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(تاضيد زضيافت ،1392/03/18 :تاضيد پصيطش)1392/08/11 :

چكيده
زض ايي پػٍّص ،تاثيط افعٍزى شضات واضتيس سيليسين تط ضفتاض ذَضزگي واهپَظيت  A356–SiCهَضز هغالؼِ لطاض گطفت .تطاي ايي هٌظَضً ،وًَِّا پس
اظ غَعٍِضي تِهست  30زليمِ زض هحلَل  3/5زضغس ولطيس سسين تطاي ضسيسى تِ حالت پايا ،تحت آظهَىّاي پالضيعاسيَى تافل ٍ عيفسٌدي
اهپساًس الىتطٍضيويايي لطاض گطفتٌس .تطاي اًدام آظهَىّاي عيفسٌدي اهپساًس الىتطٍضيويايي ،اظ پتاًسيل تحطيه  10هيليٍلت ٍ زاهٌِ فطواًسي
 100ويلَ ّطتع تا  10هيليّطتع استفازُ ضسً .تايح هٌحٌيّاي پالضيعاسيَى تافل ًطاى زاز وِ تا افعٍزى زضغس حدوي واضتيس سيليسين ،زگالي خطياى
ذَضزگي افعايص هيياتسّ .نزٌيي ًتايح آظهَىّاي عيفسٌدي اهپساًس الىتطٍضيويايي ًيع آضىاض ساذت وِ افعايص زضغس حدوي شضات واضتيس
سيليسين تاػث واّص هماٍهت پالضيعاسيَى هيضَز.

واژههای کليدی:
واهپَظيت ،واضتيس سيليسين ،ضفتاض ذَضزگي ،عيفسٌدي اهپساًس الىتطٍضيويايي.

 -1مقدمه
تطويثات فلع -سطاهيه اهطٍظُ ًمص هْوي زض تَسؼِ هَاز

آلَهيٌين افعايص هيزّس وِ غالثا تطاي تْثَز استحىام زض

پيططفتِ زاضًس .زض همايسِ تا آلياغّاي فلعي ،واهپَظيتّاي ظهيٌِ

واضتطزّاي َّافضا ٍ يا اخعاي اتَهثيل استفازُ هيضًَس[.]5-1

فلعي تمَيت ضسُ تا سطاهيه زاضاي ذَاظ هىاًيىي تْتطي

واهپَظيتّاي ظهيٌِ فلعي تمَيت ضسُ تا شضات ،تِعَض ػوسُ

ّستٌس .افعٍزى شضات تمَيت وٌٌسُاي هاًٌس واضتيس سيليسين،

ّوگي ّستٌس ٍ هيتَاًٌس تٍِسيلِ ضيرتِگطي ّوعزًي ،هتالَضغي

استحىام ٍ سرتي ظهيٌِ ضا تِذػَظ زض وـاهـپَظيتّـاي ظهيٌِ

پَزض يا ًفَشزّي فطاضي تَليس ضًَس [.]7-6
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تا ٍخَز اييوِ پػٍّصّاي گستطزُاي زض هَضز ذَاظ

واهپَظيـت) استفازُ ضس .شضات سطاهيىي واضتيس سيليسين تا

هىاًيىي واهپَظيتّاي ظهيٌِ آلَهيٌيوي اًدام ضسُ است ،اها

اًساظُ هياًگيي  50هيىطٍى تا ذلَظ تيص اظ  99زضغس (ساذت

اعالػات زض هَضز ضفتاض ذَضزگي ايي واهپَظيتّا واهل ًيست.

