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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
    يف األغراض السلمية

  الفرعية العلمية والتقنيةاللجنة
  الثامنة واألربعونالدورة
  ٢٠١١فرباير / شباط١٨- ٧فيينا، 
  * من جدول األعمال املؤقت١٠البند 

        استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي
 :النووية يف الفضاء اخلـارجي     استخدام مصادر القدرة     بشأنحلقة العمل   

هنج الواليات املتحدة جتـاه تقـدير املخـاطر ودوره يف تنفيـذ برنـامج أمـان                 
      تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي فّعال من أجل

      **مة من الواليات املتحدة األمريكيةورقة مقدَّ    
 ملخص  

صادر القـدرة النوويـة يف      مله من تطبيقات    ط ل ُتخضع الواليات املتحدة األمريكية ما ختطّ       
ــلٍ لألمــان وتقــديرٍ للمخــاطر تتـّـ    ــة حتلي سق مــع التوجيهــات ذات الــصلة  الفــضاء اخلــارجي لعملي

ى هبا يف إطار أمان تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلـارجي، الـذي تـشاركت                 املوَص
وحتليـل  . الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة        اللجنة الفرعية العلمية والتقنية و     ٢٠٠٩يف إصداره عام    

املركبـة  األمان الذي جتريه الواليات املتحدة ملصادر القدرة النووية يبـدأ بفهـم ملركبـة اإلطـالق و                
───────────────── 

  * A/AC.105/C.1/L.306. 
 .A/AC.105/C.1/2011/CRP.5 إىل ورقة غرفة االجتماعات تستند هذه الوثيقة **  
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وُتـستخدم تلـك املـدخالت يف توصـيف طائفـة مـن        . وتـصميم البعثـة وقواعـد اإلطـالق       الفضائية  
ــة لدراســة حــو   ســيناريوهات احلــوادث املفترَ  ــق بيئ ــد احتمــاالت  ضــة خلل ادث اإلطــالق ولتحدي

ميكانيكـا األوسـاط    باستخدام  ات مصادر القدرة النووية والنمذجة      نمكوِّ أمان   واختباُر. وقوعها
ــ مهــا)امليكانيكــا االســتمرارية(املتــصلة  مان لفهــم الكيفيــة الــيت ستــستجيب هبــا  ستخَد أســلوبان ُي

 وُتجَمـعُ .  مـن سـيناريوهات احلـوادث      عـة مصادر القدرة النووية والوقود النووي يف جمموعة متنوِّ       
 ضمنبيئات احلوادث واحتماالت وقوعها ونتائج اختبارات األمان وعمليات احملاكاة احلاسوبية           

 ومـن بعـد ذلـك، َيـْسَتعرض حتليـلَ      . حتديـد خـصائص خمـاطر البعثـة       مـن أجـل     إطار حتليل لألمـان     
ج تعليقـات االسـتعراض ونتائجـه       دَموتُـ .  مـن اخلـرباء الـوطنيني املـستقلّني عـن البعثـة            األمان فريـقٌ  

وعمليـة حتليـل األمـان النـووي        . داً الستعراض مـستقل   ضمن عملية حتليل ثانية لألمان ختضع جمدَّ      
 على التحسني املستمر يف تقدير خماطر البعثة، وتـسهِّل اسـتبانة اجلوانـب              ُعواستعراضه تلك تشجِّ  

 .ملستقبلية ملصادر القدرة النوويةاملمكنة لتعزيز األمان يف تصميم البعثة والتصاميم ا
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    مةدِّمق  -أوال  
 القـدرة النوويـة الفـضائية لـإلدارة الوطنيـة           َمظُ الطاقة يف الواليات املتحدة نُ      وزارةُ رفِّوُت  -١

 يف البعثـات الفـضائية املدنيـة ذات املتطلبـات            اسـتخدامها  ُبغيـةَ ) ناسـا (للمالحة اجلوية والفضاء    
. التـسخني احلـراري   إمكانيات   الكهربائية و  ملركبات الفضائية بالقدرة  تزويد ا اخلاصة من حيث    

ة مـن   شّعا نظـم قـدرة تعمـل بالنظـائر املـ           الطاقة تلك تندرج ضمن فئتني رئيـسيتني، إمَّـ         ومصادُر
ة مـن أجـل التـسخني       شّعأجل توليد القدرة الكهربائية، أو وحـدات تـسخني تعمـل بالنظـائر املـ              

وخفيفـة  مدجمـة   ة بكوهنـا    شّعظـم القـدرة الـيت تعمـل بالنظـائر املـ           وتتميـز ن  . اتمكّونـ املوضعي لل 
إىل مواضـع   البعثـات الفـضائية     ن من إرسال  متكّوهي  . الوزن وذات عمر طويل وموثوقية عالية     

ويف حلظـة كتابـة هـذه الـسطور،         .  مـن الناحيـة العمليـة      االسـتعانة بالطاقـة الشمـسية     ر فيهـا    يتعذّ
: ةشّعم القدرة الـيت تعمـل بالنظـائر املـ         ظُيكي نوعان من نُ   كان يوجد لدى برنامج الفضاء األمر     

م الـذي يعمـل      سـتريلينغ املتقـدِّ    مولّـد ة، و شّع الكهربائي احلـراري الـذي يعمـل بالنظـائر املـ           ولّدامل
ة شّعومجيع البعثات األمريكية السابقة ذات نظم القدرة اليت تعمـل بالنظـائر املـ             . ةشّعبالنظائر امل 

ــاســُتخدمت فيهــا امل ــة الــيت تعمــل بالنظــائر املــ  دولّ ــة احلراري ــديــزال ال و. ةشّعات الكهربائي  مولّ
  .ة قيد التطويرشعَّم الذي يعمل بالنظائر املستريلينغ املتقدِّ

 مــا تكــون بعيــدة وحمتجبــة عــن الــشمس أو  كــثرياًالكواكــب واألقمــار وأســطحها إنَّ   -٢
ة هــو شّع الــيت تعمــل بالنظــائر املــات الكهربائيــة احلراريــةولّــدواســتخدام امل. ذات بيئــات قاســية

ل ة متثِّـ  شعَّالنظـائر املـ    أنَّ   بيـد . حالياً الوسيلة الوحيدة املتاحة للقيام بتلك العمليات االستكشافية       
فـوق مكتـب الـرئيس أيزهنـاور يف          SNAP-3اجلهـاز   فمنذ األيام األوىل اليت ُعـرض فيهـا         . خطراً

