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ПІДВИЩЕННЯ ТЕРМОРОЗМІРОСТАБІЛЬНОСТІ ОРБІТАЛЬНИХ 

КОСМІЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ ІЗ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

В даний час в міжнародних космічних програмах все частіше реалізуються 

програми по запуску в космос нових систем супутникового зв'язку та систем 

зондування. При цьому безперервно зростає як швидкість передачі інформації, 

так і точність місцезнаходження земних і навколоземних об'єктів, які 

обслуговуються космічними об'єктами [1]. Специфічною особливістю 

конструкцій, що експлуатуються в умовах відкритого космічного простору та 

призначаються для прецизійного координування взаємозв'язку космічного 

апарату з наземними об'єктами, є необхідність виконання досить жорстких 

вимог, в тому числі і забезпечення ними терморозміростабільності [2]. 

Відомо, що високу терморозміростабільність мають сендвічеві 

конструкції, в яких несучими обшивками є набір шарів з полімерних 

композиційних матеріалів на основі вуглецевих, органічних або скляних 

волокон, а заповнювачем, що забезпечує спільну роботу несучих обшивок, є 

стільники з алюмінієвої фольги або інших матеріалів [3]. Унікальний комплекс 

механічних, технологічних і експлуатаційних характеристик таких конструкцій 

виявив їх пріоритет серед інших і визначив їх широке застосування в 

орбітально-космічній техніці [4]. 

Зазвичай конструкції розглянутого класу зазнають великі перевантаження 

в процесі старту ракети-носія, вібраційні та термічні навантаження. При 

оптимальному проектуванні таких конструкцій для дотримання цих жорстких 

вимоги необхідно отримувати найбільш точні значення параметрів напружено-

деформованого стану конструктивних елементів при всьому спектрі зовнішніх 

навантажень.   

Авторами раніше були розпочаті дослідження в цьому напрямку, і на цей 

момент часу розроблено сучасну концепцію оптимізації основних параметрів 
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конструкцій ракетно-космічної техніки з полімерних композиційних матеріалів 

[5]. В її рамках продовжує реалізовуватися комплексний підхід до створення 

прецизійних стільникових конструкцій космічного призначення (рис. 1). 

В доповіді на прикладі реальної терморозміростабільної орбітальної 

космічної конструкції – секції панелі сонячної батареї космічного апарату 

показано результати теоретичного прогнозування гранично можливого 

зниження поверхневої маси конструкцій розглянутого класу при їх 

багатофакторному навантаженні.  

 
Рисунок 1 – Реалізація принципів концептуального підходу до синтезу 

раціональних параметрів композитних прецизійних конструкцій 

космічного призначення 
 

Результати проведених досліджень дали підставу розраховувати на 

принципову можливість зниження поверхневої маси панелі сонячної 

космічного призначення до рівня 0,5 кг/м2 [6]. 

Забезпечення мінімальної маси панелей сонячних батарей при зазначених 

умовах експлуатації пов'язано також з рядом технологічних особливостей і 

проблем їх виробництва, що не виникають при створенні аналогічних 

конструкцій: можливості формування тонких несучих обшивок; забезпечення 

мінімального наносу клею при формоутворенні панелей [7]. 

У процесі експериментальних досліджень можливостей виготовлення 

панелей сонячних батарей з тонкими композитними несучими обшивками на 

дослідних зразках фрагментів панелей був виявлений ряд технологічних 

проблем: рівномірно розподілені по поверхні (континуальні) утяжки несучих 

обшивок «рябь» і випадкові дискретні утяжки над окремими чарунками 

стільників («провали») [7]. Були розроблені математичні моделі утворення 

даних утяжок несучих обшивок в процесі їх склеювання зі стільниковим 
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заповнювачем. На підставі проведених досліджень надано рекомендації щодо 

зниження прогинів шляхом раціонального поєднання технологічних 

можливостей формування панелей з термонерівноважних обшивок за умовами 

їх експлуатації [6, 7]. 

Оптимізація товщини клейового шару є одним із шляхів вагового 

вдосконалення конструкцій розглянутого класу. Однак зменшення наносу клею 

призводить і до зниження несучої здатності виробів. Зважаючи на це, була 

запропонована методика аналізу несучої здатності конструкцій при 

трансверсальному навантаженні, що дозволила з достатньою для практики 

точністю прогнозувати характер їх руйнування в залежності від параметрів 

чарунки стільників, клейового шару, його параметрів для заданих температури і 

тиску склеювання. [6, 7]. На підставі результатів аналізу був зроблений 

висновок про те, що склеювання композитних обшивок зі стільниками 

рекомендується проводити при температурі і тиску формування, які 

забезпечують відносну глибину проникнення торців стільників в клей більш як 

50% [6, 7]. 

Таким чином, отримані вище результати в комплексі формують собою 

наукові основи підвищення терморозміростабільності орбітальних космічних 

конструкцій із композиційних матеріалів та можуть бути використані при 

виробництві інших прецизійних виробів космічного і конверсійного 

призначення [8]. 
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НОВИЙ ПІДХІД ДО РОЗРОБКИ ІНСТРУМЕНТІВ,  

ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ОБРОБЛЕННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ 

МАТЕРІАЛІВ, ЗАСТОСОВУВАНИХ В АВІАЦІЇ 

 

Сучасне машинобудування характеризується активним зростанням 

обсягів використання нових композиційних матеріалів, що володіють заданими 

фізико-механічними властивостями та спроможні працювати в умовах високих 

і низьких температур, при значних навантаженнях, сприймати дію магнітних і 

радіоактивних полів тощо.  

Композити знаходять застосування при виробництві літальних апаратів. 

При цьому незважаючи на те, що вже нині існує значна кількість промислово 

використовуваних матеріалів, пошук нових композиційних сполучень активно 

продовжується. Слід зазначити, що головні зусилля дослідників направлені на 

покращення експлуатаційних властивостей матеріалів, спрощення технологій їх 

отримання та доведення до готового вигляду, поліпшення екологічних 

характеристик в першу чергу за рахунок рециклінгових процесів. При цьому 

основною масою таких матеріалів є армовані довгими або короткими скляними, 

вуглецевими або органічними волокнами полімерні матриціНеоднорідність 

структури, відмінність фізико-механічних властивостей компонентів не тільки 

відкривають широкі можливості у царині формування вихідних показників та 

властивостей готового виробу, а і обумовлюють активний пошук нових методів 

та способів оброблення матеріалів. 

Зазвичай для підвищення ефективності обробки головну увагу 

зосереджують на: 

 створенні прогресивних конструкцій різального інструменту; 

 застосуванні сучасних інструментальних матеріалів, кераміки та 

надтвердих матеріалів;  

 застосуванні активізаторів процесу різання/мікрорізання за рахунок 

зміни стану зони обробки; 

 проведенні заходів із «конструювання» не тільки виробу, а і 

використовуваного матеріалу із врахування подальшої механічної обробки; 
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