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چکیذه
فطآیٌس ًَضز تجوؼی  ARBتِ ػٌَاى یکی اظ پط کاضتطزتطیي ضٍـ ّای اػوال تغییرط قرکش قرسیس پالؾرتید ٍ زؾرتیاتی ترِ ؾراذتاضّای ترا اًرساظُ زاًرِ
ًاًَهتطی زض ٍضقّا زض تؼس نٌؼتی هططح هیتاقس .زض پػٍّف حاضط تِ هٌظَض تْثَز ٍ افعایف ضؾاًایی ٍ اؾتحکام ،کاهپَظیت الیِای هرؽ ترا اؾرتهازُ
اظ ضٍـ ًَضز اتهالی تجوؼی تَلیس گطزیس .تؼساز ّهت هطحلِ ًَضز تحت قطایط تسٍى ضٍاًکاض تط ًوًَِ ّا اػوال گطزیرس .پرؽ اظ تْیرِ کاهپَظیرت ترِ
هٌظَض تطضؾی ذَال آًْا ،آًالیع ّای هکاًیکی ،ؾاذتاضی ٍ الکتطیکی زض هطاحش هرتلف فطایٌس اًجام قس .تا اًجام آظهرایف ّرای هکراًیکی :ؾررتی،
تٌف تؿلین ،اؾتحکام ٍ چکف ذَاضی تطضؾی گطزیس .ایي آظهایكْا ًكاى زازًس کِ ؾرتی ،ترٌف تؿرلین ٍ اؾرتحکام ترا افرعایف هطاحرش  ARBتطرَض
چكوگیطی افعایف هی یاتسّ .وچٌیي تِ هٌظَض تطضؾی تغییطات ؾاذتاض الیِ ای ،اظ هیکطٍؾکَج ًَضی اؾتهازُ قس .زض ًْایت اظ ضٍـ پطاب چْاض ًقطِ
تطای اًساظُ گیطی هقاٍهت الکتطیکی هؽ ذالم  ARBقسُ زض هطاحش هرتلف اؾتهازُ گطزیس.

واشههای کلیذی:
اتهال ًَضز تجوؼی ،کاهپَظیت الیِ ای  ،ذَال هکاًیکی ،هقاٍهت الکتطیکی.

 -1مقذمه
پیكطفتّرای زّرِ ّرای اذیرط ؾرثة قرسُ اؾرت کرِ زض نرٌایغ

اػوال کطًف ّای تؿیاض تعضگ تا اؾتهازُ اظ فطآیٌس ّرای تغییرط

هرتلف ًیاظ تِ ٍجَز ٍ ؾاذت هَاز جسیس تا ذَال فیعیکری ٍ

قکش پالؾتیکی قسیس ،ضیعؾاذتاضّایی تا زاًِ ّای تؿیاض ضیع زض

هکاًیکی هٌاؾة احؿاؼ قَز .انَالً تِ اثثات ضؾیسُ اؾت کرِ

هَاز ایجاز هی کٌٌس .فطآیٌس ّای ٍیرػُ ای هاًٌرس اکؿرتطٍغى زض

فلعات ٍ هَاز فَق ضیعزاًِ تا اًساظُ کوتط اظ  1هیکرطٍى ذرَال

کاًال ّای ّن هقطرغ ظاٍیرِ زاض ) ،(ECAP1اکؿرتطٍغى ٍ فكراض

فیعیکرری ٍ هکرراًیکی هٌاؾررثی ضا ًؿررثت تررِ هررَاز تررا اًررساظُ زاًررِ

ؾیکلی ) ،(CEC2پیچف تحت فكاض ّای تاال ) ٍ (HPT3اتهال

هؼوَلی ایجاز هیکٌس .اظ ضٍقْای جسیس تَلیرس هرَاز ترا اًرساظُ

ًَضز تجوؼی )ً (ARB4وًَِ ّایی اظ فطآیٌس ّرای تغییرط قرکش

زاًِ ًاًَ هتطی ،ضٍـ تغییط فطم پالؾتید قسیس اؾت .اهطٍظُ ترا

پالؾتیکی قسیس قٌاذتِ قسُ هیتاقٌس[ٍ .]2-1یػگری هكرتط
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جسٍل( :)1هكرهات ٍضق ّای اٍلیِ هَضز اؾتهازُ

