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بررسی انواع روشهای کنترل دما در ماهوارههای مقیاس
کوچک
زیرسیستم كنترل دمای هر ماهواره وظیفه تأمین و حفظ دمای مجاز تجهیزات آن ماهواره
، طبیعی است كه اگر این زیرسیستم از ماهواره بهدرستی طراحی نشود.را برعهده دارد
 به طور.سایر زیرسیستمها از جمله محموله قادر نخواهند بود وظیفه خود را انجام دهند
- بررسی. برای طراحی سیستمهای كنترل دما دو روش فعال و غیرفعال وجود دارد،كلی
های انجام شده نشان میدهد كه المانهایی میتوانند برای كنترل دمای یک ماهواره
، از این رو. حجم و توان مصرفی پایین باشد،مقیاس كوچک مناسب باشند كه دارای وزن
.تجهیزات كنترل دمای غیرفعال در ماهوارههای مقیاس كوچک بسیار استفاده میشود
 اما معموالً برای طراحی. عایقها و رنگها میباشند،رایجترین این تجهیزات پوششها
 در میان.حرارتی ایمنتر ماهوارههای كوچک از برخی المانهای فعال هم استفاده میشود
 چرا كه گرمکنها نسبت به سایر، گرمکنها رایجتر میباشد،المانهای فعال حرارتی
تجهیزات فعال حجم و وزن كمی را به خود اختصاص داده و همچنین توان كمتری نسبت
.به سایر المانها مصرف میكنند
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Investigation of Thermal Control Methods
in Small Scale Satellites
The thermal control subsystem (TCS) of satellites is responsible for
providing and maintaining the allowable temperature of that satellite
equipment. Naturally, if this subsystem is not properly designed, other
subsystems, including the payload, will not be able to do their duties. In
general, there are two active and inactive methods for designing TCS.
Studies show that the elements can be suitable for controlling the
temperature of a small-scale satellite (SSS) which has low weight,
volume, and power consumption. Therefore, passive temperature
control this equipment is widely used in SSS. The most common of these
equipment are coatings, insulators, and paints. But some active
elements are commonly used to make the thermal design of small
satellites safer. Heaters are more common among thermally active
elements, because they have less volume and weight than other active
equipment, and consume less power than other elements.
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 -1مقدمه
هر ماهواره ساخته شده كه دارای جرم و حجم پایینی باشد را
میتوان به عنوان یک ماهواره كوچک در نظر گرفت .ماهواره-
های كوچک نیز دارای بازه گستردهای از تغییرات جرمی بوده و
بر این اساس به چندین دسته تقسیمبندی میشوند .این نوع
ماهوارهها به ماهوارههای مینیاتوری نیز شناخته میشوند ].[1
در شکل  1دستهبندی این ماهوارهها نشان داده شده است.
مأموریت بیشتر ماهوارههای مقیاس كوچک به خصوص
ماهوارههایی كه در دسته نانو ماهوارهها ،پیکو ماهوارهها و فمتو
ماهوارهها قرار میگیرند ،در محدوده مدارهای لئو است.
مدارهای مختلفی برای مأموریتهای گوناگون در اطراف زمین
بکار گرفته می شوند كه به ترتیب ارتفاع شامل مدار لئو 1،مولنیا2
و ژئو3میباشند .مدارهای لئو با ارتفاع كمتر از  2000كیلومتر از
سطح زمین و دوره گردش در حدود یک ساعت و نیم هستند
كه زاویه بین خط استوا با صفحه مداری آنها بین  0تا  90درجه
تغییر میكند .مدارهای مولنیا به شکل بیضی با شعاع كوچک
 550و شعاع بزرگ  38900كیلومتر هستند .مدارهای
ژئوسنکرون نیز مدارهایی دایروی شکل هستند كه ارتفاعی
بزرگتر از  35786كیلومتر دارند .سرعت چرخش یکسان این
مدارها با زمین باعث شده است ماهواره همواره در یک نقطة
ثابت در مقابل زمین قرار بگیرد.
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ی و ما وا ه
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تو ما وا ه
) ت ا  .ی وگ (

