони;
–

вимкнути

у

разі

необхідності

струмоприймачі

та

вентиляцію;

– у разі загрози життю людей негайно організувати іх евакуацію та іх рятування,
вивести за межі небезпечної зони всіх працівників, які не беруть участь у
ліквідації НС;

15

– перевірити здійснення оповіщення людей про НС;

20

– забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у
ліквідації НС;

Кі
ВР
А

– організувати зустріч підрозділів Державної пожежної охорони, надати їм
допомогу у локалізації та ліквідації НС.

Після прибуття на пожежу підрозділів МНС та Державної пожежної
охорони повинен бути забезпечений безперешкодний доступ їх до місця, де
виникла НС.

но

в,

5.3.2 Вимоги до організації ефективної системи оповіщення виробничого
персоналу у разі виникнення надзвичайної ситуації
Для підвищення безпеки в надзвичайних ситуаціях (НС) пропонується

.І
ва

встановлення системи оповіщення (СО) виробничого персоналу.
Оповіщення виробничого персоналу у разі виникнення НС, наприклад при

пожежі, здійснюється відповідно до вимог НАПБ А.01.003-2009.

.Л

Необхідність обладнання виробничих приміщень певним типом СО

визначається згідно з додатком Е до ДБН В.1.1-7-2002 "Захист від пожежі.

С

Пожежна безпека об'єктів будівництва".
При обладнані виробничих будівель системою оповіщення, їх необхідно

поділяти на зони оповіщення з урахуванням об'ємно-планувальних рішень
будинків, шляхів евакуації, поділення на протипожежні відсіки тощо, а також з
урахуванням вимог, що наведені в примітці 1 таблиці Е.1 додатка Е до ДБН В.1.17-2002.
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Розміри зон оповіщення, черговість оповіщення та час початку оповіщення
людей в окремих зонах визначаються, виходячи з умов забезпечення безпечної та
своєчасної евакуації людей у разі виникнення НС.
Оповіщення про НС та управління евакуацією людей здійснюється одним з
наступних способів або їх комбінацією:
- поданням звукових і (або) світлових сигналів в усі виробничі приміщення

15

будівлі з постійним або тимчасовим перебуванням людей;
- трансляцією текстів про необхідність евакуації, шляхи евакуації, напрямок

20

руху й інші дії, спрямовані на забезпечення безпеки людей;

- трансляцією спеціально розроблених текстів, спрямованих на запобігання
паніці й іншим явищам, що ускладнюють евакуацію;
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- розміщенням знаків безпеки на шляхах евакуації згідно з ДСТУ ISO 6309;
- ввімкненням евакуаційних знаків "Вихід";

- ввімкненням евакуаційного освітлення та світлових покажчиків напрямку
евакуації;

- дистанційним відкриванням дверей евакуаційних виходів;

в,

- зв'язком оперативного (чергового) персоналу СО (диспетчера пожежного
поста) із зонами оповіщення.

но

Як правило, СО вмикається автоматично від сигналу про пожежу, який
формується системою пожежної сигналізації або системою пожежогасіння. Також

.І
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з приміщення оперативного (чергового) персоналу СО (диспетчера пожежного
поста) слід передбачати можливість запуску СО вручну, що забезпечує надійну
роботу СО не тільки при пожежі, а і у разі виникнення будь-якої іншої НС.

.Л

Повинен бути забезпечений розподіл пріоритетів щодо повідомлень для

виробничого персоналу у такій послідовності:

С

I (найвищий) - повідомлення оперативного (чергового) персоналу СО

(диспетчера пожежного поста) під час пожежі, або у разі виникнення будь-якої
іншої НС;
II - повідомлення, які записані на будь-якому носії та вмикаються
автоматично від спрацювання систем пожежної автоматики, або за сигналом
оперативного (чергового) персоналу СО (диспетчера пожежного поста);
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III - службові повідомлення, що не стосуються організації та управління
евакуацією людей.
У разі одночасного транслювання декількох повідомлень, що мають різні
пріоритети, повідомлення, які мають нижчий пріоритет, повинні автоматично
блокуватись.
СО повинна мати можливість одночасно передавати різні мовленнєві

15

повідомлення в різні зони оповіщення.
Згідно з вимогами ДБН В.1.1-7-2002 необхідно забезпечити можливість

