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Abstract
Many space environmental threats cause the degradation of materials used on the
exterior spacecraft surfaces. For this reason, It is important to always update and
improve existing materials and create new materials with enhanced properties to be
used in space applications. The environmental threats such as ionized radiation,
micrometeoroids, vacuum, thermal cycling and atomic oxygen with different
intensities depend mainly on the position of spacecraft in the outer space. The outer
space can be classified into different working orbits that depend mainly on their
altitudes and inclinations. A simulation for the space environmental threats was
applied to study its effect on the space segment structure equivalent to 5 years orbital
lifetime in Low Earth Orbit (LEO). Low Earth orbit (LEO) is normally at an altitude
of less than 1000 km and could be as low as 160 km above the Earth. Nowadays, all
the focus has been paid to study the effect of space threats on selected nanocomposite
materials.
In this thesis, aluminum oxide (Al₂O₃), multi-wall carbon nanotube (MWCNT) and
reduced graphene oxide (RGO) were dispersed in an epoxy matrix to be used in
space applications. The nanocomposites were manufactured by using a commercial
hand layup technique. Also, they were modified and tested for vacuum and Atomic
oxygen hazards. Moreover, The manufactured nanocomposite materials were
subjected to electron beam irradiation at 100KGy dose to simulate the ionized
radiation and charged particles threats for a lifetime of 5 years.

All non-irradiated and irradiated nanocomposites have been tested mechanically to
evaluate the irradiation effect on their strength and their ductility. The non-irradiated

and irradiated nanocomposites have been tested to evaluate their optical and
electrical properties. Furthermore, the thermophysical properties ( thermal
diffusivity(α), thermal effusivity (e) and thermal conductivity (k) ) have been
measured for all samples using photoacoustic technique (PA). The investigated
phenomena were explained by the Fourier transform infrared (FTIR) and confirmed
by Dynamic mechanical analysis (DMA).All the prescribed tests were performed in
accordance to the European corporation for space standardization (ECSS) or the
American standard for testing and materials (ASTM) procedures and standards.

Finally, it was confirmed that all epoxy/nanoparticle nanocomposites were accepted
as space materials from the vacuum and the atomic oxygen tests. Moreover, because
the mechanical, physical and thermal property of each material was different this
allowed them to be used in a variety of applications on a spacecraft from electronics
to external structure.
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خواص المؤتلفات ذات األساس من اللدائن لتطبيقات الفضاء
الملخص
تتسبب العديد من التهديدات البيئية في الفضاء في تدهور المواد المستخدمة على األسطح
الخارجية للمركبة الفضائية .لهذا السبب  ،من المهم دائ ًما تحديث وتحسين المواد الموجودة
سنة الستخدامها في تطبيقات الفضاء .تعتمد التهديدات
وإنشاء مواد جديدة بخصائص مح ّ
البيئية مثل اإلشعاع المؤين والنيازك الدقيقة والدورة الحرارية واتوميك اكسجين بكثافة
مختلفة بشكل أساسي على موقع المركبة الفضائية في الفضاء الخارجي .يمكن تصنيف
الفضاء الخارجي إلى مدارات مختلفة تعتمد بشكل أساسي على ارتفاعاتها وميولها .تم
تطبيق محاكاة للتهديدات البيئية الفضائية لدراسة تأثيرها على بنية الجزء الفضائي بما
يعادل  5سنوات من العمر المداري في مدار أرضي منخفض ( .)LEOيقع المدار
األرضي المنخفض ( )LEOعادة على ارتفاع أقل من  1000كم ويمكن أن يصل إلى
 160كم فوق األرض .في الوقت الحاضر  ،تم التركيز على دراسة تأثير التهديدات
الفضائية على المواد المركبة النانوية المختارة.
في هذه الرسالة  ،تم تشتيت أكسيد األلومنيوم ( )Al₂O₃واألنبوب النانوي الكربوني متعدد
الجدران ( )MWCNTوأكسيد الجرافين المختزل ( )RGOفي مصفوفة إيبوكسي
الستخدامها في التطبيقات الفضائية .تم تصنيع المركبات النانوية باستخدام تقنية .lay up
ضا  ،تم تعديلها واختبارها لمخاطر  .vacuum and AOعالوة على ذلك  ،تعرضت
أي ً
المواد النانوية المصنعة إلشعاع شعاع اإللكترون بجرعة  KGy100لدراسة تهديدات
اإلشعاع المؤين والجسيمات المشحونة.

تم اختبار جميع المركبات النانوية غير المشعة و المركبات المعرضة لإلشعاع الختبارات
ميكانيكيًا لتقييم تأثير اإلشعاع على قوتها وليونتها وبالتالي متانتها .تم اختبار المركبات
النانوية غير المشعة و المركبات المعرضة لإلشعاع لتقييم خواصها البصرية والكهربائية.
عالوة على ذلك  ،تم قياس الخواص الفيزيائية الحرارية (االنتشار الحراري ( ، )αوالكفاءة
الحرارية ( )eوالتوصيل الحراري ) )(kلجميع العينات باستخدام التقنية الضوئية (.)PA
تم تفسيرالنواتج التى تم الحصول عليها بواسطة األشعة تحت الحمراء لمحول فورييه
( )FTIRوأكدها التحليل الميكانيكي الديناميكي ( .)DMAتم إجراء جميع االختبارات
الموصوفة وفقًا للمؤسسة األوروبية لتوحيد الفضاء ( )ECSSأو المعيار األمريكي
لالختبار والمواد (  )ASTMاإلجراءات والمعايير.
أخيرا  ،تم التأكيد على قبول جميع المركبات النانوية اإلبوكسية  /النانوية كمواد
ً
فضائيةيمكن استخدمها في الفضاء من اختبارين ال vacuumو .Atomic Oxygen
نظرا الختالف الخصائص الميكانيكية والفيزيائية والحرارية لكل مادة
عالوة على ذلك ً ،
 ،فقد سمح باستخدامها في مجموعة متنوعة من التطبيقات على مركبة فضائية من االجزاء
اإللكترونيات إلى الهيكل الخارجي.