ّوِ ایي فطآیٌس ّا ثاتت هاًسى اتؼاز قطؼِ کاض حیي فطآیٌس قکش
زّی هی تاقس .فطآیٌس ًَضز تجوؼی تِ ػٌَاى یرد ضٍـ اػورال

اتؼاز ٍضق

(زضنس ٍظًی)

تغییط قکش قسیس پالؾتید ٍ زؾتیاتی تِ ؾاذتاضی تا اًساظُ زاًِ
ًراًَهتطی تَؾرط ؾرایتَ ٍ ّوکراضاًف زض ؾرال  1998هرریالزی
هؼطفی قس[.]3
زض ایي فطایٌس تغییط قکش پالؾتید ظیازی اظ ططیق چٌس هطحلرِ
ًَضز هتَالی اًجام هی گیطز .هعیت ایي ضٍـ تَاًرایی زض تَلیرس
ٍضق تا ؾاذتاض ًاًَ زض هقیاؼ نٌؼتی هری تاقرس ترِ ّوریي زلیرش

120×50×1
mm

98/4Cu, 0/68Zn, 0/18Fe,

هؽ ذالم

0/22Pb, 0/48Co, 0/019Sn,

تجاضی

0/012Cd, 0/009Cr

جسٍل( :)2ذَال هکاًیکی فلع هؽ تکاض ضفتِ زض تحقیق
اؾتحکام تؿلین

ؾرتی

افعایف طَل

)(MPa

()HV

()%

87/5

62

32/8

اظایي ضٍـ اذیطا زض تَلیس کاهپَظیت ّرای چٌرس الیرِ اؾرتهازُ
قسُ اؾت[ .]4زض ؾالْای اذیط کاهپَظیت ّای فلعی چٌرس الیرِ

تطکیة قیویایی

جٌؽ ٍضق

فلع

هؽ

تِ ػلت ذَال هکاًیکی ،الکتطیکی ٍ هغٌاطیؿی تطجؿتِ هرَضز
تَجِ ظیازی ٍاقرغ قرسُ اًرس[ّ .]5وچٌریي ترا تَؾرؼِ ضٍظافرعٍى
نررٌایغ الکتطًٍیررد ٍ کرراضتطز فررطاٍاى هررؽ زض نررٌؼت ًیرراظ تررِ
آلیاغّای هؽ کرِ اؾرتحکام ٍ قرسضت ّرسایت الکتطیؿریتِ تراال
زاقتِ تاقٌس تِ قست افرعایف یافترِ اؾرت .ترِ ّوریي هٌظرَض زض
نٌؼت اؾتهازُ اظ هؽ ذالم تا ؾاذتاض زاًِّایی تا هقیراؼ ًراًَ
کِ تا تغییط قکش هَهؿاى قسیس تَلیس هی قرًَس تَؾرؼِ ظیرازی
یافتِ اؾت [ .]6-3زض ایي تحقیق تِ هٌظَض تکاهش ؾاذتاض ،ایجراز
ؾرراذتاض ضیررع زاًررِ ،افررعایف اؾررتحکام ٍ ؾرررتی ،هررؽ ذررالم
تجراضی تحررت فطآیٌررس  ARBقطاضگطفررت ٍ زض ّررط هطحلررِ ضیررع
ؾاذتاض ،ذَال هکاًیکی ٍ ًْایتا هقاٍهت الکتطیکری آى هرَضز
هطالؼِ ٍ تطضؾی قطاض گطفت.
 -2مواد و روش تحقیق
 -1-2مواد اولیه

هَاز هَضز اؾتهازُ زض ایي پػٍّف ٍضقْای هؽ ذالم تجراضی
هی تاقس کِ تطکیة ٍ اتؼازآى زض جرسٍلٍ ٍ 1یػگری ّرای آى
زضجسٍل  2هكرم قسُ اؾت.