وطَض ايتاليا) تِػٌَاى هازُ تمَيتوٌٌسُ زض زضغسّاي حدوي ،5

ايي هسالِ يىي اظ اضىاالت اغلي استفازُ گستطزُ اظ

 15 ٍ10تطاي ايداز ًَ 3ع واهپَظيت استفازُ ضس .تطاي هرلَط-

واهپَظيتّاي ظهيٌِ فلعي زض واضتطزّاي هٌْسسي است .تِعَض

ساظي شضات تمَيتوٌٌسُ تا ظهيٌِ ٍ ساذت واهپَظيتّا ،اظ

ولي هماٍهت تِ ذَضزگي واهپَظيتّاي ظهيٌِ آلَهيٌيوي،

وَضُ الىتطيىي تا حساوثط زهاي  1200ساًتيگطاز ٍ ضاهل

تَسظ يه اليِ اوسيسي هحافظ تاهيي هيضَز ٍ افعٍزى فاظ

تدْيعات خاًثي هاًٌس ًاظل گاظ آضگي ،تطهَوَپل ،پايِ ٍ ّنظى

تمَيتوٌٌسُ تاػث ًاپيَستگي يا ًمع زض ايي اليِ هحافظ هي-

استفازُ ضس وِ زض ضىل ( 1الف) ضوايي اظ آى ًطاى زازُ ضسُ

گطزز .تٌاتطايي عثيؼي است وِ ايي ًاپيَستگي تاػث افعايص

استّ .نزٌيي ضوايي اظ ّنظى ساذتِ ضسُ اظ گطافيت فططزُ زض

هىاىّاي ضطٍع ذَضزگي حفطُاي ضَز [.]10-8

ضىل ( 1ب) ًطاى زازُ ضسُ است.

زض تحميمي [ ]11گعاضش ضسُ است وِ ٍخَز شضات واضتيس
سيليسين اثطي ضٍي ذَضزگي گالَاًيىي زض فػل هطتطن

(الف)

ظهيٌِ/تمَيتوٌٌسُ ًرَاّس زاضت .زٌس پػٍّص زض ظهيٌِ
ذَضزگي واهپَظيتّاي ظهيٌِ فلعي ًطاى زازُ وِ شضات
تمَيتوٌٌسُ واضتيس سيليسين تِػلت ٍاوٌصّاي هىاًيىي ٍ
ضيويايي هاًٌس خسايص آلياغي ،اليِّاي اوسيسي ٍ هحػَالت
ٍاوٌص فػل هطتطن يا شضات ثاًَيِ ،ضسيسا ضٍي ضفتاض
ذَضزگي آلياغ ظهيٌِ ،تاثيطگصاض ّستٌس ٍ ّنزٌيي تطذي اظ
ذَاظ فيعيىي هاًٌس هماٍهت ٍيػُ الىتطيىي ٍ وسط حدوي ضا
ًيع هتاثط هيساظًس [.]13-12

(ب)

زض تحميك زيگطي ًطاى زازُ ضسُ است وِ حفطات زض ايي ًَع اظ
واهپَظيتّا تِعَض ػوسُ تيصتط سغحيتط ٍ گستطزُتط اظ آلياغ
ظهيٌِ هيتاضس [.]14
ّسف اظ ايي تحميك تطضسي تاثيط افعٍزى شضات تمَيت وٌٌسُ

ضىل (( :)1الف) وَضُ الىتطيىي ٍ تدْيعات خاًثي استفازُ ضسُ تطاي

واضتيس سيليسين تط ضفتاض ذَضزگي واهپَظيت ظهيٌِ  A356زض

ساذت واهپَظيتّا ٍ (ب) ّنظى ساذتِ ضسُ اظ خٌس گطافيت فططزُ ٍ تا

هحلَل  3/5زضغس ولطيس سسين است وِ زض ايي ضاستا اظ
آظهَىّاي هرتلف الىتطٍضيويايي استفازُ ضسُ است.
 -2مواد و روش تحقيق
زض ايي پػٍّص اظ آلياغ  A356تا تطوية ضيويايي (زضغس ٍظًي)
 7/02سيليسين 0/41 ،آّي 0/33 ،ضٍي 0/02 ،تيتاًين0/36 ،
هٌيعين 0/17 ،هس ٍ تاليهاًسُ آلَهيٌين (تِػٌَاى ظهيٌِ فلـعي

ظاٍيِ پطُاي  45زضخِ.