 لربنـامج القـدرة   احملوريـة  االعتبـارات   أحـدَ  يـزال ال، كـان األمـان و  ١٩٥٩ينـاير  /كـانون الثـاين  
 ، وقد سخَّرت الواليات املتحـدة خـالل العمليـات االستكـشافية           )١(.ةالنووية الفضائية األمريكي  

ــة          ــدرة وقيَّمــت املخــاطر احملتمل ــوام اخلمــسني املاضــية، تلــك الق ــى مــدى األع ــا عل ــيت أجرهت ال
إطـار  سق مـع     الشمسية مبا يتّ   باجملموعة معرفتها   وسيطرت عليها، ووسَّعت بنجاح وأمان نطاقَ     

نــاقش هــذه وُت. (A/AC.105/934)أمـان تطبيقــات مــصادر القــدرة النوويـة يف الفــضاء اخلــارجي   
  . أمان اإلطالق النووي اليت تنفِّذ هبا وزارة الطاقة حتليلَالورقة الكيفيةَ

───────────────── 
  )1( United States of America, Department of Energy, Atomic Power in Space: A History (Washington, 

D.C., 1987), p. 17.  
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    جوانب األمان النووي  -ثانيا  
ــ  -٣ ــستخدم ُنَت ــيت تعمــل بال ُمظُ ــدرة ال ــيت تعمــل  ة ووحــداُتشّعنظــائر املــ  الق ــسخني ال  الت

د فيـه احلـرارة أساسـا بفعـل      الـذي تتولَّـ  (PuO2) ثـاين أكـسيد البلوتونيـوم    ة وقـودَ شّعبالنظـائر املـ  
ــوم  ــا للبلوتونيـ ــةُ. (Pu-238) ٢٣٨-اضـــمحالل جـــسيمات ألفـ ــوالطبيعـ ــسيد شّع املـ ــاين أكـ ة لثـ

ركبــات الفــضاء الــيت تــستخدم تلــك َمل خمــاطر حمتملــة أثنــاء إطــالق وتــشغيل البلوتونيــوم تــشكِّ
 تتعـامالن مـع     ناسـا وزارة الطاقـة و   فـإنَّ   وهلذا السبب،   . ض البعثة إىل حادث   النظم يف حالة تعرُّ   

األمــان باعتبــاره جانبــا أصــيال مــن جوانــب تــصميم نظــم القــدرة النوويــة يف الفــضاء اخلــارجي  
جتــسِّد جوانــب التــصميم و. مــن إطــار األمــان ٢-٥ البــابوتــصنيعها وتطبيقهــا مبــا يتــسق مــع 

 ميكــن تدريعــه (Pu-238) مــشّعنظــري اســتخدام االعتبــارات ذات الــصلة باألمــان، مبــا يف ذلــك  
ز بشدته واستقراره الكيميـائي وعـدم       أكسيد يتميَّ (ة  شّع وأحد أشكال وقود النظائر امل     ،بسهولة

 مــن طيليــةَمكــسوة (؛ وحــواجز مــستقرة كيميائيــا )قابليتــه للــذوبان وارتفــاع درجــة انــصهاره 
للتقليــل إىل احلــد األدىن مــن  ) كربــون مقاومــة للحــرارة -اإليريــديوم ومركّبــات مــن الكربــون 

ويف .  طبقات احلمايـة العديـدة احمليطـة بـالوقود       )٢(١ن الشكل   ويبّي. احتمال املخاطر على الناس   
ص الوقـود   ف قـر  ة املـستخدمة يف الواليـات املتحـدة، ُيعـرَ         شعَّنظم القدرة اليت تعمل بالنظائر املـ      

PuO2      ع غالفـا وقـود يف صـف واحـد داخـل      ويوضَـ .  املغلَّف باإليرديـدوم باسـم غـالف الوقـود
النـسيج  "ى  سمَّكربـون يُـ   ال-كربونالمن  مصنوعة من مركّب    مقاومة للصدمات   غرافيتية  قشرة  

أغلفــة الوقــود أثنــاء املقاومــة للــصدمات قــشرة الغرافيتيــة الوحتمــي . (FWPF)" املثقــب احملبــوك
مبادة كربونيـة مقاومـة للحـرارة لوقايـة         املقاومة للصدمات   الغرافيتية   القشرةُف  وُتغلَّ. اتالصدم

 نع قـشرتا  وتوضَـ . احلراريـة املخـاطر    وسـائر إىل الغـالف اجلـوي      العودة  عند  رارة  احلالوقود من   
 عامــة ة حراريــية حراريــا داخــل منيطــة مــصدر مــن الغرافيــت مقاومتــان للــصدمات ومعزولتــان 

 الغــرضالنميطــة املــصدرية احلراريــة العامــة  و. " املثقــب احملبــوكجيالنــس"ة مــن  مــصنوعالغــرض
 كـذلك الوقـود يف     يالوقود أثناء العودة، كمـا تقـ      ) إفالت(انبعاث  عبارة عن قشرة هوائية متنع      

 معـا ضـمن     الغـرض  عامـة  ة حراريـ  يةة منائط مصدر   عدّ وميكن صفُّ . سيناريوهات االرتطامات 
 تلـك باختبـار أمـان       لةاملتأصّـ  معـامل األمـان      كـلُّ وُتـستكمل   . ةشّع املـ  نظام قـدرة يعمـل بالنظـائر      

  .لتقييم استجابة النظم لسيناريوهات احلوادث احملتملة

───────────────── 
، متاحة يف A/AC.105/C.1/2011/CRP.5 يف الوثيقة ١الشكل انظر  (2) 

www.unoosa.org/oosa/COPUOS/stsc/wgnps/index.html. 
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ــانُ  -٤ ــ ُنوأم ــان       ظُ ــصله عــن مســات األم ــضاء اخلــارجي ال ميكــن ف ــة يف الف ــدرة النووي م الق
ط اهليكلـي   إهنـاء الرحلـة واملخطَّـ    ونظـام ئيةركبة الفضا املاملتكاملة ملركبة اإلطالق واملرحلة العليا و     

ومـن  . ئيةركبـات الفـضا   املع لضمان موثوقية مركبات اإلطالق و     وناسا لديها برنامج موسّ   . للبعثة
 املهمة اإلضافية لذلك النـهج املتكامـل لتـوفري األمـان دعـم األنـشطة التنظيميـة املعنيـة                    العناصربني  