 -2-2تولیذ کامپوزیت الیه ای مس

آظهایكات تط ضٍی ٍضق هؽ ذالم تجاضی نَضت گطفتِ قس.
تطای اًجرام فطآیٌرس زض اتترسا ٍضقّرای هرؽ زض اتؼراز هكررم
تطقکاضی قسًس .اظ زٍ ًَاض هؿی تِ ضراهت  1هیلی هتط ٍ اتؼراز
 5×12ؾاًتی هتط تطای قطٍع فطآیٌس اؾتهازُ قس .جْت ؾراذت
کاهپَظیت اتتسا ٍضقّا تا اؾتَى قؿرتِ ٍ چطتری ظزایری گطزیرس
ؾپؽ تطای ایجاز پیًَس تا اؾتحکام تیكتط اظ ؾروثازُ ؾریوی زٍاض
کِ قاتلیت تؿتِ قسى تط ضٍی زؾتگاُ زضیش ضا زاضز تا اًساظُ قطط
ؾین  0/4هیلیوتط اؾتهازُ قس .اؾتهازُ اظ ؾوثازُ ؾریوی تراالتطیي
ظتطی ؾطح ضا ایجاز کطزُ ٍ ؾثة ایجاز قَیتطیي اتهال الیرِای
تیي ٍضقّا هیقَز .تسیي تطتیة زٍ ؾطح تطؾکاضی قرسُ ضٍی
ّن قطاض گطفتٌس ٍ تَؾط ؾینّای هؿی چْاضگَقِ آى هقیس قس
ضراهت ؾاًسٍیچ اٍلیِ  2هیلی هتط تَز کِ پؽ اظ پاؼ نهطم تِ
 1هیلرری هتررط کرراّف ضررراهت زاز ( %50کرراّف ضررراهت).
زؾتگاُ ًرَضز هرَضز اؾرتهازُ زاضای کلطردّرایی ترِ قطرط 180
هیلیوتط ٍ تا ؾطػت ًَضز  40زٍض تط زقیقِ تٌظین قسً .وًَرِ پرؽ
اظ پاؼ نهطم اظ ٍؾط ًهرف ٍ پرؽ اظ آهرازُ ؾراظی هجرسز ٍ
هْاض چْاضگَقِ آى ٍ اػوال پیف گطهایف  300Cتِ هرست 5
زقیقِ هجسزاً تحت ًَضز تا  %50کاّف ضرراهت قرطاض گطفرت.
ایي فطآیٌس تا ّهت ؾیکش تسٍى ضٍاًکاض اًجام پصیطفت .پرؽ اظ
ّط هطحلِ ًَضز ًوًَِّایی جْت اًجام آظهایكات تْیرِ گطزیرس.

تطضؾی ضفتاض ؾاذتاضی ،هکاًیکی ٍ الکتطیکی کاهپَظیت الیِ ای هؽ تَلیس قسُ تِ ضٍـ اتهال ًَضز تجوؼی()ARB
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ؾطح هقطغ کٌاضی ٍضقّای جَـ ذَضزُ پؽ اظ ؾٌثازُ ظًی ٍ

ًوًَِّا زض ؾیکش ّكتن هؼیَب قسًس تِ ّویي زلیش ًوًَرِّرای

پَلیف تا پاضچِ ٍ ذویط الواؾِ ،تا هیکطٍؾکَج ًرَضی تطضؾری

تَلیس قسُ تا ؾریکش ّهرتن هرَضز تَجرِ قرطاض گطفتٌرس .افرعایف

گطزیس تا ًحَُ جَـ ذَضزى ٍضقّا هكاّسُ قَز.