تطاي شضات واضتيس سيليسين ،ػوليات حطاضتي اوسيساسيَى
سغحي زض زهاي  1100زضخِ ساًتيگطاز تِهست  2ساػت اًدام
ضس تا زض سغح شضات يه اليِ اوسيس سيليسين تطىيل ضَز وِ
ًسثت تِ واضتيس سيليسين تطضًَسگي تْتطي تا شٍب زاضًس .سپس
شضات تا ًطخ ثاتت  0/3گطم تط ثاًيِ تَسظ ليف تِ هصاب تلميح
ضسًس .هرلَطساظي شضات تمَيتوٌٌسُ تؼس اظ تطىيل گطزاب ٍ

تاثيط شضات واضتيس سيليسين تط ضفتاض ذَضزگي واهپَظيت  A356-SiCزض هحلَل  3/5زضغس ولطيس سسين

11

گاظظزايي آلياغ ظهيٌِ تا گاظ آضگَى زض زهاي  700زضخِ ساًتي-

تطاي اًدام تواهي آظهَىّاي الىتطٍضيويايي ،اظ زستگاُ

گطاز اًدام ضس .پس اظ ّنظزى تِهست  10زليمِ تا سطػت 675

پتاًسيَاستات/گالَاًَاستات هيىطٍاتَلة ٍ ًطمافعاض ًٍَا استفازُ

زٍض تط زليمِ ،هصاب واهپَظيتي تِزضٍى لاتل فلعي ضيرتِگطي

ضس.

ضس.
زض ازاهِ ًوًَِّا هَضز ػوليات حطاضتي پيطساظي لطاض گطفتٌس.
تطاي ايي هٌظَض اتتسا ػوليات آًيل اًحاللي ًوًَِّا زض زهاي 530
زضخِ ساًتيگطاز تِهست  8ساػت اًدام ضس ٍ سپس ًوًَِّا تِ-

 -3نتايج و بحث
ضىل  2ضيعساذتاض آلياغ آلَهيٌيوي  A356تسٍى شضات تمَيت-
وٌٌسُ ضا ًطاى هيزّس.

سطػت زض آب وَئٌر ضسًس .زض هطحلِ آذط ػوليات ضسَب-
سرتي زض زهاي  155ساًتيگطاز تِهست  3/5ساػت اًدام ضس.
تطاي هطاّسُ ضيعساذتاض تا هيىطٍسىَج ًَضي ،ػوليات اذ
ًوًَِّا تؼس اظ آهازُساظي سغحي هغلَب تا هحلَل  0/5زضغس
اسيس فلَضيسضيه تِهست  30ثاًيِ اًدام ضس.
تطاي اًدام آظهَىّاي الىتطٍضيويايي ،اظ واهپَظيتّاي تَليسي
الىتطٍزّاي واض تا هساحت  1ساًتيهتط هطتغ تْيِ ٍ پس اظ اتػال
سين هسي ضٍوصزاض تِ ًوًَِّا ٍ اًدام هاًت سطز ،ػوليات
سٌثازُظًي تط تا سٌثازُ  1200اًدام ضس .سپس ًوًَِّا تا آب
زٍتاض تمغيط ضستِ ٍ پس اظ ذطه وطزى تا زهص َّا ،تِسطػت
تحت آظهَىّا لطاض گطفتٌس.

ضىل ( :)2ضيعساذتاض آلياغ ( A356هحلَل اذ 0/5 :زضغس اسيس فلَضيسضيه،
ظهاى اذ 30 :ثاًيِ).

تواهي آظهَىّا تا استفازُ اظ سل استاًساضز سِ الىتطٍزي ،يه
ػسز الىتطٍز پالتيي تِػٌَاى الىتطٍز ووىي ٍ الىتطٍز

زض ضىل (3الف) پرص يىٌَاذت شضات تمَيتوٌٌسُ واضتيس

ًمطُ/ولطيس ًمطُ تِػٌَاى الىتطٍز هطخغ اًدام ضسًس .الظم تِشوط

سيليسين زض ظهيٌِ واهپَظيت حاٍي  5زضغس حدوي هطاّسُ

است وِ زض ايي پػٍّص ،تواهي پتاًسيلّا ًسثت تِ ايي الىتطٍز

هيضَز .شضات تمَيتوٌٌسُ واضتيس سيليسين تِزليل تغاتك ضثىِ

هطخغ گعاضش ضسُ است .تطاي اًدام تواهي آظهَىّاي

وطيستالي ٍ ػسم ٍاوٌصّاي غيطهرطب زض فػل هطتطن تيي

الىتطٍضيويايي ،اظ هحلَل  3/5زضغس ولطيس سسين استفازُ ضس.