فناوری موجود در این ماهوارهها با ماهوارههای بزرگ تفاوتی
نمیكند .استقبال از این دو دسته نسبت به سایر دستههای
ماهوارههای كوچک بسیار كمتر است .نانو4ماهوارهها ،ماهوارههایی
با جرم  1تا  10كیلوگرم هستند .در این نوع ماهوارهها ،تمامی
تجهیزات باید با جرم و حجم كم قرار گیرند .همچنین ،ماهوارههای
نانو از سیستم پیشران بینیاز خواهند بود ] .[1ماهوارههای مکعبی5
نیز نمونهای از ماهوارههای نانو هستند .ماهوارههای مکعبی در ابعاد
مختلف و به شکل مکعب مستطیل ساخته میشوند .اما رایجترین
آنها در ابعاد  2U ،1Uو  3Uهستند .هر یک  Uنماد مکعبی به
ابعاد  10×10×10سانتیمتر است .در شکل  2نشان داده شده كه
میزان استقبال از ماهوارة مکعبی سایز  1Uو  3Uبسیار بیشتر از
سایزهای دیگر است .[2] ،در سالهای اخیر ،استقبال از نانو
ماهوارهها و سایر ماهوارههای كوچک به شدت افزایش یافته و این
موضوع به خوبی در شکلهای  2و  3نشان داده شده است.
پیکو6ماهوارهها به ماهوارههایی با جرم  0/1تا  1كیلوگرم گفته
میشود كه برای ساخت آنها نیاز به فناوریهای بسیار جدید و
پیچیده میباشد .آمارها نشان میدهد كه ساالنه استقبال برای
ساخت پیکوماهوارهها و نانوماهوارهها افزایش پیدا كرده است .هدف
اصلی بسیاری از نانوماهوارهها و پیکوماهوارهها آزمایش تکنولوژی-
های جدید در فضا است .شکل  4نشان میدهد كه بیش از %75
این نوع ماهوارهها برای هدف ترغیب دانشجویان به كارهای
سیستمی ساخته شدهاند .[1] ،فمتو7ماهوارهها ،ماهوارههایی با جرم
زیر  100گرم هستند .این نوع ماهوارهها به ماهوارههای ریز8هم
معروف شدهاند .فمتو ماهوارهها اكثراً برای مأموریتهایی در فضا كه
نیاز به پخش تعداد زیادی از ماهوارهها باشد ،استفاده میشوند.[1] ،
وظیفه اصلی زیرسیستم كنترل دما ،حفظ دمای تمامی
تجهیزات در محدوده دمایی مجاز آن میباشد .همچنین ،این
سیستم باید گرادیان و پایداری دمایی مجاز تجهیزات را فراهم
كند .[4] ،با توجه به استقبال بسیار زیاد از ماهوارههای كوچک،
تکنولوژیهای ماهواره نیز نیاز به كوچک شدن دارد .سیستم
كنترل دما نیز از این قضیه مستثنی نیست .بههمین دلیل
تجهیزات مربوط به این زیرسیستم روز به روز سبکتر و كم-
حجمتر شده است .هدف عمده این تحقیق معرفی تمامی
روشهای فعال و غیرفعال استفاده شده در زیرسیستم كنترل
دمای ماهوارههای مقیاس كوچک میباشد.

شكل ( :)1دستهبندی انواع ماهوارههای كوچک ].[1

1. Leo
2. Molnya
3. Geo

4. Nano
5. Cubesat
6. Pico
7. Femto
8. Tiny
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شكل ( :)2میزان تولید انواع نانوماهوارهها ].[3

حسن ناصح

شكل ( :)3تعداد ماهوارههای سبک ساخته شده در هر سال ].[3

شكل ( :)4هدفهای تعیین شده برای ساخت نانوماهوارهها و پیکو
ماهوارهها ].[3

 -2روشهای كنترل دما در ماهواره
به طور كلی برای طراحی سیستمهای كنترل دما دو روش فعال و
غیرفعال وجود دارد .در روش غیرفعال ،زیرسیستم كنترل دما

 -1-2روش كنترل دمای غیر فعال
در روش كنترل دمای غیرفعال با استفاده از مکانیزم انتقال
حرارت تشعشع و هدایت ،دمای ماهواره كنترل میگردد .كنترل
دما به صورت غیرفعال توسط انتخاب صحیح وضعیت هندسی
سطح و خواص تشعشعی انجام میشود .برای مثال رادیاتورهای
ماهواره توسط یک الیه پوشش كنترل حرارتی پوشیده میشوند
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بدون صرف توان قادر به كنترل دمای تجهیزات ماهواره خواهد
بود .پوششها و رنگها نمونهای از تجهیزات غیرفعال هستند .اما
همیشه این روش جوابگو نخواهد بود ،بخصوص در ماهوارههای
پیچیدهتر كه نیاز به استفاده از روش فعال كنترل دما است .در
روش فعال با استفاده از توان خارجی ،دمای ماهواره كنترل
میشود .در بسیاری از ماهوارهها با تركیبی از این دو روش دمای
ماهواره و تجهیزات آن را كنترل میكنند ].[4

(علمی-ترويجی)
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تا جذب شار حرارتی تابیده شده به مینیمم رسیده و تشعشع
حرارتی به فضا بیشینه شود ..این پوششها دارای ضریب جذب
كم و ضریب صدور زیادی هستند .از جمله ابزارهای كنترل
غیرفعال دما میتوان به پوششهای حرارتی 1،عایقهای
حرارتی 2،چاههای حرارتی 3،دابلرها 4،آینههای سطحی ثانویه و
نوارها اشاره كرد ].[5
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پوششهای حرارتی :سطوح خارجی با توجه به دمای تقریباً
پایین محیط ،فقط به صورت تشعشع با محیط پیرامون خود تبادل
حرارت میكنند .از سوی دیگر ،چون این سطوح در معرض منابع
خارجی انرژی قرار دارند ،خواص تشعشعی آنها میبایست به
گونهای انتخاب شود كه در نهایت دمای مورد نظر قطعات تأمین
شود .دو خاصیت مهم هر سطحی در ماهواره كه از اهمیت زیادی
برخوردار است ،كه شامل ضریب صدور سطح و ضریب جذب تابش
خورشیدی میباشد .عموماً ضریب صدور تابعی از دما بوده و برای
اكثر مواد در محدودة دمایی  300كلوین مورد استفاده قرار میگیرد
كه دقت قابل قبولی را دارا است .پوششهای حرارتی در عین
داشتن مزایایی از قبیل حجم و جرم كم دارای معایبی نیز میباشند.
مهمترین عیب این پوششها این است كه در شرایط فضا
دستخوش تغییر قرار میگیرند و خاصیت خود را از دست میدهند.
به طور كلی ،پوششها در فضا تحت تأثیر عواملی از قبیل ذرات
باردار ،تابش فرابنفش ،خأل بسیار و آلودگیهایی كه بر روی آنها
قرار میگیرد ،هستند .همه این عوامل موجب افزایش گسترده
ضریب جذب و تغییر ناچیز در ضریب صدور میشوند .این تغییرات
موجب شده است در بسیاری از ماهوارهها از رادیاتورهای بزرگ
برای خنک كاری در پایان عمر پوششها استفاده شود .این در
حالی است كه وجود این رادیاتورها نیز ممکن است در آغاز عمر
عملیاتی موجب سرد شدن بیش از اندازة تجهیزات شود .پایداری
خواص اپتیکی پوششها نکته بسیار مهمی است كه موجب میشود
تغییرات دما و یا توان مورد نیاز گرمکنها در ابتدا و پایان مأموریت
دچار تغییر گستردهای نشوند ] .[6یکی از پوششهای حرارتی مهم
و پركاربرد برای كنترل دمای ماهوارههای كوچک رنگها هستند.
عايقهای حرارتی :عایقهای حرارتی باعث كاهش نرخ
انتقال حرارت بر واحد سطح بین دو سطح مرزی كه در دمای
معینی قرار دارند ،میشوند .عایقها معموالً از یک ماده همگن
ساخته میشوند و فومها با ضریب هدایت حرارتی پایین یک
1. Thermal Cover
2. Thermal Insulation
3. Heat Sink
4. Doubler