چگالی ًاتِجایی ٍ کاّف اًساظُ زاًِ ؾثة افعایف کطًف هازُ

ّوچٌیي تِ هٌظَض هطالؼِ ذَال هکراًیکی (حرساک ط اؾرتحکام

ٍ زض ًتیجِ تطزی هیقَز ایي اهط ؾرثة پراضگی ٍضقّرا پرؽ اظ

کككری ،هقرساض افررعایف طرَل ٍ هٌحٌریّررای ترٌف ٍ کررطًف)

ؾیکش ّهتن  ARBقرسّ .وراًطَض کرِ زض تهراٍیط قاترش ض یرت

آظهَى اؾتحکام کككی تا اؾتهازُ اظ زؾرتگاُ  ( Zwick 250ترط

اؾت اتهال الیِ ّای هؽ ترا  %50کراّف ضرراهت ترِ ذرَتی

اؾرراؼ اؾررتاًساضز  )ASTM-E8Mنررَضت گطفررتّ .وچٌرریي

نَضت هیگیرطز .زض هطاحرش تراالی  ARBالیرِّرا ترِ نرَضت

هقاٍهت الکتطیکی ًوًَِ ّای تَلیس قسُ ترا ضٍـ پرطاب چْراض

یکپاضچِ ٍ هٌؿجن زضآهسُ ٍ تِ جع هطاحش اٍلیِ فطآیٌرس ،ARB

ًقطِ اًساظُ گیطی قس .ضًٍس اًجام فطایٌس  ARBتطای کاهپَظیت

تكریم ٍ ض یت الیِّا زقَاض هیتاقس .ایي تساى هؼٌاؾت کِ تا

هؽ زض قکش ً 1كاى زازُ قسُ اؾت.

پیكطفت فطآیٌس  ،ARBتؼساز الیرِّرا تگًَرِای هرساٍم افرعایف
هییاتس.

قکش ( :)2تهاٍیط هیکطٍؾکَج ًَضی تتطتیة (الف):پاؼ اٍل( ،ب) :پاؼ
قکش( :)1قواتیکی اظ هطاحش هرتلف فطایٌس اتهال ًَضز تجوؼی.

 -3نتایج و بحث
 1-3بررسی تحوالت ریس ساختاری کامپوزیت مسس حسین
فراینذ ARB

تحررَالت ضیررع ؾرراذتاضی هررؽ ذررالم  ARBقررسُ تَؾررط
هیکطٍؾکَج ًَضی هَضز تطضؾی قطاض گطفت .قکش  2نهحات
جاًثی هؽ ذالم تجراضی پرؽ اظ ّهرت ؾریکش فطآیٌرس ًرَضز
تجوؼی ضا ًكاى هیزّس .هطراتق قرکش ٍضقّرا ترا ؾریکش ّهرتن
تسٍى ػیة ٍ پاضگی فطآیٌس  ARBضا پكرت ؾرط گصاقرتٌس ٍلری

ؾَم( ،ج) :پاؼ پٌجن( ،ز) :پاؼ ّهتن تعضگٌوایی.200X

تا افعایف تؼساز ؾیکشّای فطایٌرس  ARBاظ آًجرایی کرِ اًرساظُ
تغییط قکش اػوالی ترِ هرازُ افرعایف هرییاترس .زض ًتیجرِ جْرت
کاّف اًطغی ؾیؿتن هطظّای کن ظاٍیِ ٍ ؾپؽ تا ظاٍیِ تعضگ
زض ؾاذتاض حانش ٍ هازُ ضیع زاًِتط هیقَز [ .]5زض ًتیجرِ هری-
تَاى ضیع قسى ؾاذتاض ضا ترِ تثرسیش هطظّرای کرن ظاٍیرِ فطػری
ًاقی اظ آضایف ًاتِجاییّا ترِ هطظّرای تهرازفی ترا ظاٍیرِ تراال
ًؿثت زاز.
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تؿَجی ٍ ّوکاضاًف ،هکاًیعم تكرکیش ایري زاًرِ ّرای تؿریاض