شضُ ٍ ظهيٌِ ،پيًَسي لَي تا ظهيٌِ تطلطاض وطزُ استّ .نزٌيي زض

تِهٌظَض اضظياتي تاثيط تمَيتوٌٌسُّاي واضتيس سيليسين تط ضفتاض

ضىل (3ب) تطاي واهپَظيت ضاهل  10زضغس حدوي شضات

ذَضزگي واهپَظيتّا زض هحلَل  3/5زضغس ولطيس سسين ،اتتسا

تمَيتوٌٌسُ واضتيس سيليسين ،تَظيغ يىٌَاذتي اظ شضات زض ظهيٌِ

ّط ًوًَِ زض پتاًسيل هساض تاظ تِهست ظهاى  30زليمِ غَعٍِض ضس

هطاّسُ هيضَز ٍ ايي تَظيغ يىٌَاذت شضات سثة افعايص

تا تِ حالت پايساض تطسس .سپس آظهَىّاي پالضيعاسيَى تافل (تا

ذَاظ هىاًيىي زض واهپَظيت هيضَز.

ًطخ ضٍتص 1هيليٍلت تط ثاًيِ [ّ ٍ )]16-15نزٌيي عيفسٌدي
اهپساًس الىتطٍضيويايي زض پتاًسيل هساض تاظ ٍ زض هحسٍزُ
فطواًسي  100ويلَّطتع تا  10هيليّطتع تا زاهٌِ عَل هَج 10
هيليٍلت اًدام ضس [.]17-16
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ولَذِاي ضسى شضات زيسُ هيضَز.
زض ضىل  4هٌحٌي پالضيعاسيَى تافل آلياغ  A356زض هحلَل 3/5
زضغس ولطيس سسين ًطاى زازُ ضسُ استّ .واىعَض وِ زض ضىل
 4هطاّسُ هيضَز پتاًسيل ذَضزگي ٍ -0/619لت ٍ زگالي
خطياى ذَضزگي  1/9 × 10-6آهپط تط ساًتيهتط هطتغ هيتاضس.
-0.3

(الف)

A356
-0.4

-0.5

پتاًسيلٍ ،لت

-0.6

-0.7

)icorr = 1.8 × 10-6(A/cm2

-0.8

(ب)
1.0E-04

1.0E-05

1.0E-06

-0.9
1.0E-07

زگالي خطياى ،آهپط تط ساًتيهتط هطتغ

ضىل ( :)4هٌحٌي پالضيعاسيَى تافل آلياغ  A356زض هحلَل  3/5زضغس
ولطيس سسين تؼس اظ  30زليمِ غَعٍِضي تحت ضطايظ پتاًسيل هساض تاظ .

ضىلّاي ( 5الف)(5 ،ب) ٍ (5ج) تِتطتية هٌحٌيّاي
پالضيعاسيَى تافل واهپَظيتّاي حاٍي  15 ٍ 10 ،5زضغس
حدوي شضات واضتيس سيليسين تؼس اظ  30زليمِ غَعٍِضي زض

(ج )

هحلَل  3/5زضغس ولطيس سسين ضا ًطاى هيزّس.

ضىل ( :)3ضيعساذتاض (الف) ( ، A356-5%SiCب) ( ٍ A356-10%SiCج)
( A356-15%SiCهحلَل اذ 0/5 :زضغس اسيس فلَضيسضيه ،ظهاى اذ30 :
ثاًيِ).

زض خسٍل  1همازيط پتاًسيل ٍ زگالي خطياى ذَضزگي حاغل اظ
هٌحٌيّاي پالضيعاسيَى تافل ًطاى زازُ ضسُ استّ .واىعَض وِ
زض ايي خسٍل هطاّسُ هيضَز تا افعٍزى شضات واضتيس سيليسين،
زگالي خطياى ذَضزگي تطاي ًَ 3ع واهپَظيت تَليسي ًسثت تِ

ضىل (3ج) ضيعساذتاض واهپَظيت حاٍي  15زضغس حدوي

آلياغ  A356افعايص هيياتس ظيطا افعٍزى فاظ تمَيت وٌٌسُ تاػث

شضات واضتيس سيليسين ضا ًطاى هيزّس وِ تطاي آى حالت

ًاپيَستگي يا ًمع زض اليِ هحافظ اوسيسي تطىيل ضسُ تط سغح

تاثيط شضات واضتيس سيليسين تط ضفتاض ذَضزگي واهپَظيت  A356-SiCزض هحلَل  3/5زضغس ولطيس سسين

آلياغ  A356هيضَز [.]10-8
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پتاًسيل ذَضزگي تطاي ًَ 3ع واهپَظيت تَليسي ًسثت تِ آلياغ
 A356تِ سوت همازيط هٌفيتط اًتمال هيياتس.