الیهای5

نمونه از این موارد هستند .نمونه دیگر ،عایقهای چند
هستند كه در میان هر الیه خالء وجود داشته و دارای ضریب
صدور پایین میباشند .عایقهای چند الیه برای كاهش نوسانات
دما در تجهیزات ماهواره بهكار میروند .این عایقها گرایان دما
را در اجزایی كه تحت حرارت خارجی غیریکنواخت قرار دارند،
به كمترین مقدار میرسانند ] .[8عایقهای چند الیه از تعدادی
سپر حرارتی با خاصیت بازتاب باال تشکیل شدهاند كه این
سپرها به وسیله اسپیسرهای ساخته شده از موادی با رسانایی
گرمای پایین ،از هم جدا میشوند .سپرهای حرارتی نیز از
صفحات نازک پالستیکی ساخته شدهاند كه یک طرف یا در دو
طرف آن را فلز پوشانده باشد .شکل  5نمونهای از یک عایق
چند الیة حرارتی استاندارد را نشان داده است ].[9

شكل ( :)5نمایی از ساختار عایقهای چندالیه ].[9

عایقهای چند الیه ،مؤثرترین عایقهای به كار برده شده در
ماهوارهها میباشند .این عایقها از چندالیه صفحه بسیار نازک
همراه با الیههای فاصله انداز 6ساخته میشوند .این نوع
ساختاربندی باعث میشود كه میان الیههای نازک تماس مستقیم
وجود نداشته باشد و در نتیجه انتقال حرارت هدایتی برقرار نخواهد
شد .در برخی موارد دیده شده كه به جای اسپیسرها از الیههای
برجسته برای كاهش انتقال حرارت هدایتی بین الیهها استفاده شده
است .بازدة یک عایق چند الیه به طور زیادی به كم بودن میزان
انتقال حرارت هدایتی میان صفحات بستگی دارد .در این میان یکی
از پارامترهایی كه تأثیر زیادی بر كاركرد عایقهای چند الیه دارد،
ضریب صدور مؤثر آن است ،كه از معادله  1به دست میآید .طبق
بررسیهای انجام شده بر روی مدلهای آزمایشگاهی ضریب
صدور عایقهای چندالیه ،به  0/005نیز رسیده است .همچنین،
برای كاربردهای فضایی نیز توانستهاند این عدد را به بازة  0/015تا
 0/003نزدیک كنند .شکل  6نمونهای از عایقهای چندالیه ساخته
شده برای استفاده در ماهواره را نشان میدهد ].[10
( )

qtot
)  (T hot 4 T cold 4

eff 

)5. Multy Layer Insulation (MLI
6. Spacer
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شكل ( :)6نمونهای از عایقهای چندالیه ساخته شده برای استفاده در
ماهواره ].[10

فلزاتی كه در سپرهای تشعشی مورد استفاده قرار میگیرند،
فلزاتی با تابش بسیار پایین هستند كه برای كاهش ورود حرارت
تابشی استفاده میشوند .آلومینیوم ،طال و نقره از رایجترین
فلزات هستند .صفحههای نازک پالستیکی طی فرآیند خأل یک
طرف و یا هر دو طرف آنها از فلزات پوشانده میشود .در میان
انواع صفحات پالستیکی نازک موجود ،میلر 1،كپتون 2و تفلون3
بیشتر در كاربردهای فضایی انتخاب میشوند .میلرها گروهی از
پلیاسترها هستند كه با وجود داشتن مزایایی از قبیل ارزان
بودن ،در صورت قرار گرفتن در معرض اشعه  UVدر طوالنی
مدت تجزیه میشوند .به همین دلیل بیشتر در صفحات داخلی
عایقهای چند الیه و یا برای آزمونهایی نظیر آزمون خأل
حرارتی استفاده میشوند ] .[9برای به كار گیری عایقهای
چندالیه در محیط فضا ،حتماً باید به این موضوع توجه داشت
كه عایق مورد نظر بر مبنای استانداردهای ناسا طراحی و ساخته
شود تا بتواند در شرایط محیطی فضا بهخوبی كار خود را انجام
دهد .در این استاندارد مواد مناسب برای تمامی پوششها ذكر
شده است .طبق شکل  7هر عایق چندالیه از چهار قسمت،
پوشش بیرونی ،پوشش داخلی ،الیههای بازتاب كننده و
صفحههای فاصله انداز تشکیل شده است.