 Pتطاؾاؼ فطضیِ ؾرت قسى ًاتِجایی تِ نَضت) ( P  ρ1/2

ظطیف ضا زض ًرَضز تجوؼری ترِ ایري نرَضت پیكرٌْاز زازًرس:

هحاؾثِ هیقَز ٍ ً bیع تطاؾاؼ فطضیِ اؾتحکام ّال -پیچ

b

ؾاذتاض ًرَضز تجوؼری یافترِ ،ؾراذتاضی قرسیساً فكرطزُ اؾرت

  d1/2هحاؾثِ قسُ کِ  dفانلِ هیاى هطظّای کیطقاتش ًهَش هی-

ًٍاّوؿاًی ّای هَضؼی ظیازی زاضز کِ قراهش ًاتجرایی ّرای

تاقس[ .]12-10تا ؾیکش ؾَم کطًف ؾرتی یا ؾرت قسىً ،اتِ-

ٍاتؿرتِ ترِ هَقؼیرت ) (GNBsهری تاقرٌس .زض ایري هکاًْرای

جاییّا ًقف انرلی ضا زض افرعایف اؾرتحکام تراظی هریکٌرس ٍ

ًاّوؿاًی ،کرطًف تحطاًری هطظّرای فطػری کرن ظاٍیرِ ضا ترِ

تكکیش زاًِّرای ظیطهیکطًٍری یرا ؾرلَلّرای ًاترِجرایی ؾرثة

هطظزاًِ ّای پط ظاٍیِ تثسیش هی کٌس ٍ ؾاذتاض تؿیاض ظطیف تِ

افررعایف اؾررتحکام هرریقررَز [ .]11اظ ؾرریکش چْرراضم افررعایف

ٍجَز هی آٍضز .تغییطات پیَؾتِ زض ًاّوؿاًی ظاٍیْای تا هٌظن

اؾتحکام تا تَجِ تِ ؾاذتاض زاًِ ٍ قکشگیرطی زاًرِّرای فرَق-

قسى هجسز ًاتجاییْای ٍاتؿرتِ ترِ هَقؼیرت ( )GNBs5زض اثرط

الؼازُ ضیع هیتاقس ٍ تأثیط کطًف ؾرتی کوتط هیگطزز .ػَاهرش

ًهَش کَتاُ زاهٌِ ،تِ هطظ نهحِ ای تثسیش هی گطزز[.]9-6

هرتلهی زض افعایف اؾتحکام کاهپَظیت ّا تَلیس قسُ ترِ ضٍـ

ایي ًهَش کَتاُ زاهٌِ حتی زض زهای هحیط ًیع هیتَاًس نرَضت

 ARBتاثیطگصاض هی تاقٌس.

گیطز کِ ػلت آًطا هیتَاى تاال ضفتي زهای هَضؼی ًوًَِ زض اثط
کطًف قسیس پالؾتید زاًؿت .هطظزاًِ ّای پط ظاٍیِ کِ زض
اثط تغییط قکش تِ ٍجَز آهسُ اًس ،تاػث تقؿین ٍ ضیعقسى زاًِ
ّای هحتَی ًاتجایی ّای ٍاتؿتِ تِ هَقؼیت هی قًَس تا ٍقتی
کِ تاظیاتی ضخ زّس ٍ هطظزاًِ ّای پایساض تكکیش گطزز[.]8
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ذَال هکاًیکی هؽ ذرالم تجراضی تحرت فطآیٌرس  ARBزض
هطاحش هرتلف فطآیٌس هَضز تطضؾی قطاض گطفت .جْت تطضؾری
ذَال هکاًیکی آظهَىّای کكف تد هحرَضی ٍ ضیعؾررتی
ؾٌجی تط ضٍی ًوًَِّا نَضت گطفت .هٌحٌی تٌف -کطًف زض
ؾیکشّای هرتلف زض قکش ً 3كاى زازُ قسُ اؾتّ .وراًطَض
کِ زض قکش  3هكاّسُ هیقَز اؾتحکام کككری زض زٍ ؾریکش
اٍلیِ فطایٌس  ARBافعایف چكوگیطی زاقتِ اؾرت ٍ ؾرپؽ ترا
افعایف کطًف هقساض آى تسضیجا افعایف یافتِ اؾت .ایري ضًٍرس
افعایكی تا پاؼ ّهتن فطآیٌس  ARBازاهرِ یافترِ ٍ پرؽ اظ ّهرت
ؾیکش فطایٌس  ARBحسٍز  1.5تطاترط تعضگترط اظ اؾرتحکام اٍلیرِ
ٍضق هؽ هی تاقس( .)231MPaافعایف اؾرتحکام هرؽ ذرالم
تحت فطآیٌس  ARBقطاض گطفتِ تِ ؾثة کطًف ؾرتی یا تقَیت
ًاتِجاییّا ( ٍ )pتْثَز اًساظُ زاًِ ٍ اؾتحکام هطظّا ( )bهری-
تاقس [.]9