  .بل عملية اإلطالق وأثناءهابأمان املدى وأنشطة التخطيط للطوارئ ذات الصلة ق
لتحديـد االسـتجابات احملتملـة لتلـك        احملتملـة   وجتري وزارة الطاقة تقـديرات للمخـاطر          -٥

قـدرة   حمتملـة للوقـود مـن نظـام ال         انبعاثـات  املعدات يف حاالت احلوادث وحتديد خـصائص أيِّ       
ــائر املــ   ــل بالنظ ــ. ةشّعالعام ــشتّ  أســلوب ستخدم وي ــال والت ــمنذجــة االنتق الف اجلــوي ت يف الغ

يف  الوقود احملتملـة لتقـدير احتمـال تعـّرض البـشر للوقـود واآلثـار واملخـاطر الالحقـة                     النبعاثات
  .طائفة كاملة من سيناريوهات احلوادث

    
    اختبار أمان النظم النووية  -ثالثا  

 خمـاطر اإلطـالق النـووي يف        تقـديرَ فـإنَّ   مـن إطـار األمـان،       ) ج (٢-٥ البابيا مع   متّش  -٦
 باختبـار مـستوى   ت املتحدة يستند إىل أكثر من ثالثني عاما مـن اختبـارات األمـان بـدءاً          الواليا

 غـالف الوقـود     مقاومـة ز اختبار األمـان علـى       ويركِّ.  بأقسام احملوالت الكاملة   ات وانتهاءً كّونامل
التـشوه  مـدى   مـن حيـث     علـى املقاومـة      غالف الوقود     قدرةُ ُنبيَُّتويف العادة،   . املخاطرملختلف  

، وتوزيـع حجـم جزيئـات ثـاين       )إن ُوجـد  (، وأبعـاد التـشقق      بـالغالف الـذي قـد يلحـق       سيم  اجل
  :وتشمل اختبارات األمان ما يلي. أكسيد البلوتونيوم

مشــل االختبــار يف . لالنفجــارات نتيجــةً ةط املفرطــولــضغض لالتعــرُّاختبــارات   )أ(  
اسـم اختبـارات الـضغط املفـرط        يـشار إليهـا أيـضا ب      لألنابيب الَصْدمية    اختبارات   ىلمراحله األو 
مـن   موجـة    ارتطـام مـت هـذه السلـسلة مـن االختبـارات التـأثريات الناجتـة عـن                 ّيوق. االنفجاري
ــصدمات ــصدر  ،ال ــا بنميطــة م ــية إم ــة ة حراري ــد أو مبالغــرض عام ــائي حــراري يعمــل   ولّ  كهرب
طح اجلانبيـة   وُوجِّهت منيطة االختبار حبيث يكون أحد األسـ       .  كنتيجة النفجار  ،ةشّعبالنظائر امل 

  النميطــة غرافيتيــة علــى جــانيبكتــلوُوضــعت . الــصدماتموجــة عموديــا علــى اجتــاه انتــشار  
وُملئت أغلفـة الوقـود يف منيطـة االختبـار مبحـاٍك          .  من ثالث منائط   فةجمموعة مؤلّ حملاكاة  ت  عدَّأُ

  ؛(UO2)لوقود ثاين أكسيد اليورانيوم 
تبـارات الـشظايا لتحديـد تـأثريات        جريت اخ أُ. املقذوفاتوشظايا  الاختبارات    )ب(  

 كنتيجـة   الغـرض بالنمـائط املـصدرية احلراريـة العامـة         الشظايا واملقذوفات الـصغرية الـيت تـرتطم         
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النـسيج  "ألـواح مـن مـادة       وأجريت االختبارات يف البداية باستخدام      . طالقاإلالنفجار مركبة   
طـة املـصدرية احلراريـة العامـة     النمي السرعة الذي تتحمله  لتحديد مدى اخنفاض  " املثقب احملبوك 

 ات مـن  وأعقبت ذلـك اختبـارات ألهـداف نـصف منائطيـة باسـتخدام رصاصـ              .  وحدها الغرض
اصـــطدام تـــأثري وعـــالوة علــى ذلـــك، فحـــصت تلــك السلـــسلة مـــن االختبــارات    . األملونيــوم 
  ؛العارية باألغلفة التيتانيوم اترصاص

وحيــة أثنــاء تطــوير ط مــن مروسقللــأجريــت اختبــارات . الــسقوطاختبــارات   )ج(  
وتفّحـص الكيفيـة   نميطـة   لتحديـد الـسرعة النهائيـة لل   الغـرض النميطة املـصدرية احلراريـة العامـة        

  اليت ستسقط هبا على األرض؛
النمـائط  ات  مكّونـ ُعـرِّض اثنـان مـن       .  الصلب الوقود الدفعي اختبارات حريق     )د(  

 مـن الوقـود الـدفعي     كعـب كـبري      م ملـدة طويلـة بإشـعال      للنـار  الغـرض املصدرية احلراريـة العامـة      
مقاومـة  غـالف وقـود عـارٍ وجمموعـة         ان، املؤلفـان مـن      كّونـ وُوضـع هـذان امل    . الصلب) الداسر(

 كتلـة    علـى جـانيب    ، بغاليفْ وقود  مقاومة للصدمات مزّودة  غرافيتية  قشرة  ة من   مكّون للصدمات
 يف (UO2)يد اليورانيـوم  واسُتخدم حماٍك لوقود ثـاين أكـس  .  للنار مباشرةالوقود الدفعي، وُعرِّضا  

  ني؛كّونكال امل
علـى تـأثري    جريـت اختبـارات     أُ.  العاريـة  األغلفـة  اختبار تـأثري الـصدمات علـى        )ه(  

ط ئ بوسـا الوقـود والوقـود باالصـطدام    غالف مدى تأثر العارية لتحديد   األغلفةالصدمات على   
ن حــادث علــى  الــيت ميكــن أن تنــتج عــاألوضــاعوُصــّممت أوضــاع االختبــار لتجــسد . خمتلفــة
باسـتخدام   هـذه العاريـة  األغلفـة  جريـت اختبـارات   وأُ. أو أثناء بدايات الـصعود  اإلطالق  منصة  