1. Mylar
2. Kapton
3. Teflon
4. Aero Gel

واشرهای حرارتی :در بسیاری از تحلیلهای حرارتی ،برای
كنترل دمای تجهیزات ماهواره الزم است میزان انتقال حرارت
هدایتی میان تجهیزات با صفحات اصلی ماهواره كم شود .یکی
از ابزارهای مناسب برای انجام این كار ،واشرهای حرارتی
هستند .واشرهای حرارتی ،واشرهایی دارای ضریب رسانندگی
بسیار پایینی هستند .مشهورترین آنها واشرهای حرارتی FR4
 G10است كه ضریب رسانندگی آن به  0/34وات بر متر بر
كلوین میرسد .این نوع واشر در ماهوارة مکعبی STEP Cube
 Labبه كار برده شده است .نحوة قرارگیری واشرها در
شکلهای  8و  9نمایش داده شده است ].[12
5. Omer

حسن ناصح
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ژلهای هوايی :علیرغم مزایای عایقهای چند الیه از
معایبی مانند اثر تنش خستگی و شکننده بودن نیز برخوردار
هستند .در این میان ژلهای هوایی4میتوانند جایگزین مناسبی
برای عایقهای چند الیه باشند .ژلهای هوایی موادی هستند
كه برای اولین بار در سال  1930با جایگزین كردن هوا به جای
فاز مایع در ژلهای سیلیکاتی به وجود آمدهاند .در سال 2004

طبق ارزیابیهای انجام شده توسط تریف مشخص شد كه
ژلهای هوایی توانایی جایگزین شدن به جای عایقهای چند
الیه را دارند .پوششهای كامپوزیتی ژلهای هوایی از نظر بازده
كاری شبیه عایقهای چندالیه هستند .نوع فوق سبک این
پوششها به چگالی  0/03گرم بر سانتی متر مکعب به ضریب
هدایتی  0/74میلی وات بر متر بر كلوین در دمای  160درجه
سانتی گراد و در وضعیت خأل نسبی رسیده است .به عالوه
پوششهای ژلهای هوایی میتوانند فشاری به میزان 200
پیاسآی را بدون آنکه بر خواص حرارتی آنها اثرگذار باشد،
تحمل كنند .یکی دیگر از مزیتهای پوششهای ژل هوایی
نسبت به عایقهای چندالیه ،قیمت كمتر آنها است .همچنین،
این صفحهها دارای پارمترهای تخلیه هوای مطلوبتری
میباشند .اما نسبت به عایقهای چندالیه بسیار كمتر در
فناوریهای فضایی استفاده شده اند .نکته جالب توجه این است
كه تجهیزات مورد استفاده در مریخ از صفحات ژلهای هوایی
سیلیکونی كدر شده كربن برای پوشش تجهیزات الکترونیکی
حساس در موقعیتهای شب مداری استفاده میكنند .ژلهای
هوایی نیاز به محیط با خأل باال ندارند و در نتیجه قابلیت تولید
زمینی آن باال خواهد بود .با توجه به كم بودن ضریب هدایتی
ژلهای هوایی ،میتوانند مناسبترین پوشش برای خنک كردن
تجهیزات باشد .اومر 5در سال  2007در تحقیقات خود به این
نتیجه رسیده بود كه ژلهای هوایی بهترین پوشش برای
محفظههای آب داغ خواهند بود .اگر سعی شود بر مبنای
عملکرد پوششها ،پوشش مناسبی را انتخاب كرد .واضح است
كه ژلهای هوایی میتوانند پوشش مناسبی برای كاربردهای
زمینی باشند ،اما در كاربردهای فضایی به دلیل تصمیم گیری
سختگیرانه دربارة میزان هزینهها ممکن است استفاده از
ژلهای هوایی محدودیت داشته باشد.

(علمی-ترويجی)
زينب حاجی بابايی طاهری ،جاماسب پیركندی و يوسف عباسی
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شكل ( :)7اجزای تشکیل دهنده عایقهای چند الیه ].[11

شكل ( :)10نمونهای از چاههای حرارتی آلومینیومی.
شكل ( :)8نمونهای از واشرهای حرارتی ].[13

شكل ( :)9نحوه قرارگیری واشرهای حرارتی در ماهوارة STEP Cube
[12] Lab
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چاههای حرارتی :چاههای حرارتی ،جرم حرارتی و ظرفیت
نسبتاً باالیی دارند .چاههای حرارتی معموالً در تماس حرارتی با
تجهیزاتی میباشند كه دمای آنها باید كنترل شود .وقتی كه
حرارت در تجهیزات تولید میشود ،این حرارت بهوسیله انتقال
حرارت هدایتی یا تشعشعی از طریق چاههای حرارتی به محیط
اطراف منتقل شده و این مسأله باعث افزایش دما در تجهیزات
میشود .همچنین ،چاههای حرارتی میتوانند برای جلوگیری از
سرمای سخت در تجهیزات ماهواره در زمانهایی كه جذب و یا
تولید حرارت كم میباشد ،به كار برده شوند .شکل  10نمونهای
از یک چاه حرارتی آلومینیومی را نشان داده است.