قکش ( :)3هٌحٌی تٌف -کطًف هؽ زض ؾیکشّای هرتلف فطایٌس:ARB
(الف) :هٌحٌی تٌف-کطًف( ،ب) :هٌحٌی اؾتحکام کككی ًْایی.

تطضؾی ضفتاض ؾاذتاضی ،هکاًیکی ٍ الکتطیکی کاهپَظیت الیِ ای هؽ تَلیس قسُ تِ ضٍـ اتهال ًَضز تجوؼی()ARB
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تطَض کلی ػَاهش اؾرتحکام تركری زض کاهپَظیرت ّرای تَلیرس
قسُ تا فطایٌس  ARBضا هی تَاى تهَضت ػَاهش تاثیطگرصاض ظیرط
تیاى ًوَز .زض گام اٍل هی تَاى تِ کطًف ؾرتی تسلیش افرعایف
زاًؿیتِ ًاتجایی حانرش اظ تغییرط قرکش اقراضُ ًورَز کرِ ؾرثة
افعایف اؾتحکام هی گطزز .ایي ػاهرش زض هطاحرش اٍلیرِ فطایٌرس
ً ARBقف هْوی ضا ایها هی کٌس ،کِ تا افعایف هطاحش ٍ ARB
ایجاز ؾراذتاض ضیرع زاًرِ ٍ تْثرَز اًرساظُ زاًرِ تراثیط آى ترسضیجا
کاّف هی یاتس .زض ازاهِ فطایٌس  ARBضیع زاًِ قسى زض هطاحرش
ًْایی فطایٌس تؿیاض تاثیطگصاض هی تاقس.
زض ؾاذتاض فَق ضیع ،ایجاز هطظّای جسیس تا تَجِ تِ ضاتطِ ّرال
پیچ کِ قثال شکط قس هَجة اؾتحکام تركی هی قَزّ .وچٌیي