  ؛(PuO2)ثاين أكسيد البلوتونيوم  أو (UO2)أغلفة وقود حتتوي إما على ثاين أكسيد اليورانيوم 
ُصــمَِّم . الغــرض العامــة ة احلراريــاملــصادر اختبــار تــأثري الــصدمات علــى منــائط  )و(  
 ية حملاكاة عودة منيطـة مـصدر  الغرضلتأثري الصدمات على منائط املصادر احلرارية العامة         اختباٌر
اخلـروج عـن     الالحق بـاألرض يف أعقـاب        ا إىل الغالف اجلوي واصطدامه    الغرضعامة   ةحراري
 املـستخدمة يف هـذه االختبـارات        الغـرض عند صنع النمـائط املـصدرية احلراريـة العامـة           و. املدار

واسـتندت الكميـة املزالـة إىل       .  رقيقـة مـن الغرافيـت مـن مجيـع األسـطح اخلارجيـة              طبقـةٌ ت  زيلَأُ
وُملئـت مجيـع أغلفـة      .  أثنـاء عـودة عَرضـية      كلآالـيت سـتت    املتوقـع للمـادة      الـسُّمك ضـعف   تقدير  

. (PuO2)ثاين أكـسيد البلوتونيـوم       بوقود   الغرضالنمائط املصدرية احلرارية العامة     الوقود داخل   
عـة  ر بالـسرعات املتوقّ   تـأثّ الالعودة قبـل    رحلة  ع أثناء   توقّاملراري  احلوضع  الت النمائط إىل    وُعرِّض
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. رة يف تلـــك االختبـــاراتدم متغّيـــاصتـــوكانـــت زاويـــة ال.  الغـــالف اجلـــويإىللـــدى العـــودة 
  ؛حباجز من الصلبلالرتطام ت النمائط رِّضُعو

دراسـة  ا الكـبرية علـى      تنطـوي اختبـارات الـشظاي     . اختبارات الـشظايا الكـبرية      )ز(  
 كهربــائي مولّــدمــن جلــزء  حمــاٍك علــىشظية كــبرية مــن غــالف مركبــة إطــالق أثــر االرتطــام بــ

املزجلـة الـصاروخية    باسـتخدام   ختبارات  الوأجريت سلسلة من ا   . ةشّعحراري يعمل بالنظائر امل   
 دولِّـ امل حيـاكي  اجلـزء الـذي  صدر حراري داخل ملحماٍك وُوضع  . شظية كبرية االصطدام ب حملاكاة  

يف ة، وُسخِّن حـىت درجـات حـرارة مـا قبـل اإلطـالق               شّع بالنظائر امل  العاملراري  احلكهربائي  ال
اً نـ مكوَّة شّع الكهربـائي احلـراري الـذي يعمـل بالنظـائر املـ            دولِّـ املحمـاكي   ن  اوك. وقت االرتطام 

 حمـاٍك   هبـا ود  ، منها منيطتان حتتويان على أغلفة وقـ       الغرض عامة ة حراري يةمن مثاين منائط مصدر   
ــوم    ــاين أكــسيد اليوراني ــى      (UO2)لث ــوي عل ــت ســائب حتت ــن غرافي ــصنوعة م ــائط م ، وســّت من

  كبسوالت موليبدنوم صلب متثِّل أغلفة الوقود؛
أثـر ارتطـام     اختبـارات الـصفائح الطـائرة        فحـص ت. اختبارات الصفائح الطائرة    )ح(  

وء مبحـاٍك لوقـود ثـاين أكـسيد     بغالف وقود مملتسري يف خط مستوٍ    شظية رفيعة تشبه الصفيحة     
ركبـات  املصـاحل لالسـتعمال يف      األلومنيـوم   نـوع مـن     نت الـصفيحة مـن      اكو. (UO2)اليورانيوم  

ــضا ــا أحــد        . ئيةالف ــن بقاي ــة األوىل م ــارات الثالث ــستخدمة يف االختب ــود امل ــة الوق ــت أغلف وكان
إيـصاهلا إىل درجـة     وُسـّخنت أغلفـة الوقـود قبـل االختبـار هبـدف             . األنابيب الَصْدمية اختبارات  

  احلرارة السابقة لإلطالق؛
ــائرة احلَ    )ط(   ــصفائح الط ــارات ال ــةافِّاختب ــائرة    . ي ــصفائح الط ــارات ال حاكــت اختب

 حممَّلـة   الغـرض عامـة    ة حراريـ  يةاصطدام شظايا كبرية تشبه الصفائح بنمـائط مـصدر        أثر  ية  احلافِّ
ألغلفـة علـى حمـاٍك لوقـود ثـاين           مجيـع ا   تواحتـو . أغلفـة الوقـود العاريـة     وكذا  بالوقود  بالكامل  

 باسـتخدام   ارتطـام حـافّي   وُسرِّعت الصفائح حنو هـدفها يف تـشكيلة         . (UO2)أكسيد اليورانيوم   
  ؛انزالقي للمزاجلمسار 

الكهربائي احلـراري الـذي يعمـل     ولّدآثار الصدمات اخللفية على امل    اختبارات    )ي(  
 الكهربـائي احلـراري     ولّـد املصدمات علـى    آثـار الـ    مـن اختبـارات      كـان اهلـدفُ   . ةشّعبالنظائر امل 

غـالف الوقـود    الذي يلحق ب  تشّوه  الة هو إجياد بيانات اختبارية حول       شّعالذي يعمل بالنظائر امل   
 الكهربـائي احلـراري     ولّـد  يف امل  الغـرض منائط املـصادر احلراريـة العامـة         وضع جمموعات بالنسبة ل 

ــاين التــشوه يفحــول ة، وشّعالــذي يعمــل بالنظــائر املــ  ــانومتثَّــل هــدٌف.  كــل وضــعتب  يف وي ث
 حملاكي الوقود يف حالـة حـدوث شـرخ يف غـالف             االنبعاث اجلزئي احلصول على بيانات حول     
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مـن تـسع    بـه جمموعـة     ة  شّع كهربائي حـراري يعمـل بالنظـائر املـ         ولّد تسخني حماٍك مل   ومتّ. الوقود
وقـود ثـاين أكـسيد اليورانيـوم         حممَّلة بأغلفـة     الغرضنمائط املصدرية احلرارية العامة     للحماكيات  