-0.4
A356-5%SiC
-0.5

خسٍل ( :)1همازيط پتاًسيل ٍ زگالي خطياى ذَضزگي تِزست آهسُ اظ

-0.6

-0.8

پتاًسيلٍ ،لت

-0.7

هٌحٌي ّاي پالضيعاسيَى تافل.
الىتطٍز

زگالي خطياى

پتاًسيل

واض

ذَضزگي

ذَضزگي

( آهپط تط ساًتيهتط هطتغ)

(ٍلت)

1/8 × 10-6

-0/619

A356-5%SiC

-5

-0/651

A356-10%SiC

-5

2/6 × 10

-0/657

A356-15%SiC

3/5 × 10-5

-0/669

-0.9

A356

(الف)
1.0E-02

1.0E-01

1.0E-03

1.0E-04

1.0E-05

1.0E-06

-1.0
1.0E-07

زگالي خطياى ،آهپط تط ساًتيهتط هطتغ

2/1 × 10

-0.4
A356-10%SiC
-0.5

ّنزٌيي زض خسٍل  1هطاّسُ هيضَز وِ تا افعايص زضغس
حدوي شضات واضتيس سيليسين زض واهپَظيتّا اظ  5تِ ،15

-0.6

-0.8

1.0E-01

1.0E-03

1.0E-04

1.0E-06

1.0E-05

هماٍهت تِ ذَضزگي است.
زض ضىل  6هٌحٌي ًايىَيست آلياغ  A356زض هحلَل  3/5زضغس

-0.9

(ب )
1.0E-02

پتاًسيلٍ ،لت

-0.7

زگالي خطياى ذَضزگي افعايص هيياتس وِ ًطاىزٌّسُ واّص

ولطيس سسين تحت ضطايظ پتاًسيل هساض تاظ تؼس اظ  30زليمِ

-1.0
1.0E-07

غَعٍِضي ًطاى زازُ ضسُ است.

زگالي خطياى ،آهپط تط ساًتيهتط هطتغ
-0.3

4000
A356-15%SiC

-0.4

A356

اهپساًس هََّهي ،اّن ساًتيهتط هطتغ

-0.5

-0.7

-0.8

1.0E-01

2000

1000

-0.9

(ج)
1.0E-02

پتاًسيلٍ ،لت

-0.6

3000

1.0E-03

1.0E-04

1.0E-05

1.0E-06

1.0E-07

-1.0
1.0E-08

زگالي خطياى ،آهپط تط ساًتيهتط هطتغ
ضىل ( :)5هٌحٌيّاي پالضيعاسيَى تافل (الف) ( ، A356-5%SiCب)

0
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اهپساًس حميمي ،اّن ساًتيهتط هطتغ

( ٍ A356-10%SiCج)  A356-15%SiCزض هحلَل  3/5زضغس ولطيس سسين
تؼس اظ  30زليمِ غَعٍِضي تحت ضطايظ پتاًسيل هساض تاظ.

ضىل ( :)6هٌحٌي ًايىَيست آلياغ  A356زض هحلَل  3/5زضغس ولطيس سسين
تؼس اظ  30زليمِ غَعٍِضي تحت ضطايظ پتاًسيل هساض تاظ .

زض خسٍل  1هطاّسُ هيضَز تا افعٍزى شضات واضتيس سيليسين،

14
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هٌحٌي ًايىَيست يىي اظ ضٍشّاي هغلَب ًوايص زازُّاي

است [.]20-19

اهپساًس الىتطٍضيويايي است .زض ايي لالة ًوايص ،زازُّا زض

4000

اهپساًس هََّهي ،اّن ساًتيهتط هطتغ

هرتػات هرتلظ اهپساًس حميمي تطحسة اهپساًس هََّهي زض

(الف)

A356-5%SiC
3000

هحسٍزُاي اظ فطواًس تحطيه ضسن هيضًَس .اغليتطيي هعيت

2000

هٌحٌيّاي ًايىَيست ايي است وِ تِسازگي هيتَاى اثطات

1000

هماٍهت اّوي ضا زض آى هطاّسُ وطز.

