
 

 دانشگاه صنعتی اصفهان

 دانشکده مهندسی مواد

 و انتخاب مواد شناسایی گرایشمهندسی مواد پایان نامه کارشناسی ارشد  از جلسه دفاع

 تحت عنوان:

 های حرارتی چندالیههای فضایی بر روی عایقارزیابی اثر تابش

 مهدی قصری ارائه کننده:

 دانشکده مهندسی مواد 84: کالس مکان                                                                10:44ساعت  -1041شهریور ماه  82: دوشنبه زمان

 منش: دکتر محمدرضا پاکاستاد مشاور                                                                                  : دکتر علی اشرفی           استاد راهنما

 چکیده
پتوهای ن . ایدارنددمای داخلی ماهواره را تأمین  ی تأمینوظیفههای کنترل حرارتی غیرفعال هستند که جزو سیستم (MLI) های حرارتی چندالیهعایق

قرارگیری در مدارهای  با هاحفظ کنند. ماهواره ECSSبر اساس الزامات استاندارد  عایق حرارت باید خواص خود را در طول مأموریت فضایی
توانند شرایط را برای تخریب و افت خواص آن درگیر عوامل متعددی خواهد شد که هر کدام به طریقی میدر معرض محیط فضا،  اطراف زمین و

د منجر به یونیزه تواننمیانواع و تأثیرات متفاوتی دارند، ها که هرکدام های فضایی هستند. این تابشترین این عوامل، تابشمهمیکی از . نمایند فراهم
 LEOدار سال مأموریت فضایی در محیط م 12و  18، 6معادل با مدت زمان حدودی  اثر مخرب دز یونیزان کل حاضر در پژوهشمواد گردند. شدن 
 هایبر روی برخی از الیه kGy044و  kGy144 ،kGy844ا استفاده از تابش پرتوی گاما با سه مقدار دز بسازی و بررسی شد. این آزمایش شبیه

، کپتون سیاه با یک طرف پوشش آلومینیوم، بدون پوشش های مذکور شامل کپتون سیاهالیه صورت گرفت. MLIپرکاربرد در ساخت  پلیمری
ی پلیمری مورد بررس هایاثر پرتوی گاما بر روی این فیلمبا دو طرف پوشش آلومینیوم است.  PETایمید کپتون با دو طرف پوشش آلومینیوم و پلی

اچیزی یب نشر حرارتی، به میزان بسیار نها از جمله ضریب جذب خورشیدی و ضرقرار گرفت. بر این اساس مشخص شد که خواص ترمواپتیکی الیه
 داری کپتون سیاه بدون پوشش برخی از پیوندهای کربنمشخص شد که در نمونه FTIRبا این وجود پس از انجام آزمون دچار افت شده است. 

در اثر ضی از تشکیل پیوندهای عر شکسته شده و با آزاد شدن مولکول گاز از ترکیب پلیمر، بخشی از جرم ماده از دست رفته است. همچنین آثاری
در پلیمر مشاهده شد. با بررسی نتایج آزمون کشش نتیجه شد که خواص مکانیکی هر چهار نمونه به میزان قابل توجهی دچار افت تابش پرتوی گاما 

ه ولی با افزایش نیکی کمتر بودبه علت تشکیل پیوندهای عرضی، نرخ افت خواص مکا گاما پایین یالبته مشخص شد که در دزهای تابش شده است.
بیشترین گاما  یدر اثر تابش اشعه دز تابشی شدت افت این خواص از جمله استحکام کششی، درصد ازدیاد طول و چقرمگی نیز افزایش خواهد یافت.

پس سایی شد. شناگیری و اندازهایمید کپتون با دو طرف پوشش آلومینایز های مورد آزمایش بر روی پلیمیزان افت خواص مکانیکی در میان نمونه
در مقایسه با حالت پیش از تصویربرداری شد که  FESEMها با استفاده از میکروسکوپ از سطوح مقطع شکست نمونه ،از انجام تست کشش

ها به طور مستقیم افزایش تردی پلیمرها با افت خواص مکانیکی آن این .گشتنمایان  های پلیمریفیلمپرتودهی، آثاری از تبدیل شکست نرم به ترد در 
طح هایی بر سگیری و ترکیدن حبابهایی از شکلنشانهآنالیز گردید که  FESEMها نیز با استفاده از میکروسکوپ ریزساختار نمونهدر ارتباط است. 

لومینایز شده های پلیمری آاثر خارج شدن مولکول گازی از ترکیب پلیمر رخ داده است. همچنین در فیلم درکپتون سیاه بدون پوشش مشاهده شد که 
ی ست زیرالیها ای ظاهر شده که در پی تخریب پوشش ممکنبندی پوشش آلومینیوم در برخی مناطق کاهش یافته و به صورت پوستهدانهنتیجه شد که 

مورد بررسی قرار گرفت که افزایش  AFMها نیز توسط آنالیز در نهایت توپوگرافی سطح الیه پلیمری را نیز به شدت در معرض آسیب قرار دهد.
ی پایداری دهندهها نتیجه شد. بیشترین میزان افزایش زبری بر روی سطح کپتون سیاه بدون پوشش مشاهده شد که نشانزبری در سطح تمامی نمونه

 در مقایسه با پلیمر بدون پوشش است. داده شده با آلومینیوم های پوششبیشتر نمونه
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