(UO2)، حمــاكيُوضــع وهلــذا االختبــار، . حــرارة مــا قبــل اإلطــالقإىل فعــت درجــة حرارتــه وُر 
ــدامل ــائر املــ    ولّ ــل بالنظ ــذي يعم ــائي احلــراري ال ــى ة شّع الكهرب ــع إىل وُدمزجلــة صــاروخية  عل ف

  دف خرساين؛االرتطام هب
قود املستخدمة لتغليف ثاين أكـسيد      أغلفة الو ُتصنع  . اختبار َمطيلية اإليريديوم    )ك(  

جريــت ومــن أجــل فهــم أفــضل خلــواص مــادة التغليــف، أُ .  مــن اإليريــديوم(PuO2)البلوتونيــوم 
مثـل   عنـد درجـات حـرارة خمتلفـة لتحديـد خـصائص اسـتجابة اإليريـديوم                  قوة الشد اختبارات  

  ؛إلجهادوظيفية ومعدل االرارة احلدرجة 
جريــت أُ.  الــصلبالوقــود الــدفعي حتــراقبيئــات ااختبــارات حتديــد خــواص    )ل(  

 الـسفلى والقريبـة مـن مواضـع احتـراق          وحتديد خواص البيئات     لفحصسلسلة من االختبارات    
خمتلـف   يف ظـروف الغـالف اجلـوي ولقيـاس اسـتجابة             الوقود الـدفعي الـصلب    أنواع خمتلفة من    

  . لتلك البيئاتبدائلها أو النظائر
    

    حتليالت األمان النووي  -رابعا  
ــة يف الفــضاء إىل أنــواع خمتلفــة مــن       -٧ يف الواليــات املتحــدة، ختــضع نظــم القــدرة النووي

 البـاب  املـذكورة يف  الـنظم  وتطبيقهـا، علـى غـرار    إعـدادها االستعراضات األمانية والبيئيـة أثنـاء     
ز االستعراضـات علـى تقريـر حتليـل األمـان والوثـائق ذات الـصلة          وتركّـ .  من إطار األمان   ٣-٥

وتـشمل عناصـر تلـك الوثـائق املهمـة يف           . عمليـات اإلطـالق   إجـراءات إقـرار     ء من   املعدة كجز 
  :عمليات االستعراض ما يلي

طـالق خـاص    اإلركبـة   مل دفتـر بيانـات      ناسـا ُتِعدُّ  . دفتر بيانات مركبة اإلطالق     )أ(  
 تعـّدها  التحلـيالت وتقـارير حتليـل األمـان الـيت      إجـراء  يف تستخدمه وزارة الطاقةبكل بعثة كي   

ــ ــرار ن أجــل م ــة اإلطــالق إق ــوردو. عملي ــشأن    ي ــة تفــصيلية ب ــات معلومــات مرجعي ــر البيان  دفت
التصميم فيما خيّص البعثة ومركبة اإلطالق واملركبة الفضائية وجمّمع اإلطالق واجلدول الـزمين              

د دفتــر البيانــات طائفــة احلــوادث احملتملــة وبيئــات  وعــالوة علــى ذلــك، حيــّد. للبعثــة ومــسارها
 واالرتطامــات ايا، والكــرة الناريــة والــشظ االنفجــاريالــضغط املفــرط ( الــصلة احلــوادث ذات

  واحتماالهتا؛) والعودة
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تقــوم وزارة الطاقــة بــإجراء حتليــل رمســي لكــل بعثــة       . تقريــر حتليــل األمــان    )ب(  
ُيستخدم فيها نظام للقدرة النووية يف الفضاء اخلارجي لتقدير األمان النووي واملخـاطر احملتملـة      

رة ويــتم توثيــق حتلــيالت األمــان يف تقــارير حتليــل األمــان عنــد ثالثــة مــستويات متكــرّ    . للبعثــة
ويل، األمــان األن التقــارير تقريــر حتليــل وتتــضّم.  املوافقــة علــى اإلطــالقإجــراءاتكجــزء مــن 

  نهائي؛المان األمان وتقرير حتليل األومشروع تقرير حتليل 
 الفريـق املـشترك بـني     اسـم ق عليـه ُيطلَ خارجي   يقوم فريقٌ . تقرير تقييم األمان    )ج(  

 املوافقة علـى اإلطـالق، باسـتعراض    إجراءاتالوكاالت الستعراض األمان النووي، كجزء من     
وزارة الطاقــة، وجيــري تقيــيم أمــان مــستقل  اص بــخلــا وتقريــر حتليــل األمــان ناســادفتــر بيانــات 

. ستقل يف تقريـر تقيـيم األمـان        االسـتعراض والتقيـيم املـ       االسـتعراض توثيـقَ    ويتوىل فريـقُ  . للبعثة
مـن معلومـات     فريـق االسـتعراض      مـا قـد يطلبـه      ووزارة الطاقـة     ناسـا وأثناء تلك العمليـة، تـوفِّر       

 األوىل مـن تقريـر تقيـيم األمـان          املـشاريع وميكن دمج   . تملةاحملتقنية  السائل  امليف معاجلة   إضافية  
  .ت األمانألمان لتعزيز حتليالوتعليقات فريق االستعراض يف نسخ الحقة من تقرير حتليل ا

    
     عامة عن حتليل األمانحملة حسابية  -خامسا  

ــلُُيجــَر  -٨ ــشفرات احلاســوبية لنمذجــة     ى حتلي  أمــان اإلطــالق باســتخدام جمموعــة مــن ال
 وانتقـال ") حـد اإلفـالت   ("ة  شّع النظـائر املـ    انبعـاث  خمتلفة لتسلـسل احلـوادث و      وظواهرمراحل  

طــالق واحتمــاالت احلــوادث  دفتــر البيانــات ملركبــة اإلناســا وتعــدُّ )٣(.ة ونتائجــهشّعالنظــائر املــ
 شـفرات وحتـدِّد   . وميكـن اسـتخدام هـذه البيانـات كمـدخالت يف العمليـات احلـسابية              . وبيئاهتا

ــدات    ــة اســتجابة مع ــائر املــ   ظواهري ــل بالنظ ــدرة العام ــام الق ــصدماتة لالنفجــارشّعنظ  ات وال
 الـيت ُتـستخدم كمـدخالت    البحثموعة من جداول  عن جمشفرات ال تنتجو. واحلرائق والعودة 