دابلرها صفحات ضخیم با قابلیت هدایت حرارتی باال
میباشند كه برای بهبود انتقال حرارت در داخل ماهواره مورد
استفاده قرار میگیرند .این صفحات به منظور توزیع حرارت
تولید شده ،به كار میروند .مسلماً اگر حرارت تولیدی روی این
صفحات دابلر توزیع شود بهتر از زمانی است كه كل حرارت
تولیدی روی خود قطعه متمركز شود .دابلرهای حرارتی زمانی به
كار برده میشوند كه نرخ گرمای زیادی (بیشتر از یک وات بر
اینچ مربع) بر سطح كوچکی شناسایی شود .این پدیده در
كاربردهای هوافضایی نظیر هواپیماها و ماهوارهها بسیار مشاهده
میشود .با توجه به مشخصههای فیزیکی (وزن كم و پخش
گرمای باال) و مزایای اقتصادی (هزینه كم و قابلیت اطمینان
باال) ،دابلرها یکی از گزینههای مهم برای خنک كردن
تجهیزات الکتریکی است .دابلرهای حرارتی بر روی صفحاتی
قرار میگیرند كه دمای پایینی دارند .معموالً صفحات چاههای
حرارتی از جنس كامپوزیت به علت وزن پایین آن ساخته
میشوند ].[14
مواد تغییر فاز دهنده :مواد تغییر فاز دهنده 1موادی هستند
كه میتوانند در یک دمای ثابت از یک شکل فیزیکی به شکلی
)1. Phase Change Material (PCM

(علمی-ترويجی)
بررسی انواع روشهای كنترل دما در ماهوارههای مقیاس كوچک
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دیگر مثالً از حالت جامد به مایع درآیند .دمای ذوب مواد تغییر
فاز دهنده كه برای كنترل دما در اجزاء ماهواره مورد استفاده
قرار میگیرند ،نزدیک به دمای مطلوب اجزاء ماهواره میباشد.
مواد تغییر فاز دهنده ،انرژی حرارتی تولید شده توسط قطعه
مورد نظر در ماهواره را جذب كرده و از ایجاد تنش گرمایی در
آن جلوگیری میكند .زمانی كه دمای اجزایی كه به مواد تغییر
فاز دهنده متصلاند از نقطه ذوب بگذرد ،گرمای نهان مواد تغییر
فاز دهنده زیاد میشود .این مواد در سیستمهای كنترل دمای
تجهیزات ،برای اینکه دمای آنها تقریباً ثابت بماند ،مورد
استفاده قرار میگیرند .یکی از مشکالت عمده و از محدودیت-
های مواد تغییر فاز دهنده این است كه باید در محفظههایی
قرار گیرد كه اصالً نشتی در آنها وجود نداشته باشد .مواد تغییر
فاز دهنده انواع مختلفی دارند كه در شکل  11معرفی شدهاند
].[15

نمونهای از ماهوارههای كوچکی است كه توسط كشور تایوان
ساخته شده است .تصویر سه نمونة اولیه از محفظههای حاوی
مواد تغییر فاز دهنده در شکل  12نشان داده است .این
محفظهها از جنس آلومینیوم  6061است ].[16

ی ات ا ا ی
ا گانی
ی ات ی ا ا ی

شكل ( :)12سه نمونه از محفظههای حاوی مواد تغییر فاز دهنده در
ماهواره .[16] FORMOSAT-5

ید ا ت ن
موا

یی ا
ن ده

ی ا گانی

ا گانی

یو تی

 -ا گانی

ی ا گانی
ی ا گانی
ا گانی

-

 -ی ا گانی

شكل ( :)11دستهبندی انواع مواد تغییر فاز دهنده ].[15

جداكنندهها :جداكنندهها ،انتقال حرارت هدایتی بین اجزا و
قطعات به كار برده شده در ماهواره را كاهش میدهند .از جمله
موادی كه به عنوان جداكننده در ماهواره مورد استفاده قرار
میگیرند ،فایبرگالسها و سیلها هستند .نیازهای ساختاری
ماهواره ایجاب میكند كه فلزاتی با ضریب هدایت حرارتی نسبتاً
پایین ،مانند تیتانیوم یا فوالد ضد زنگ ،برای این منظور مورد
استفاده قرار گیرند.
 -2-2روش كنترل دمای فعال
كنترل دما به روش فعال دارای محدودیتهایی است .این نوع
كنترلكنندهها معموالً باعث افزایش جرم و سطح میشوند.
روشهای غیرفعال در مواردی كه دمای تجهیزات بهطور قابل
مالحظهای تنزل مییابد ،اصالً نتیجة خوبی نمیدهند .برای
غلبه بر این محدودیتها باید از روشهای كنترل دمای فعال
استفاده شود .در این روش ،دمای اجزاء بهطور پیوسته برداشت
میشود و سخت افزار كنترل دما ،هنگامی كه محدودة دمای از
پیش تعیین شده در اجزاء را حس كرد ،خاموش و یا روشن
میشود تا در نتیجه اجزاء در محدودة مطلوب دمایی قرار گیرند.
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مواد تغییر فاز دهنده از نوع هیدرات نمک در مقایسه با
مواد ارگانیک و یوتکتیک برای كاربرد در ماهواره مناسبتر
هستند .مواد تغییر فاز دهنده ارگانیک دارای هدایت گرمایی
پایین بوده و از این رو برای كاربرد در ماهوارهها مناسب
نخواهند بود .همچنین ،مواد تغییر فاز دهنده متالیک نیز دارای
وزن باال بوده و این مسأله موجب خواهد شد برای استفاده در
ماهوارهها مورد مناسبی نباشند .از سوی دیگر هیدرات نمک
دارای مزایایی از قبیل ایمنی ،قابل پیش بینی بودن ،هزینهای
بسیار پایین ،هدایت گرمایی باال ،گرمای نهان تبخیر باال و
تغییرات اندک در نقطة ذوب میباشد ] .[15یکی از
ماهوارههایی كه از مواد تغییر فاز دهنده برای كنترل دمای خود
استفاده میكند ،ماهوارة  FORMOSAT-5است .این ماهواره،