20

прямої трансляції мовленнєвого оповіщення та керівних команд через мікрофон
для оперативного реагування в разі зміни обставин або порушення нормальних
умов евакуації виробничого персоналу.
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В разі виникнення пожежі у багатоповерхових виробничих будівлях, СО
повинна спрацьовуватри у такій послідовності:

- в першу чергу, здійснюється оповіщення людей про пожежу на поверсі, де
виникла пожежа;

- потім оповіщення людей про пожежу на поверхах, що розташовані вище

в,

поверху, де виникла пожежа;

- в останню чергу, оповіщення людей про пожежу на поверхах, що

но

розташовані нижче поверху, де виникла пожежа.
Затримку часу оповіщення про НС /пожежу/ для різних поверхів будинку

.І
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необхідно передбачати з урахуванням злиття потоків людей на шляхах евакуації
відповідно до розрахунків по ГОСТ 12.1.004 "ССБТ. Пожарная безопасность.
Общие требования".

.Л

У багатоповерхових виробничих будівлях, які поділені на протипожежні

відсіки по вертикалі, СО повинна вмикатися одразу для всього протипожежного

С

відсіку, де виникла пожежа. Затримку часу сповіщення про НС /пожежу/ для
інших вертикальних протипожежних відсіків будинку слід передбачати з
урахуванням злиття потоків людей на шляхах евакуації відповідно до вимог
додатка 2 згідно ГОСТ 12.1.004.
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Оповіщення виробничого персоналу про НС /пожежу/ здійснюється за
допомогою світлових та/або звукових сповіщувач - обладнуються всі виробничі
приміщення.
СО повинна розпочати трансляцію сигналу оповіщення про НС /пожежу/, не
пізніше трьох секунд з моменту отримання сигналу про НС /пожежу/.
Сигнал привертання уваги та сигнал оповіщення про НС /пожежу/, повинен
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но

в,
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План евакуації при виникненні ПС

15

відрізнятися від сигналів іншого призначення.

.Л

Рис. 5.3.1. План евакуації з приміщення у разі виникнення
надзвичайної ситуації.

С

5.3.3 Пожежна безпека
Приміщення, в якому розроблялися алгоритми та структура ПЗ, за
небезпекою виникнення пожежі відповідно до ОНТП 24-86 належить до категорії
В (пожежонебезпечні – в ньому наявні легкозаймисті речовини, зокрема папір,
дерево). За ступенем вогнестійкості дане приміщення можна віднести до важко
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спалюючих, що можуть продовжувати горіти тільки при постійному впливі
джерела запалення.
Основними причинами пожежі в приміщенні можуть бути недотримання
правил

пожежної

безпеки,

їх

порушення,

неправильне

використання

електроприладів, несправність електричної проводки або електроприладів, а

15

також куріння в не відведених місцях.
Протипожежний режим на об'єкті дотримується. Щороку всі працівники

20

проходять протипожежний інструктаж. Кожен працівник ознайомлюється з
правилами техніки безпеки при виникненні пожежі, з правилами евакуації, з
використанням вогнегасників та інших засобів вогнегасіння. Усе це фіксується в
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журналі інструктажу підписами службовців.

Наявні шляхи евакуації забезпечують безпечну евакуацію людей і
відповідає вимогам розділу „Евакуація людей з приміщень і будівель‖. Для
евакуації людей з будівлі є „План евакуації людей та матеріальних цінностей при
виникненні пожежі‖. Плани евакуації вивішені на кожному поверсі (рис. 5.3.1).

в,

Мінімальний час евакуації з приміщення не перевищує допустиме значення (1,25

но

хв.) згідно СНиП 2.01.02-85, СНиП 2.09.02-85.
На поверсі, де розташоване виробниче приміщення, біля обох сходів є по
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одному вуглекислотному вогнегаснику (тип вогнегасників обрано згідно з ДСТУ
3675-98

та

ISO

3941-77)

та

сповіщувачу

пожежному

ручному.

Всі

електронагрівальні прилади експлуатуються на підставі письмового дозволу на їх

.Л

застосування.