 أمـان نظـام القـدرة      مسـات ويف العادة، متنـع     . نلتعيني حد اإلفالت اخلاص بسيناريو حادث معيّ      
ل إىل  حـّد اإلفـالت يتحـوّ     فـإنَّ   ،  انبعـاث ويف حـال وقـوع      .  املواد انبعاثة  شّعالعامل بالنظائر امل  

 والتــأثريات منبعثــة مــواد يــة انتقــال أيِّ لتحديــد مــدى إمكانتــصور العواقــب شــفراتجمموعــة 
ــتج    ــد تن ــيت ق ــة ال ــصحية أو البيئي ــاالت      . ال ــع الحتم ــو توزي ــدير املخــاطر ه ــهائي لتق ــَتج الن واملن

  .القيم وتقدير للمخاطرومتوسطات  والنتائج املمكنة االنبعاثاحلوادث واحتمال 
    

───────────────── 
  لالطالع على تسلسل العمليات احلسابية املستخدمة لتحليل األمان للموافقة على اإلطالق،  (3) 

: ، وهي متاحة يفA/AC.105/C.1/2011/CRP.5 يف الوثيقة ٢ انظر الشكل
www.unoosa.org/oosa/COPUOS/stsc/wgnps/index.html. 
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    ات واالرتطاماتاالنفجار  - ألف  
تملــة الــيت ميكــن احلــصول عليهــا تفــوق بكــثري مــا ميكــن   ســيناريوهات احلــوادث احملإنَّ  -٩

ــاره ــذلك، . اختب ــإنَّ ول ــلَف ــى النمذجــة   حتلي ــان يعتمــد عل ــز  األم ــة لتعزي ــات  العددي ــدة بيان  قاع
مـن  الناشئ  ب منذجتها هي االنفجار     جيوالبيئات الضارة احملتملة اليت     . اختبارات األمان القائمة  

ة بـاألرض،   شّعنظـام القـدرة العامـل بالنظـائر املـ          اإلطـالق، وارتطـام معـدات        دمار عنـد  حادث  
. ةشّع الـصلب مبعـدات نظـام القـدرة العامـل بالنظـائر املـ           الوقود الدفعي وارتطام احلطام وشظايا    

املتـصلة مـن أجـل النمذجـة الواضـحة لبيئـات احلـوادث              األوسـاط    ميكانيكا   شفراتم  وُتستخَد
ــدَّ ــضّم.  داخــل دفتــر البيانــات  دةاحمل ــري خطيــة، وحتلِّــل بدقــة       ن الــربامُجوتت منــاذج تكوينيــة غ

وتوفِّر عمليـات   . ي إىل حاالت من انعدام اخلطية اهلندسية      التشوهات الكبرية اليت ميكن أن تؤدّ     
ــةاحملاكــاة  ــة اتلــك ل العددي  رتطامــاتبــسبب ظــروف االنفجــار واال الناشــئة ألضــرار امليكانيكي

صا الـضرر الالحـق بأغلفـة الوقـود         ، وخـصو  )اتـه مكّونو(تقديرا للضرر الالحق مبـصدر القـدرة        
وحتدَّد تقديرات انكشاف غالف الوقـود وخرقـه وتـشّوهه مـن عمليـات             . داخل مصدر القدرة  

 حـادث، وتـدرج  كـل  يف   علـى حـدة      غـالف  التقدير علـى أسـاس كـل         ويوضع العدديةاحملاكاة  
ــائج  ــوذج يفالنت ــاث   من ــدمج حلــاالت االنبع ــل حــدّ يف شــم ــالتفرة حتلي وذج وحيــدِّد منــ .  اإلف
علـى  منبعثة   مواد   أيِّيف  جزيئاته  وتوزيع حجم    (PuO2)ثاين أكسيد البلوتونيوم     كمية   االنبعاث
  .العددية عن األضرار اليت حلقت بالغالفمن عمليات احملاكاة رة املتوفّعلومات املأساس 
 ات التحميل امليكانيكي مثـل االنفجـار   تلك ظروفَ  العددية احملاكاة   عملياُتتفحص  و  -١٠
، بالنـسبة إىل بعـض      كـذلك املركبـات الفـضائية و    واالرتطام بشظايا مـن      األرضية   رتطاماتواال

 امليكانيكي يف معظـم احلـاالت       الضرُرى  عَزُيو. طام مركبة فضاء متماسكة   االرتطام حب البعثات،  
دة،  سلـسلة األحـداث املعقّـ      العدديةفكِّك عمليات احملاكاة    وُت. دة من األحداث  إىل سلسلة معقّ  

ميكـن عندئـذ   و اإلفالت بشأن حوادث منفردة   حتليل حدّ  يستعان هبا يف شفرة    معلومات   وتقدِّم
 اإلفـالت تفاصـيل عـن        حتليـل حـدّ    شـفرةُ  روفِّوت. رد لألحداث التسلسل املطّ استخدامها لتفسري   

االرتطــام األرضــية   داخــل مــصفوفات حلــوادث   وخرقــهانكــشاف غــالف الوقــود وتــشّوهه    
ــشظايا  تلــك وميكــن عندئــذ جتميــعُ . ات واالنفجــاراملركبــات الفــضائية طــام وحب واالرتطــام بال

  . الناتج بسبب التحميل امليكانيكيلالنبعاثالنتائج املنفردة للحصول على تقدير 
    

    احلريق والتحليل احلراري  - باء  
ــة    -١١ ــشهد بيئ ــق  حــوادث ميكــن أن ت ــسائل    اإلطــالق حرائ ــدفعي ال ــود ال ناشــئة مــن الوق

ة طبقات محاية داخل معـداهتا للمـساعدة علـى    يات املتحدة ببناء عّدوقد قامت الوال . والصلب
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ة يف حــال وقــوع حــادث مبنطقــة شّعنظــام القــدرة العامــل بالنظــائر املــمــن وقــود ال انبعــاثمنــع 
ة من الـشدّ   السائل   الوقود الدفعي  حرائق   تكونفعلى سبيل املثال، من غري املتوقع أن        . اإلطالق

. ةشّعديوم الـذي حيتـوي وقـود نظـام القـدرة العامـل بالنظـائر املـ                إلذابـة غـالف اإليريـ     مبا يكفي   
الوقـود   الـسائل وحرائـق      الوقود الدفعي  املستخدمة لنمذجة حرائق     شفراتوهناك العديد من ال   

ر علـى معـدات ووقـود       امليكانيكية وتأثريات بيئـات التبخّـ     - الصلب والصدمات احلرارية   الدفعي
  .ةشّعنظام القدرة العامل بالنظائر امل