0

زض ضىلّاي ( 7الف)(7 ،ب) ٍ (7ج) تِتطتية هٌحٌيّاي

-1000

ًايىَيست واهپَظيتّاي حاٍي  15 ٍ 10 ،5زضغس حدوي

-2000

شضات واضتيس سيليسين زض هحلَل  3/5زضغس ولطيس سسين تحت

-3000

ضطايظ پتاًسيل هساض تاظ تؼس اظ  30زليمِ غَعٍِضي ًطاى زازُ
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0

1000

اهپساًس حميمي ،اّن ساًتيهتط هطتغ

ضسُ استّ .واىعَض وِ هطاّسُ هيضَز هٌحٌيّاي ًايىَيست
زاضاي ضفتاض هطاتْي ّستٌس ٍ زٍ ثاتت ظهاًي ضا ًطاى هيزٌّس .زض

2000
A356-10%SiC

هحسٍزُ فطواًسّاي تاال يه حلمِ ذاظًي ٍ زض زٌس فطواًس

1000

اًتْايي يه ضفتاض المايي تطاي هٌحٌيّا هطاّسُ هيضَز .ايداز
حلمِ ذاظًي زض هحسٍزُ فطواًسّاي تاال تِ ٍخَز اليِ اوسيسي

0

ضٍي سغح ٍ ضفتاض المايي تِ خصب آًيَى ولط تِ زضٍى ايي اليِ
هطتثظ هيضَز وِ تَسظ زيگط هحمماى تطاي واهپَظيتّاي

-1000

هطاتِ ظهيٌِ آلَهيٌيوي ًيع گعاضش ضسُ است [.]18
تِعَض ولي يه ضفتاض الىتطٍضيويايي ضا تا تِزست آٍضزى هؼازلِ

-2000
3000

4000

1000

2000

0

اهپساًس حميمي ،اّن ساًتيهتط هطتغ

اهپساًس آى هي تَاى هغالؼِ ًوَز .تِعَض ًَػي ،عيف اهپساًس
تِووه هساض هؼازل هٌاسة هسلساظي ٍ سپس عيف تدطتي

3000
A356-15%SiC

(ج)

2000

ّاي هساض هؼازل تِزست هيآيس .سپس ايي همازيط تِ پسيسُاي
1000

ضيويايي -فيعيىي اضتثاط زازُ هيضَز تا ثاتت ضَز وِ هساض
هؼازل حاغلًِ ،وايص لاتل لثَلي اظ پسيسُّاي زض حال اتفاق

0

است.

-1000

تطاي هسلساظي هٌحٌي ًايىَيست آلياغ  A356زض هحلَل 3/5
ايي اًتراب ضىل هٌحٌي ًايىَيست آلياغ  A356زض هحلَل 3/5
زضغس ولطيس سسين است وِ يه ثاتت ظهاًي ضا ًطاى هيزّس.

اهپساًس هََّهي ،اّن ساًتيهتط هطتغ

هَضز ًظط تا آى تغثيك زازُ هيضَز ٍ تِ ايي تطتية همازيط الواى-

زضغس ولطيس سسين ،اظ هساض هؼازل ضىل  8استفازُ ضس .زليل

اهپساًس هََّهي ،اّن ساًتيهتط هطتغ

(ب )

-2000
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0

اهپساًس حميمي ،اّن ساًتيهتط هطتغ
ضىل ( :)7هٌحٌي ًايىَيست (الف) ( ،A356-5%SiCب) ٍ A356-10%SiC

زض ايي هساض CPE :الواى فاظ ثاتت هطتَط تِ فػل هطتطن آلياغ/

(ج)  A356-15%SiCزض هحلَل  3/5زضغس ولطيس سسين تؼس اظ  30زليمِ

هحلَل Rct ،هماٍهت اًتمال تاض ٍ  Rsهماٍهت خثطاى ًاپصيط هحلَل

غَعٍِضي تحت ضطايظ پتاًسيل هساض تاظ.