Приміщення обладнано автоматичною системою пожежної сигналізації, яка

С

відповідає вимогам ДНБВ 2-5-13-98
Для куріння на кожному поверсі обладнані спеціальні місця, розташовані в

туалеті.
Відділ телефонізовано, в кожному кабінеті є телефон. Засоби пожежегасіння
і зв'язку перебувають у справному стані.
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
Відповідно до супутника розроблені елементи конструкцій, що входять до
його складу. Розроблений комплекс об'єктно-орієнтованих діаграм датчиків
орієнтації космічного апарату. Складена структура моделі «Система орієнтації
супутника», алгоритм роботи системи орієнтації супутника, що визначає поточне
кутове положення супутника під дією всіх зовнішніх чинників, що обурюють рух
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керуючих моментів. Розглянуті й проаналізовані існуючі моделі електромагнітного виконавчого органа, що дозволяє визначати керуючий обертаючий момент,
реалізовані у середовищі Mathworks Matlab/Simulink.
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який виникає при взаємодії його з електромагнітним полем Землі. Алгоритми
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Матеріали публікації представлені в Міжнародноій науковій інтернетконференції: СУЧАСНА НАУКА ХХІ СТОЛІТТЯ, в статті: Керування рухом КА
за допомогою мікрореактивних двигунів, Іванов С.Л. , 31 – 42 стр., та стаття
результатів дослідження, за темою: Наноструктурні покриття для захисту
супутників, Іванов С.Л. очікує видання.

Були розглянуті існуючі та, проаналізовані нові композиційні матеріали,

в,

створюванні із застосуванням нанорозмізних наповнювачів. Дослідив окремі

COMSOL,

но

випадки композитних матеріалів, та розрахував за допомогою програми
основні
на

навколоземних

властивостей,
орбітах

та

призначених
для

для

тривалої

міжпланетних

польотів.
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ва

експлуатації

показники

С

.Л

Поставлене в дисертації завдання повністю вирішені.
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15

ВИГЛЯД РІЗНИХ ПЕРІОДИЧНИХ СТРУКТУРНИХ МОДИФІКАЦІЙ
ГРАФЕНА

С

(a) розмір квадратного графена, як структури;
(b) розмір правильної шестикутної структури графена;
(c) розмір восьмикутної структури графена;
(d) розмір регулярної десятикутної структури.
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ДОДАТОК Б
Розрахунок властивостей композитного матеріалу
/ Межа міцності

Virgin Single Filament............... 6.0 GPa (870,000 PSI)
Impregnated Strand Tensile Test - -----ASTM D-2343
(on 20 end roving)...................... 3.6 GPa (530,000 PSI)

/перша окрема волокнина;
/насичені стандартні випробування на розтяг;
/на 20 кінцевих змінах;

Young’s Modulus....................... 72 GPa (10 x 106 PSI)
Poisson’s Ratio........................... 0.16
Density----------------- 2.2 g/cm3
Silica Content (exclusive of yarn binder).................99.99%

/ модуль Юнга;
/ коефіцієнт Пуассона;
/ щільність;
/ зміст кремнію;
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Tensile Strength

/ Механічні

Mechanical

Density .................................. 2.2 g/cm3 or 0.79l blm3
Hardness (Mohs Scale)............ 7
Electrical

.І
ва
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в,

Dielectric Constant (Dk)
1 MHz......................................................... 3.70
10 GHz........................................................ 3.74
Dissipation Factor (Df)
1 MHz ........................................................ 0.0001
10 GHz........................................................ 0.0002
Thermal

Linear Expansion Coefficient kg.... 0.54 x 10-6

/щільність;
/твердість
(за шкалою Мооса);
/Електричні
/діелектрична постійна;

/коефіцієнт розсіювання;

/ Теплові

Optical

/Оптичні

С

.Л

Specific Heat at 20°C (J.kg-1 k-1)........... 7.5 x 102
Heat conductivity at 20°C (W.m-1.k-1)..... 1.38
Strain Point (Log10 = 14.6)................ 1070°C (1958°F)
Annealing Point (Log10n = 13).......... 1220°C (2084°F)
Softening Point (Log10n = 7.6).......... 1700°C (3092°F)

/коєфіцієнт лінійного розширення;
/питома теплоємність;
/теплопровідність;
/точка деформації;
/точка відпалу;
/точка розм'якшення;

Refractive Index at 15°C ........................... 1.4585
Dispersion.................................................... 67
Field of Transparency (μm)................... 0.2 to 4.0

/показник заломлення;
/дисперсія;
/область прозорості (мкм));
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