 للوقــود الــدفعي  احلريــق األرضــي   خــصائَصشفرةالــاملدرجــة يف  وحتــدِّد املــدخالتُ   -١٢
 مــن كتــل ثــاين أكــسيد البلوتونيــوم  توزيــع أيٍّد حتــّدوالــيت ترتفــع يف أثــره  الــصلب والــسحابة 

(PuO2)  ،ــة ــراء املنبعثـ ــن جـ ــزامن،    مـ ــبه متـ ــزامن أو شـ ــام متـ ــات  ارتطـ ــة يف فئـ ــة خمتلفـ  حجميـ
 بتركيب وتوزيـع حجـم جـسيمات        شفراتأ جمموعة ال  بدء تلك، تتنبّ  ومن نقطة ال  . للجسيمات

فـإنَّ  ويف الواقـع،    . الـساحبة  يف السحابة    (PuO2)اهلباء الذي حيتوي على ثاين أكسيد البلوتونيوم        
جلــسيمات ثــاين أكــسيد البلوتونيــوم )  احلجــمفئــةالكتلــة حبــسب ( اإلفــالت  حتــوِّل حــّدشفرةالــ

(PuO2)   ّــن جــر ــة م ــلاملنبعث ــانيكي  اء خل ــالت حــّدىل إميك ــضمّ  إف ــأثريات التبّخــ آخــر يت ر ن ت
  .ف وجتّمع اجلسيماتوالتكثّ

    
    حتليل العودة  - جيم  

ة ميكـن أن تكـون عرضـة        شّع قـدرة عامـل بالنظـائر املـ        املـزودة بنظـام   مركبة الفـضاء     إنَّ  -١٣
حبيـث  مة   مـصمّ  الغـرض النميطـة املـصدرية احلراريـة العامـة         و. دةلسيناريوهات عودة غـري متعمّـ     

صـالحية  يـد  ك الـيت ُتـستخدم لتقيـيم وتأ     شفرات العودة، وهنـاك جمموعـة مـن الـ         ظروفل  ّمتتح
ملا قد يواجه عنـد العـودة مـن          معا لتوفري حلٍّ متكامل      شفراتوُتستخدم عدة   . النميطةتصميم  

 واالسـتجابة احلراريـة والكيميـاء وجمـاالت     ةنواحلركـة والـسخ  بـشأن    تتابعيـة    ئيةفيزيامشكالت  
آالف احللـول مـن أجـل       البارامتري إجياد   ب تقييم فضاء العودة     ويتطلّ. غري اللزجة ملوائع  اتدفق  

ــة    ــات رحل ــد دينامي ــودة وحتدي ــة و  مــدى ســخونة الع ــة اهلوائي ــائط   األســطح احلركي حتــات النم
وُينفَّذ هذا التحليل لكـل بعثـة نظـرا ألن          .  واستجابتها احلرارية  الغرضاملصدرية احلرارية العامة    

 احلراريــة والطبيعيــة والنتــائج املتعلقــة ويؤخــذ بالنتــائج.  خصائــصها املداريــة الفريــدةلكــل بعثــة
  .يف حتليل حّد اإلفالتبالسرعة هلذا التحليل 
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    حتليل حّد اإلفالت  - دال  
هــو كميــة وشــكل وقــود نظــام القــدرة العامــل بالنظــائر  (source term)حــّد اإلفــالت   -١٤
املعدات مـصّممة حبيـث حتتـوي الوقـود، فقـد       أنَّ   ومبا. ينبعثة، إن ُوجد، الذي ميكن أن       شّعامل

ويـستخلص حـّد اإلفـالت مـن أجـل حتليـل أمـان اإلطـالق                . يكون حّد اإلفالت معدوم القيمـة     
. باستخدام شفرة مونت كارلو اليت تولِّد املاليني من النتائج احملتملـة لتحليـل كـل بعثـة واحـدة                  

  .التهديد لبيئة حوادث اإلطالقوهي تسعى إىل حتديد خصائص مجيع عناصر 
وتبدأ كل حماكاة بتحديد مكان وقوع احلادث من خالل أخذ عينة عشوائية لدالة توزيـع             -١٥

مث تطبَّــق شـفرة حـد اإلفـالت علــى مجيـع جوانـب اخللـل الــيت       . االحتمـاالت مـن مركبـة اإلطـالق    
 اجلو وارتطام نظـام القـدرة       مبا فيها االنفجار األويل واالرتطام بالشظايا يف      : ستقع يف ذلك احلادث   

ة بـاألرض وارتطـام شـظايا الوقـود الـدفعي الـصلب أو شـظايا كـبرية أخـرى                    شّعالعامل بالنظـائر املـ    
ويـتم  . ة ومطر احلطام وحرائق الوقـود الـدفعي الـسائل والـصلب           شّعبنظام القدرة العامل بالنظائر امل    

  .نه املاليني من احللول الفريدةاحملاكاة مما ينتج ععملية نات توزيع خمتلفة طوال أخذ عّي
 احملتملـة مـن وقـود ثـاين         االنبعاثـات تحليل حـد اإلفـالت هـي توزيـع          لوالنتيجة النهائية     -١٦

 النهائيـة   االنبعاثـات وتفاصـيل   .  ليؤخـذ منـها عينـة لتحليـل العواقـب          (PuO2)أكسيد البلوتونيوم   
كمـا  . بيئـة احلريـق   ارامترات  بـ  و االنبعـاث وتوزيع حجم اجلزيئات وموقـع      املنبعثة  تشمل الكتلة   

بـاالقتران مـع    معّين، ومن شأن هذا،     حادث  وقوع   يف حال    عاثاتباالن تحتدِّد النتائج احتماال  
  .أن يتيح إمكانية وضع سيناريو كامل ملا ميكن أن حيدث وقوع احلادث، تاحتماالحتديد 

    
    حتليل العواقب  - هاء  

 وقـود نظـام القـدرة       لـيت حتـسب انتقـالَ      ا شفرات مـن الـ     العواقـب هـي جمموعـةٌ      جمموعةُ  -١٧
 يف الغالف اجلوي والعواقب الالحقة مـن حيـث التـأثريات علـى              املنبعثة  شّعالعامل بالنظائر امل  

