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 اعضای کمیته داوری:
 

  دکتر مهشید خرازیها -دکتر رحمت اهلل عمادیاساتید داور:      ران نحویدکتر سیدمه -دکتر محمدحسین عنایتی اساتید راهنما:

 چکیده
 برای توانمی را پیزوالکتریک مواد ، ویژگیاین   به توجه با. کنندمی تبدیل را به یکدیگر الکتریکی  و مکانیکی انرژی ،پیزوالکتریک مواد

 تواندمی و است ذیرپانعطاف بسیارپروژه ین ا در موردبحث پوشش پیزوالکتریک دیگر، سوی از .کرد استفاده محرک و حسگر مختلف کاربردهای

پتاسیم -و نیوبات سدیم( BiT)در این پژوهش ابتدا سنتز پودرهای تیتانات بیسموت  .شود اعمال پیچیده ساختارهای و مختلف اشکال بر روی

(KNN ) مقدار متفاوت از   سه و سپس هیه گردیدت)سرامیکی سنتی(  جامدحالتبا روش واکنشKNN (2 6 و وزنی درصد 4 وزنی، درصد 

 یموردبررسها و ساختار پوشش بر خواص الکتریکی و مکانیکی پوشش KNN تا تأثیر شد اضافه خالص تیتانات بیسموت پودرهای وزنی( به درصد

ساعت انجام شد و   4درجه سانتیگراد به مدت  800درصد وزنی اضافه اکسید بیسموت در دمای  3سنتز پودر تیتانات بیسموت با مقدار  .قرار گیرد

برای جریان ساعت کلسینه شد.    3به مدت  گرادسانتیدرجه  900، در دمای روزشبانهپس از خشک شدن مواد اولیه آن به مدت یک  KNNپودر 

 ورت گرفتصمرطوب کردن با روش  گرانول سازی پودر پاشش حرارتی خط مسیر تزریق در فرآیند  پذیری بهتر پودر و جلوگیری از مسدود شدن

 700مای در د بر روی پودرهای تغذیه عملیات حرارتی ،استحکام دهی به پودر و جلوگیری از خرد شدن در طول فرآیند پاشش منظوربهو سپس 

انجام  316های فوالد زنگ نزن ای بر روی زیرالیهبا روش پاشش شعله حرارتی پاششعملیات . صورت گرفتساعت  4به مدت  گرادسانتیدرجه 

تیتانات بیسموت  هایپوشش همه برای  13/0 و 16/0  ینب الکتریکدی فتالا و است 96تا  87 محدوده در ( 𝜀𝑟) نسبی گذردهی مقدار حداکثر شد.

 .ستمرتبط ا منافذ و هاریزترک حذف به نسبی گذردهی افزایش یلدل .است متغیر محیط دمای در کیلوهرتز 1 فرکانس در KNN دوپ شده با

مورفولوژی  تحلیلوتجزیه با رفتار اسپلت و سطح مقطع پوشش(.  شد ) قسمت باالیی پوشش، انجام نیز هاپوشش مورفولوژی جزئیات مورد در بحث

نین همچ .شودمیدر پوشش  و عیوب ذوب نشده کاهش ذرات نیمه مذاب، و ذوب وضعیت بهبود به منجر KNN افزودنپوشش استنباط شد که 

ق ضریب پیزوالکتریک نیز در این تحقی. یافتافزایش  98تا  24از  الکتریکدیمیکرومتر، ثابت  450تا  150از ها پوششبا افزایش ضخامت 

پوشش نیز  صورتبههد، دضریب پیزوالکتریک بسیار پایینی از خود نشان می طورکلیبهتیتانات بیسموت  ترکیبات ینکهبه دلیل ا شد. گیریاندازه

 تشدبهگیری ولی در این مقادیر خطای اندازه .پیکوکولن بر نیوتن را از خود نشان داد 44/0تا  38/0ضریب پیزوالکتریک و  نشان داد این رفتار را

  وجود دارد.
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