قکش ( :)4هٌحٌی تغییطات ضراهت الیِ ّای هؽ زض طی فطایٌس ARB

اثررط کررطًف تطقرری ایجرراز قررسُ زض طرری فطایٌررس ً ARBاقرری اظ
انطکا

تیي کلطد ٍ ًوًَِ ٍ انطکا

تریي ذرَز الیرِ ّرا

 -3-3نتایج ریسسختی سنجی مس تحت فراینذ ARB

ؾثة افعایف کرطًف هؼرازل ٍ افرعایف اؾرتحکام هری قرَز .اظ

تطای اًساظُگیطی ؾرتی ًوًَرِّرا ،نرهحِ جراًثی ًوًَرِّرا زض

زیگط ػَاهش هری ترَاى ترٌف ّرای تاقیواًرسُ اظ ططیرق تراثیط ترط

ؾیکشّای هرتلف فطآیٌس  ARBتحرت ضیعؾررتیؾرٌجی قرطاض

حطکت ًاتجایی ّرا ٍ تؼرساز الیرِ ّرا ٍ ضرراهت آًْرا ضا شکرط

گطفت (قکش.) 5

ًوَزُ ّواًطَض کِ زض قکش  4هكاّسُ هی قرَز زض هطاحرش اٍل

افعایف ؾطیغ ؾرتی حسٍز  1.5تطاتط ًؿثت تِ هؽ ذالم پرؽ

فطایٌس تغییط الیِ ّا ٍ زض هطاحش ًْایی تغییط تؼساز الیرِ ّرا ظیراز

اظ پاؼ ؾَم ایجاز گطزیسُ اؾت .افعایف ؾطیغ ؾرتی تا کاّف

اؾت کِ زض افعایف اؾتحکام تاثیطگصاض هی تاقٌس.

کطًفّا هیتَاًس تِ ؾرت قسى کطًكی هطتَط تاقس [.]14

تا افعایف هطاحش  ARBضراهت الیِ ّا کراّف ٍ تؼرساز آًْرا
تهَضت تَاًی ( )2 nافعایف هی یاتس .تطَضیکِ زض ؾیکش ّهرتن
قاهش  255الیِ هی تاقس .اًساظُ الیِ ّا تا تقؿین ًوَزى ضراهت
ٍضق پؽ اظ فطایٌس ًَضز زض ّط پاؼ تِ تؼساز الیِ ّرای هَجرَز
تسؾت آهسُ اؾت.
ػالٍُ تط ایي هطاتق قکش  3کاّف کطًف زض ؾیکشّای تراالتط
هكَْز هی تاقس .کاّف کطًف ترِ ػلرت ترأثیط کرطًف ؾررتی
هیتاقس کِ زض طی فطایٌس  ARBتاثیط کطًف ؾرتی ترِ ترسضی
کاّف هی یاتس.
قکش (ً :)5تای ضیعؾرتی ؾٌجی هطتَط تِ الیِ ّای هؽ طی ؾیکش ّای
هرتلف فطایٌس ARB

فهررلٌاهِ ػلورری پػٍّكرری فطآیٌررسّای ًررَیي زض هٌْسؾرری هررَاز  /ؾررال ًْررن  /قررواضُ اٍل  /تْرراض 1394
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زض ؾیکش ّای تاالی فطایٌس  ARBؾرتی تِ زلیش آى اؾرت کرِ
هَاز تِ ید زاًؿیتِ پایساضی اظ ًاتجایی ّا ضؾریسُ اًرس .زاًؿریتِ
پایساضی اظ ًاتجایی ّرا تَؾریلِ تؼرازل زیٌراهیکی زض طری تَلیرس
ًاتجایی ّا زض فطایٌرس تغییرط قرکش پالؾرتید قرسیس ٍ آًیرش زض
فطایٌس انالح زیٌراهیکی ضخ هری زّرسّ .وچٌریي هقرازیط تراالی
ؾرتی زض ؾطح تِ ٍؾیلِ کاض ؾرتی ًاقی اظ کطًف تطقی هاظاز
کِ تَؾط انطکا

ظیراز تریي کلطرد ًرَضز ٍ ًوًَرِ زض طری

فطایٌس  ARBاتهاق هی افتس ،هری تاقرس[ٍ .]14-11اقؼیرت زیگرط
کِ تاثیط تؿعایی زض ؾرتی زاضز افعایف ًوایی تؼساز الیرِ ّرا ترا
افعایف تؼساز ؾیکش ّای فطایٌرس  ARBهری تاقرس طثرق فطهرَل
)ً (2n-1وًَِ هؽ  ARBقسُ زض ؾیکش ّهرتن قراهش  255الیرِ

قکش( :)6هٌحٌی تغییطات هقاٍهت الکتطیکی هؽ زض طی فطایٌسARB

هی تاقس.
تٌاتط ایي هی تَاى ًتیجِ گطفت کِ زض هجوَع ،افعایف
 -4-3مقاومت الکتریکسی کامپوزیست مسس خسالض ARB