ــوث األرض   ــات وتل ــصحة واجلرع ــن      . ال ــاة م ــدد حــاالت الوف ــصحية بع ــأثريات ال ــرَّف الت وتع
يف هـذا الـشأن     م  َدوُيـستخ .  على مـدى الـسنوات اخلمـسني الالحقـة         ةالسرطان الكامن إصابات  

دار وتُـ . آخـر السـتخدام قيمـة دنيـا       إىل جانـب خيـار      بـدون حـد أدىن      النموذج اخلطي للجرعة    
وُيختـار  ". املالحظـات "سيناريوهات متعددة ُتـسّمى  لحصول على   عشوائيا ل  شفراتجمموعة ال 

. حــّد اإلفــالت احملــدد واألحــوال املناخيــة وزمــن اإلطــالق عــشوائيا لكــل عمليــة مالحظــة           
ي إىل أحـداث  لضمان أن تؤخذ جمموعات املتغريات اليت تـؤدّ      معاينة األمهية   تخدم أسلوب   وُيس

  .منخفضة االحتمال وعالية العواقب يف االعتبار يف التحليل
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مـسار الغـرانج، أي باسـتخدام       االنتقال يف الغالف اجلوي باسـتخدام       دراسة  ق  تحقّتو  -١٨
مـع حـدود   مـع االسـتعانة بقـدرات للتعامـل      (Gaussian puff model) الغاوسـية منـوذج النفثـات   

أمــر  ســحابية شــكل نفثــةوانتقــال املــادة وانتــشارها يف . تعــددة األحجــاماملسيمات اجلــإفــالت 
وتـشمل تلـك األحـوال    . املكـان والزمـان   تتحكم فيه أحوال جويـة ميكـن أن تتبـاين مـن حيـث               

 االمتزاج وخـشونة الـسطح      شبكية وفئة االستقرار وارتفاع طبقة    النقاط  الالرياح عند   ات  مكّون
مثـل  نـة،   معّيوفـق خـصائص     من املواد املفلتـة جيـري حتديـدها         ويتم تعقّب كل سحابة     . األسفل

مـن  خطـوات زمنيـة     يف إطـار    حجم اجلسيمات واألبعاد األولية للسحابة واإلحداثيات األولية،        
  ).ثالثة أبعاد فضائية زائدا الزمن(جمال رحيي رباعي األبعاد خالل دراسة 

مع األرض، يبـدأ حـساب التركيـزات اهلوائيـة واألرضـية عنـد              تتفاعل النفثات   وعندما    -١٩
وعقب حساب االنتقال والتركيز، يتم تقييم اجلرعات احملتملة والتـأثريات          . دةنقاط شبكية حمدّ  

وتقــوم منيطــة منفــصلة حبــساب اجلرعــات احملتملــة علــى أســاس . الــصحية لــدى اجملتمــع املعــرَّض
حــدود اإلفــالت قــد   أنَّ ومبــا. ملــسارات اجلرعــات املختلفــة بالنــسبة جلرعــات عوامــل حتويــل ا

فـإنَّ  ر من تطبيـق إىل آخـر،        تغّيية قد   الدقّمستوى   وأنَّ   ،للجسيمات خمتلفة   أحجامتنطوي على   
أحجــام بامــل حتويــل اجلرعــات علــى قائمــة ثابتــة      وهــذه النميطــة املتــضمَّنة ال تقــصر قــيم ع    

ــضّم حــسابات اجل . اجلــسيمات ــرتبط    وت ــات أخــرى ت ــصحية كــذلك بيان ــأثريات ال رعــات والت
  .مبناطق قد تكون ملوَّثة، مثل الكثافة السكانية واستخدام األرض وإنتاج الغذاء واستهالكه

ــة       -٢٠ ــائج جمموعــة العواقــب يف جــداول مبتوســطات العواقــب والعواقــب املئيني وُتجمَّــع نت
ــة واخلطــر   ــضروباً يف   (املختلف ــمتوســط العواقــب م ــاثاالتاحتم ــدُّ كــذلك   ).  االنبع ــا ُتَع كم

وتـبني تلـك الرسـومات البيانيـة احتمـال          . رسومات بيانيـة تكميليـة لـداالت التوزيـع التراكميـة          
وتـوفِّر تلـك النتـائج القاعـدة        . حدوث مستوى معني من العواقب أو حدوث ما هو أخطر منه          

بالنظـائر  يعمـل    لنظـام قـدرة      التقنية لصانع القرار كي يقدِّر اخلطر الـذي يـستتبعه إجـراء تطبيـق             
  .ة يف الفضاء اخلارجيشّعامل
    

    اخلالصة  -سادسا  
 مـن   ، الشمـسية  اجملموعـة  أغـوار  ة استكشافَ شّعالنظائر امل بالعاملة   القدرة   ُمظُأتاحت نُ   -٢١

الشمس إىل بلوتو، والوصول إىل مدارات الكواكـب اخلارجيـة ورصـد أقمارهـا، وكـل واحـد                  
.  الشمـسية ومـا بعـدها      للمجموعـة  اخلارجيـة    األطـراف  والـسفر إىل     منها أغرب مـن التـايل لـه،       
ــات    ــا تنطــوي تطبيق ــة   وبينم ــدرة العامل ــائر املــ نظــم الق ــى   شّعبالنظ ــان عل ــن األحي ة يف كــثري م

الواليـات املتحـدة وضـعت برنـامج أمـان          فإنَّ  ة،  شّع امل نظائرالمواد  من  كميات كبرية   استخدام  
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ير املخـاطر وذلـك ألجـل تقـدير املخـاطر احملتملـة يف        واسع النطـاق تدعمـه عمليـة صـارمة لتقـد          
قـه  تقدير املخاطر الذي تطبّ   فإنَّ  يا مع إطار األمان،     ومتّش. البعثات وضمان تنفيذ البعثات بأمان    

الواليات املتحدة يؤدي وظيفة أساسية يف عملييت تصميم وتطوير نظم القدرة العاملـة بالنظـائر               
ويتــيح ة، شّعقــات نظــام القــدرة العاملــة بالنظــائر املــ     يلتطبة ومجيــع املراحــل التطويريــة   شّعاملــ

ة، ويـوفِّر  شّعتطبيقات نظام القدرة العاملة بالنظـائر املـ  استخدام  تربير حماوالت غات تدعم مسّو
  .األمان النوويد من اإلذن باإلطالق بعد التأكّ إلجراءاتاألساس التقين 

 


