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 چکیده
شود. این روش که مبتنی بر معادالت دیفرانسیل فازي است، تشکیل فاز و سازي ریزساختارها محسوب میفازي ابزاري قوي جهت شبیهروش میدان 

جا که در فرایند تبلورمجدد دینامیکی تشکیل و رشد هر جوانه از لحاظ ترمودینامیکی کند. از آنسازي میحرك مرزها را مبتنی بر انرژي و مرز فاز شبیه
سازي تبلورمجدد دینامیکی ذکر شده است. در فرایندهاي سینتیکی معادل تشکیل و رشد یک فاز است، روش میدان فازي ابزار مناسبی براي شبیه و

شود، تغییر شکل پالستیک شدید همچون جوشکاري اصطکاکی اغتشاشی که تبلورمجدد دینامیکی از مهمترین تحوالت ریزساختاري محسوب می
 ی،حرارت يهايساز یهشبود و منظور از روش المان محد ینا يبراسازي ریزساختار محسوب شود. تواند ابزار مناسبی جهت شبیهازي میروش میدان ف

به همراه معادالت حاکم  يفاز یداناستفاده شد. سپس معادالت م کرنش  و نرخ کرنش ،دما یعبه دست آوردن توز يبرا یکیو مکان  یکپالست یالنس
کامسول انجام شده و  زارالمان محدود در نرم اف  يهايسازیهساختار مورد استفاده قرار گرفتند.  شب یزر يسازیهجهت شب  دینامیکی بر  تبلورمجدد

مطالعات رشد تک جوانه  ي،فاز یدانمدل م صحت سنجیبه منظور  ،است ی. گفتنیرفتدر نرم افزار متلب صورت پذ يفاز یدانروش م يساز یهشب
با  یمثلث يهامورد مطالعه قرار گرفتند. جوانه یوجوه سه، چهار و شش وجه يدارا یچند وجه يهاجوانه. قرار گرفت یدانه مورد بررس یکدر بستر 

، دما يپارامترها یراست، تاث ی. گفتني شدندسازیهدانه شبمرز يمدل در انرژ ییکارا یبه منظور بررس یرخطیشامل اضالع  غمتفاوت  يهايمورفولوژ
تحرك مرزدانه   یشافزا یلنرخ کرنش به دل یشدما و افزا یش. مشاهده شد  که افزایدگرد يسازیهشب يایرهکرنش و نرخ کرنش بر رشد تک جوانه دا

مرزدانه و نقطه سه  یلبرخورد دو جوانه و سه جوانه به منظور تشک يساز یهبه شب پس،دهند. سیم یشرشد دانه را افزا ،جوانه و بستر يو اختالف انرژ
 با احتمال یزنجوانه و همچنین دانهمرز يرو یزنها پرداخته شد. پس از آن توسعه مدل در جوانهمدل در تعامل دانه ییکارا یبررس به منظورگانه و 

ساختار  يرو یاستفاده شد. سپس، جوانه زن ییازروش ورونو یهساختار دانه اول یک یجادقرار گرفت. به منظور ا یگانه مورد بررسنقطه سه يرو یشترب
از معادالت  سازي عددي و استفاده. با بکارگیري پارامترهاي استخراج شده از شبیهمورد توجه قرار گرفت يفاز یدانمدل م یابیبه منظور ارز يورونو

ها، تغییرات انرژي داخلی و همچنین پارامتر تحرك مرز، که از مهمترین عناصر معادله میدان فازي حاکم بر تبلورمجدد دینامیکی، دانسیته نابجایی
 5083 ینیومآلوم اژیو آل  304فوالد زنگ نزن  یاغتشاش یاصطکاک يجوشکار یندتبلور مجدد در فرآ  يساز یهشب یتدر نهاهستند محاسبه گردیدند. 

 يفاز یدانمختلف انجام شد. مشاهده شد که اوال روش م سرعت چرخشیهر فلز در سه  يبرا يساز یهشب ینصورت گرفت. ا يفاز یدانبه روش م
فلز موجب  در هر دو و نرخ کرنش دما یشمالحظه شد که افزا یاًاست. ثان یاغتشاش یاصطکاک يجوشکار یزساختارر يساز یهشب يبرا یابزار مناسب

 .اشتندد یتجرب یطبا شرا یمناسب یقتطب سازيیج شبیهشود. نتایم ییاندازه دانه نها یشافزا ینو همچن یافتهکسر تبلور مجدد  یشافزا
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