تاثيط شضات واضتيس سيليسين تط ضفتاض ذَضزگي واهپَظيت  A356-SiCزض هحلَل  3/5زضغس ولطيس سسين
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خصب اخعاي فؼال الىتطٍضيويايي زض فػل هطتطن واهپَظيت/
هحلَل ٍ  Rsهماٍهت خثطاى ًاپصيط هحلَل است [.]23-21
Rct
Rs
CPE

CPE

ضىل ( :)8هساض هؼازل الىتطيىي تطاي هسلساظي هٌحٌي ًايىَيست آلياغ

Rct

Rs

 A356زض هحلَل  3/5زضغس ولطيس سسين [.]20-19
Lsc

زض ضىل ً 9وَزاض ًايىَيست تِ ّوطاُ ًوَزاض تِزست آهسُ اظ

Rsc

ضىل ( :)10هساض هؼازل الىتطيىي تطاي هسلساظي هٌحٌي ًايىَيست

هسلساظي تا هساض هؼازل ضىل  8تطاي آلياغ  A356زض هحلَل

واهپَظيتّاي حاٍي  15 ٍ 10 ،5زضغس حدوي شضات واضتيس سيليسين

 3/5زضغس ولطيس سسين ًطاى زازُ ضسُ استّ .واىعَض وِ زض

هحلَل  3/5زضغس ولطيس سسين [.]23-21

ايي ضىل هطرع است اًغثاق هٌاسثي تيي هٌحٌي حاغل اظ
آظهايص ٍ هٌحٌي هسلساظي ضسُ هطاّسُ هيضَز.

زض ضىلّاي ( 11الف)(11 ،ب) ٍ (11ج) تِتطتية ًوَزاضّاي
ًايىَيست تِ ّوطاُ ًوَزاضّاي تِزست آهسُ اظ هسلساظي تا
4000

A356
Simulated

اهپساًس هََّهي ،اّن ساًتيهتط هطتغ

3000

Rpol ≈ Rct = 6.66
kΩ.cm2
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اهپساًس حميمي ،اّن ساًتيهتط هطتغ

هساض هؼازل ضىل  10تطاي واهپَظيتّاي حاٍي 15 ٍ 10 ،5
زضغس حدوي شضات واضتيس سيليسين ًطاى زازُ ضسُ است.
ّواىعَض وِ زض ايي ضىلّا هطرع است اًغثاق هٌاسثي تيي
هٌحٌيّاي حاغل اظ آظهايص ٍ هٌحٌيّاي هسلساظي ضسُ
هطاّسُ هيضَز.
زض خسٍل  2همازيط الواىّاي حاغل اظ هسلساظي تا استفازُ اظ
هساض هؼازل ضىل ً 10طاى زازُ ضسُ استّ .واىعَض وِ هطاّسُ
هيضَز همساض  Rctاظ  5/61ويلَ اّن ساًتيهتط هطتغ تطاي
واهپَظيت حاٍي  5زضغس حدوي واضتيس سيليسين تِ  4/58ويلَ
اّن ساًتيهتط هطتغ تطاي واهپَظيت حاٍي  15زضغس حدوي

ضىل ( :)9هٌحٌي ًايىَيست آلياغ  A356زض هحلَل  3/5زضغس ولطيس سسين

واضتيس سيليسين واّص يافتِ استّ .نزٌيي همساض  Rscاظ 2/59

ٍ هٌحٌي حاغل اظ هسلساظي تا هساض هؼازل ضىل .8

ويلَ اّن ساًتيهتط هطتغ تطاي واهپَظيت حاٍي  5زضغس حدوي
شضات واضتيس سيليسين تِ  2/43ويلَ اّن ساًتيهتط هطتغ تطاي

