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 :  چکیده
ها در تغییر شکل فلزات در دمای باالست که کنترل و پیش بینی آن برای دستیابی به خواص مکانیکی مطلوب  ترین پدیده تبلور مجدد دینامیکی از مهم 

سازی تحوالت  شبیه های زمانی و سلول، ابزاری قدرتمند در زمینه  سازی زمان و فضا به گام از اهمیت بسزایی برخوردار است. روش سلوالر اتوماتا با گسسته 
ها و نمودار سیالن ماده است. در این پژوهش با معادالت حاکم بر تبلور ریزساختاری است که قادر به پیش بینی مورفولوژی، توزیع دانیسته نابجایی در دانه 

های ایجاد ریزساختار  مجدد دینامیکی با الگوریتم سازی ریزساختار در پدیده تبلور  مجدد دینامیکی کد کامپیوتری )محاسباتی( سلوالر اتوماتا به منظور شبیه 
ها با انحنا و دانسیته نابجایی متفاوت نتایج نشان داد که برای هر چند  زنی، رشد دانه و تغییر توپولوژی توسعه داده شد. با تغییر مورفولوژی جوانه اولیه، جوانه 

تا چند مگاپاسکال   1شار ناشی از اختالف دانسیته نابجایی بر روی مرزدانه در مقیاس  ضلعی و شکل هندسی جوانه، روابط به کار گرفته شده صادق است و ف
های کوچک چند میکرونی به دلیل انحنای زیاد در حین تبلور  است در حالی که فشار ناشی از انحنا چند ده برابر کمتر از این میزان است که برای جوانه 

های متفاوت به سمت مرکز جوانه و در مرزهای انحنا دار به سمت مرکز تعقر است  ها با مورفولوژیئوس جوانه مجدد دینامیکی اهمیت دارد. فشار انحنا در ر
ای شکل شدن جوانه وجود دارد که این تمایل در  ها تمایل به داشتن مرز محدب و دایره کند. در همه مورفولوژی ها شکل جوانه را تعیین میکه برایند آن 

از ماده   ینرخ رشد تابعاست. به دلیل کارسختی و بازیابی فشار وارد بر مرزدانه و سرعت مرز در حین تبلور مجدد ثابت نخواهد بود و  جوانه سه ضلعی بیشتر  
نیزیم سازی تبلور مجدد دینامیکی ناپیوسته نمونه تست فشار داغ آلیاژ مبه منظور بررسی کارایی و صحت مدل سلوالر اتوماتا، شبیه   است.   رشکلییتغشرایط  و  

61AZ    در داخل دانه انجام شدند و با نتایج    0/ 05و مکانیزم جوانه زنی متاثر از ذرات با کسر    95/0با دو مکانیزم مهاجرت مرزدانه متأثر از کرنش با کسر
به دلیل ماهیت احتمالی و    سازی و حالت تجربی از همسایگی هفت سلولیتجربی به منظور اعتبار سنجی مقایسه گردید. به منظور تطابق مورفولوژی شبیه 

ها نسبت به سایر انواع همسایگی را موجب گردید. نتایج حاصل، تطابق میان ریزساختار، توزیع اندازه تعداد سلول کافی استفاده شد که رشد هم محور جوانه 
در حالت تجربی در دو نقطه متفاوت    s  1/0-1نرخ کرنش  و    C400°ها در دمای  دانه، کسر تبلور مجدد و میانگین قطر دانه را نشان دادند. قطر میانگین دانه 

میکرون بدست آمدند. به منظور    82/5و    08/7سازی سلوالر اتوماتا به ترتیب مقدار  میکرون بودند که در شبیه  16/5و    7/ 51نمونه تست فشار داغ به ترتیب  
انتخاب گردید و تغییر ثوابت موبیلیتی و نرخ جوانه زنی تطابق منحنی سیالن  میکرون   1افزایش وضوح و حجم محاسبات قابل قبول، اندازه آستانه هر سلول 

 سازی با حالت تجربی را موجب شد.شبیه 
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