حسن ناصح

(علمی-ترويجی)
زينب حاجی بابايی طاهری ،جاماسب پیركندی و يوسف عباسی
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گرمكنندهها 1،ترموستاتها 2،دریچههای حرارتی 3و پمپهای
حرارتی 4نمونههایی از اجزاء كنترل دمای فعال هستند كه در
ماهوارهها مورد استفاده قرار میگیرند.
گرمكنها و ترموستاتها :برای حفظ كمینه دمای مجاز در
طول شرایط سرد ،گرمکنهایی كه به صورت الیه نازک بوده و
به صورت ترموستاتیکی كنترل میشوند ،به اجزاء كنترل شونده
چسبانده میشوند .این گرمکنها ،باریکههایی از مقاومتهای
حرارتی فلزی میباشند كه در الیههای نازكی از كپتون قرار
گرفتهاند .در شکل  13نمونهای از این گرمکنها نشان داده
شده است .در تمام كاربردها مجموعهای از گرمکنهای اصلی و
ذخیره تکراری 5مورد استفاده قرار میگیرند .این گرمکنها
توسط ترموستاتهای مکانیکی با نقاط تنظیمی كه از پیش
تعیین گردیدهاند ،كنترل میگردند.

شكل ( :)13نمونهای از گرمکنهای از جنس پلی ماید.[17]6
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دريچههای حرارتی :دریچههای حرارتی یک روش ساده
فعال و قابل اطمینان برای كنترل دمای ماهوارهها میباشند .در
این روش ،كنترل دما به وسیله تغییر ضریب صدور رادیاتور
انجام گرفته و دریچهها شبیه به پردههای كركرهای هستند كه
بین سطح رادیاتور و فضا نصب شدهاند .نرخ انتقال حرارت به
فضا توسط دریچههای حرارتی بستگی به میزان باز و بسته
شدن تیغههای دریچههای نصب شده بر روی رادیاتورها دارد.
به عنوان مثال شار حرارتی دفع شده توسط دریچة حرارتی كه
دمای سطح رادیاتورهای نصب شده بر روی آن  304كلوین و
تیغههای آن كامالً باز باشد؛ معادل  435وات بر متر مربع خواهد
بود و در صورتی كه دمای سطح رادیاتور  283كلوین و تیغهها
1. Heater
2. Thermostat
3. Thermal Louver
4. Heat Pipe
5. Redundant
6. Polymide

كامالً بسته باشند؛ مقدار شار حرارتی دفع شده برابر با  54وات
بر متر مربع خواهد بود .پس با توجه به مقدار شاری كه از فضا
به ماهواره میتابد یا مقدار حرارتی كه باید به فضا دفع شود،
این دریچهها طراحی میشوند .در جاهایی كه نیاز باشد ،حفاظ-
های خورشیدی به این دریچهها اضافه میشوند تا اثرات تابش
خورشید را بر روی صفحات كم كنند.
همانگونه كه در شکل  14نشان داده شده ،دریچههای
حرارتی از پنج قسمت اصلی صفحه پایه ،تیغهها ،عملگرها،
سنسورها و تجهیزات سازهای تشکیل شدهاند .صفحه پایه،
صفحهای است كه نسبت ضریب جذب به صدور آن پایین بوده
و وظیفة آن پوشاندن قسمتهایی از تجهیزات است كه دمای
آنها از كنترل خارج است .تیغهها كه به وسیله عملگرها چرخانده
میشوند ،باعث میشوند میزان تابش متفاوتی از منبع حرارتی به
صفحه پایه برسد .زمانی كه این تیغهها بسته باشند ،شار حرارتی
به بدنه رادیاتورها نخواهد رسید اما زمانی كه این دریچهها باز
میشوند شار حرارتی به آنها تابیده میشود .خواص تابشی
صفحه پایه با حركت این تیغهها تغییر میكند .عملگرها مطابق
دمای صفحه اصلی ،تیغهها را حركت میدهند .عملگرهایی كه
در دریچههای حرارتی استفاده میشوند بهصورت مارپیچهای
دوفلزی و یا سیلندری میباشند .الزم به ذكر است عملگرهای
دیگری مانند عملگرهای الکتریکی نیز مورد استفاده قرار می-
گیرند .در سیستمی كه به صورت تنها راهاندازی میشود ،تمامی
تیغهها با استفاده از یک عملگر حركت میكنند ،اما در سایر
سیستمها نیاز به چندین عملگر خواهد بود .عملگرها با تغییر
دمای صفحه پایه تیغهها را حركت میدهند .یک تماس بسیار
قوی میان عملگرها و صفحه پایه وجود دارد كه باعث میشود
كمترین گرادیان دمایی را نیز حس كند.

شكل ( :)14اجزای دریچههای حرارتی به كار رفته در ماهوارهها.