تطاي هسلساظي هٌحٌيّاي ًايىَيست واهپَظيتّاي حاٍي ،5

واهپَظيت حاٍي  15زضغس حدوي شضات واضتيس سيليسين

 15 ٍ 10زضغس حدوي واضتيس سيليسين اظ هساض هؼازل ضىل 10

واّص يافتِ است .هماٍهت پالضيعاسيَى اظ تفاضل ايي زٍ

استفازُ ضس .زض ايي هساض CPE :الواى فاظ ثاتت هطتَط تِ فػل

هماٍهت تِزست هيآيس [ ٍ ]23زض خسٍل  2همازيط آى ًطاى زازُ

هطتطن فَالز /هحلَل Rct ،هماٍهت اًتمال تاض Lsc ،الماي هطتَط

ضسُ است .هطاّسُ هيضَز وِ هماٍهت پالضيعاسيَى تا افعايص

تِ خصب اخعاي فؼال الىتطٍضيويايي Rsc ،هماٍهت هطتَط تِ

زضغس حدوي شضات واضتيس سيليسين واّص يافتِ وِ ًطاىزٌّسُ

فػلٌاهِ ػلوي پػٍّطي فطآيٌس ّاي ًَيي زض هٌْسسي هَاز  /سال ّطتن  /ضـواضُ زٍم /تاتسـتاى 1393
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واّص هماٍهت تِ ذَضزگي است ٍ تا ًتايح خسٍل ً 1يع زض

جدول ( :)2مقادير المانهاي حاصل از مدلسازي با استفاده از مدار معادل
شکل .01

اًغثاق واهل است.
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Simulated

اهپساًس هََّهي ،اّن ساًتيهتط هطتغ
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 -4نتيجهگيری

اهپساًس حميمي ،اّن ساًتيهتط هطتغ
2000

واضتيس سيليسين زض واهپَظيتّاي حاٍي  10 ٍ 5زضغس حدوي

A356-10%SiC
Simulated

اهپساًس هََّهي ،اّن ساًتيهتط هطتغ

1000

0

-1000

-2000
4000

3000

1000

2000

 -1تػاٍيط هتالَگطافي ًطاى زاز وِ تَظيغ شضات تمَيتوٌٌسُ

0

يىٌَاذت ٍ هٌاسة است ،زض حاليوِ تطاي واهپَظيت حاٍي
 15زضغس حدوي واضتيس سيليسين ،آگلَهطُ ضسى شضات اتفاق
هيافتس ٍ تَظيغ يىٌَاذت ًرَاّس تَز.
 -2آظهَى پالضيعاسيَى تافل آلياغ  A356زض هحلَل  3/5زضغس
ولطيس سسين ًطاى زاز وِ ايي آلياغ هماٍهت تِ ذَضزگي هٌاسثي
اظ ذَز ًطاى هيزّس.
ّ -3نزٌيي آظهَىّاي پالضيعاسيَى تافل ًطاى زازًس وِ تا

اهپساًس حميمي ،اّن ساًتيهتط هطتغ
3000

افعٍزى شضات تمَيتوٌٌسُ واضتيس سيليسين تِ آلياغ ،A356

A356-15%SiC
Simulated

اهپساًس هََّهي ،اّن ساًتيهتط هطتغ
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اهپساًس حميمي ،اّن ساًتيهتط هطتغ
ضىل ( :)11هٌحٌيّاي ًايىَيست ٍ A356-10%SiC ، A356-5%SiC
 A356-15%SiCزض هحلَل  3/5زضغس ولطيس سسين ٍ هٌحٌيّاي حاغل اظ
هسلساظي تا هساض هؼازل ضىل .10

زگالي خطياى ذَضزگي زض همايسِ تا آلياغ  A356افعايص
ذَاّس يافت وِ زليل آى ايداز ًاپيَستگي يا ًمع زض اليِ
هحافظ اوسيسي تطىيل ضسُ تط سغح آلياغ  A356هيتاضس.
 -4تا تَخِ تا ًتايح آظهَىّاي پالضيعاسيَى تافل ٍ عيفسٌدي
اهپساًس الىتطٍضيويايي هطرع ضس وِ تْتطيي هماٍهت تِ
ذَضزگي زض واهپَظيتّاي تَليسي ،هطتَط تِ واهپَظيت
حاٍي  5زضغس حدوي واضتيس سيليسين است.
ً -5تايح عيفسٌدي اهپساًس الىتطٍضيويايي ضوي تاييس ًتايح
آظهَىّاي پالضيعاسيَى تافلً ،طاى زاز وِ تطاي واهپَظيتّاي
حاٍي  15 ٍ10زضغس حدوي شضات واضتيس سيليسين ،هماٍهت
پالضيعاسيَى ًسثت تِ واهپَظيت حاٍي  5زضغس حدوي شضات
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