ؾیکلْای فطایٌس  ARBتسلیش افعایف زاًؿیتِ ػَاهش هٌحطف

شذه

کٌٌسُ الکتطٍى تاػث افعایف هقاٍهت الکتطیکی هی قَز .الثتِ

اظ آًجررا کررِ ّررسایت الکتطیکرری ًؿررثت هؼکررَؼ تررا هقاٍهررت

تٌظط هی ضؾس ضٍـ پطاب چْاض ًقطِ ای تطای آقکاض ؾاظی ایي

الکتطیکی زاضز ٍ زض آظهایكگاُ اهکراى اًرساظُ گیرطی هقاٍهرت

تاثیطات کافی ًوی تاقسّ .وچٌیي تركی اظ ًَؾاًات هكاّسُ

الکتطیکی فطاّن اؾت ،لرصا تغییرطات هقاٍهرت الکتطیکری هرؽ

قسُ زض زازُ ّا هی تَاًس تسلیش جسایف هَضؼی الیِ ّا یا

ذالم  ARBقسُ زض هطاحش هرتلف تا ضٍـ پطاب چْاض ًقطرِ

ذطای جعئی اًساظُ گیطی تاقس.

اًساظُ گیطی قسّ .واًطَض کِ زض قکش  6هكاّسُ هری قرَز زض
طی هطاحش  ARBزاًؿریتِ ًاتجرایی ٍ ؾرطَح هكرتط

افرعایف

 -4نتیجه گیری

پیرسا هری کٌرس زض ًتیجرِ ترا افرعایف ؾریکش ّرای فطایٌررس ARB

زض تحقیق حاضط فطایٌس ًَضزتجوؼی تا ّهت هطحلِ تطَض

هقاٍهت الکتطیکی افعایف ذَاّس یافت.

هَفقیت آهیع تط ضٍی هؽ ذالم اًجام گطفت .تا ؾیکش ّهتن

ّواًطَض کِ زض قکش 6هكاّسُ هی قَز ضًٍس افعایف هقاٍهت

اتهال تجوؼی ًَضز ًوًَِّا زاضای قکشپصیطی هٌاؾة ٍ

الکتطیکی زض ؾیکش ّای ًْایی تسلیش ایجاز ؾاذتاض ضیع زاًِ ٍ

قطؼاتی تسٍى ػیة هاکطٍؾکَپی تسؾت آهسّ .وچٌیي ًتای

افعایف هطظ زاًِ ّا چكوگیطتط هی تاقس .تطَض کلی هی تَاى

ًكاى زازًس کِ:

تغییطات کطًف اػوالی ٍ زض ًتیجِ زاًؿیتِ ًاتجایی ٍ هطظ

 -1تا تکاضگیطی کاّف ؾطح هقطغ ًَضزی  %50زض ّط هطحلِ

تیي الیِ

اظ فطآیٌس ،جَـ ؾطز هٌاؾثی تیي الیِّا ایجاز هیقَز .لصا تا

ای تسلیش کَتاُ کطزى حطکت هؿیط آظاز الکتطًٍْا ضا اظ زیگط

افعایف تؼساز هطاحش ًَضز ،الیِّا ٍ قست تافت کلی افعایف

ػَاهش تاثیطگصاض تط هقاٍهت الکتطیکی زاًؿت[.]14

زاضز ٍ ید تافت قَی زض هطاحش پایاًی ًَضز قکش گطفتِ اؾت.

هكتط

ّای هَجَز زض ؾاذتاض ٍ یا ؾطَح هكتط

ّ -2وچٌیي اًجام فطآیٌس  ARBتط ضٍی هؽ ذالم تجاضی
ػالٍُ تط تْثَز ؾاذتاض ،ؾثة افعایف چكوگیطی زض اؾتحکام،
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ٍ ؾرتی ٍ کاّف زاکتلیتِ آى تِ ؾثة افعایف کطًف ؾرتی
. هی تاقسARB ضیع زاًِ قسى زض طی فطایٌس
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