لوله حرارتی :لولههای حرارتی ضریب انتقال حرارت بیشتری
نسبت به كنترل كنندههای غیرفعال از قبیل فلزاتی مانند
آلومینیوم ،نقره و مس دارند .مثالً یک لوله حرارتی  200تا 300
برابر یک میله جامد مسی با قطری برابر قطر لوله حرارتی از
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را از این قسمت انتقال داده و به سمت كندانسور میبرد .چون
قسمت كندانسور لوله حرارتی در فضا یا روی رادیاتورهای بزرگ
است ،بخار را تقطیر كرده و حرارت را به دیواره لوله حرارتی
منتقل مینماید .سپس حرارت منتقل شده به طریق هدایت از
دیوار به محیط اطراف یا به رادیاتوری كه به قسمت كندانسور
متصل است ،منتقل میگردد .آنگاه مایع تقطیر شده با استفاده از
خاصیت موئینگی از سوراخهای كوچک ،به قسمت اُپراتور منتقل
میگردد .مالحظه میگردد كه در لولههای حرارتی احتیاجی به
پمپ كردن سیال نیست .هنگام نصب لولههای حرارتی به
ماهواره میبایست دقت الزم برای تراز بودن آنها انجام گیرد تا
در زمان آزمایش ،عمل موئینگی تحت تأثیر اثرات ثقل قرار
نگیرد .استفاده از تکنولوژی دوفازی مانند لولههای حرارتی،
اصلیترین نوآوری در حوزة كنترل دمای ماهواره در دهههای
اخیر است .[18] ،در شکلهای  15و  16به ترتیب
قسمتهای مختلف یک پمپ حرارتی و انواع مختلف آن
مشخص شده است.

خود حرارت منتقل میكند .همچنین میتوانند حرارت را از اجزاء
داخلی به سطح رادیاتوری كه در فاصله دوری قرار گرفتهاند،
منتقل كنند .این عمل باعث میشود حرارت در تمامی نقاط
توزیع شود و تشعشع حرارتی در دمای مناسب و متعادلی صورت
گیرد .یک لوله حرارتی شامل دو كانال داخلی است كه یکی
خیلی كوچکتر از دیگری است و تعداد زیادی سوراخ كوچک بین
آن دو وجود دارد .در دو انتها كانالها بسته شدهاند و شامل یک
سیال كاری از جنس متانول و یا آمونیاک است .لولههای
حرارتی دارای سه قسمت اواپراتور (تبخیر كننده) ،بخش نقل و
انتقال و كندانسور (چگالنده) میباشد .در لولههای حرارتی
قسمت اوپراتور بر روی صفحاتی قرار میگیرد كه مقدار بسیار
زیادی حرارت بر سطح كوچکی تولید میشود و قسمت
كندانسور نیز در فضا یا در طرفی از ماهواره قرار میگیرد كه رو
به خورشید نیست.
وقتی یک جزء ماهواره مقدار قابل مالحظهای گرما تولید
كند ،سیال كاری پمپ حرارتی به دلیل جذب گرمای زیاد بخار
میشود .به دلیل فشاری كه ایجاد میكند ،سیال كاری حرارت
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لوله حرارتی با ضريب رسانندگی متغیر :لولههای
حرارتی با ضریب رسانندگی متغیر ،لولههایی هستند كه گازهای
تراكم ناپذیر در آنها قرار میگیرد .عملکرد این نوع از لولههای
حرارتی بهگونهای است كه گازهای تراكم ناپذیر به وسیله سیال
كاری آن به سمت انتهای لوله حرارتی (كندانسور) حركت
میكنند .این امر باعث میشود كه سیال كاری لوله حرارتی
نتواند به تمامی محدوده كندانسور دست یابد و میزان رسانندگی
آن تغییر كند .زمانی كه دمای اواپراتور افزایش مییابد ،فشار و

دمای بخار نیز افزایش یافته و باعث فشرده شدن گازهای تراكم
ناپذیر شده و سطح بیشتری از كندانسور در اختیار سیال كاری
قرار میگیرد .در نهایت ضریب رسانندگی لوله حرارتی افزایش
یافته و دمای قسمت اواپراتور آن كمتر میشود .در طرف مقابل،
اگر اواپراتور سرد شود فشار بخار كاهش یافته و گازهای تراكم
ناپذیر انبساط مییابند .در نتیجه سیال كاری به محیط كمتری
در كندانسور دسترسی داشته و ضریب رسانندگی آن كاهش
خواهد یافت ].[18

شكل ( :)17نحوه عملکرد لولههای حرارتی با رسانندگی متغیر ].[18

لوله حرارتی چرخان :لولههای حرارتی چرخان بیشتر در
خنکكاری شفتهای موجود در ماشینها كاربرد دارند .در این
نوع از لولهها گرمای وارد شده به اواپراتور سیال كاری را تبخیر
كرده و به سمت كندانسور حركت میكنند و گرمای خود را از
دست میدهند .این نوع از لولهها كاربردی در ماهوارهها ندارند و
بیشتر در توربوماشین استفاده میشوند (شکل .[18] )18

لوله حرارتی حلقهای :لولههای حرارتی حلقهای عالوه بر
دفع گرما از محیطهای گرم ،آن را به محیطهای سرد انتقال
میدهند .این نوع لولههای حرارتی دارای مزایایی از قبیل
قابلیت اطمینان بیشتر در مسیرهای طوالنی و توانایی فعالیت
برخالف جاذبه زمین هستند .آنها میتوانند حرارت بسیار را در
مسیر طوالنی با اختالف دمای اندک جابهجا كنند و عالوه بر
كندانسور و اواپراتور دارای قسمتهای اصلی خط بخار ،خط
مایع و باتری هیدرولیک هستند .باقیمانده مسیر از لولههای با
دیواره نازک تشکیل شده است (شکل .[18] )19
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شكل ( :)18نمونهای از لوله حرارتی چرخان ].[18

لوله حرارتی برودتی :لولههای برودتی یکی دیگر از انواع لوله-
های حرارتی پركاربرد در ماهوارهها و سایر فناوریهای مربوط به
فضا است .به عنوان مثال ،میتوان به قرارگیری لوله حرارتی
برودتی از جنس مس با سیال كاری استون در فضاپیمای STS-60
اشاره كرد .این نوع از لولههای حرارتی قادر به دفع  10وات توان
حرارتی در دماهای بین  213تا  243كلوین هستند.

شكل ( :)18نمونهای از لوله حرارتی حلقهای ].[19

امروزه لولههای حرارتی حلقهای كه با آمونیاک كار میكنند،
مشهورترین وسیله برای كنترل دمای ماهوارههای با قدرت ارتباطی
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باال هستند .اولین كاربرد فضایی این لولهها در سال  1989برای
ماهواره روسی رقم خورد .از دیگر كاربردهای فضایی میتوان به
ماهوارههای گرانات 1روسی ،فضاپیمای ابزور 2،ماهوارة مخابراتی
بوئینگ  ،702ماهوارة هواشناسی  FY-1چینی ،شاتلهای فضایی
ناسا  STS-84و  STS-93در سال  1997اشاره كرد ].[18
لوله حرارتی كوچک :فلسفه اصلی پدید آمدن لولههای
حرارتی كوچک ،كنترل دمای تجهیزات كوچک الکترونیکی بود.
همانگونه كه در شکل  20نشان داده شده ،لولههای حرارتی
بهصورت محدب بوده و امتداد آن باریک میشود .بهطوریکه
قطر هیدرولیکی آن در بازه  10تا  500میکرومتر قرار دارد .قطر
هیدرولیکی لولههای حرارتی مینیاتوری از  0/5تا  5میلیمتر
تغییر میكند .تحقیقاتی كه بر روی یک نوع از لولههای حرارتی
كوچک با ابعاد  120×7×2میلیمتر و از جنس مس و سیال آب
صورت گرفته ،نشان داد میتواند  90تا  120وات گرما را دفع
كند .میزان ظرفیت گرمایی یک لولة حرارتی كوچک به خاصیت
موئینگی لوله و میزان پیوستگی سیال بستگی دارد .با وجود
مثلثی شکل بودن مقطع این نوع لولههای حرارتی ،مناسبترین
سیال برای آنها متانول است .با توجه به این موضوع كه بسیاری
از ماهوارههای كوچک برای استفاده از المانهای فعال كنترل
دما با محدودیت جرم ،حجم و توان مواجه هستند ،لولههای
حرارتی میتواند گزینه مناسبی باشد كه بسیاری از سازندگان
ماهوارههای كوچک به دنبال استفاده از آن هستند ].[18

1. Granat
2. Obzor

عالوه بر پژوهشهایی كه در تمام دنیا در زمینه طراحی
كنترل دمای ماهواره صورت گرفته است .در ایران نیز در
سالهای اخیر در این زمینه كارهای تحقیقاتی زیادی انجام شده
است .بیشتر زمینههای تحقیقاتی مربوط به طراحی زیرسیستم
كنترل دما در فاز طراحی مفهومی و تعداد كمی از آنها وارد فاز
طراحی دقیق شدهاند .با مطالعه بررسیهای انجام شده ،به این
نتیجه رسیده شد كه المانهایی میتوانند برای كنترل دمای
یک ماهواره مقیاس كوچک مناسب باشند كه دارای وزن ،حجم
و توان مصرفی پایین باشد .از این رو ،تجهیزات كنترل دمای
غیرفعال در ماهوارههای مقیاس كوچک بسیار استفاده میشود.
رایجترین این تجهیزات پوششها ،عایقها و رنگها میباشند.
اما معموالً برای طراحی حرارتی ایمنتر ماهوارههای كوچک از
برخی المانهای فعال هم استفاده میشود .در میان المانهای
فعال حرارتی ،گرمکنها رایجتر میباشد ،چرا كه گرمکنها
نسبت به سایر تجهیزات فعال حجم و وزن كمی را به خود
اختصاص میدهند و همچنین توان كمتری نسبت به سایر
المانها مصرف میكنند .نکته مهم دیگر نیز در انتخاب
تجهیزات مناسب برای كنترل دمای ماهوارههای كوچک،
داشتن كمترین تعداد قطعه متحرک است .چرا كه هرچه تعداد
این قطعات متحرک بیشتر باشد ،از قابلیت اطمینان ماهواره
میكاهد .به همین دلیل میتوان گفت رایجترین تجهیزات
حرارتی برای كنترل دمای ماهوارههای كوچک عبارتند از:
رنگها ،عایقهای چندالیه ،واشرهای حرارتی ،گریسها،
چسبهای حرارتی و گرمکنها هستند .سایر تجهیزات معرفی
شده در این فصل مانند لولههای حرارتی و سایر آنها بیشتر در
ماهوارههای مقیاس بزرگ و یا برخی در فضاپیماها استفاده
شدهاند.
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