
الخالصة 

 

-ذٓذف ْزِ انذساسح إنى تٍاٌ ذأثٍش انخٕاص انسشاسٌح عهى انثٍُح انذلٍمح نًسثٕكاخ أنًٍُٕو

سهٍكٌٕ انٍٕذكرٍكٍح ٔ لثم انٍٕذكرٍك ٔإَشاء عاللح يرثادنح تٍٍ انًرغٍشاخ انسشاسٌح نهردًذ يع 

 DAS))ٔانًسافح تٍٍ األرسع انشدٍشٌح, سهٍكٌٕ % 12- نسثٍكح أنًٍُٕو λ))تٍٍ انذلائكانًسافح 

. سهٍكٌٕ خالل انردًذ األذداًْ% 7- نسثٍكح أنًٍُٕو ٔ يعذل لطش انشدٍشج 

 

ذى لٍاط دسخح انسشاسج عًهٍا خالل عًهٍح انردًذ ٔانرثشٌذ فً ثالثح يٕالع عهى يسافح 

ٔ يٍ خالل انًماسَح تٍٍ انُرائح انعًهٍح ٔانسهٕل انشلًٍح انرً .  يهى يٍ سطر انًصمع 90,50,30

ذى , CV) )يسذدج الٔؤانسح, FD)) انًسذدج خذى انسصٕل عهٍٓا تاسرخذاو طشٌمح انفشٔ لا

. انرسمك يٍ دلح انثشايح انًسرخذيح

 

 انًسرخذو فً ْزا انثسث ذى االسرعاَح تّ فً ذصًٍى يُضٕيح FD)) انًسذدج ختشَايح انفشٔ لا

 يهى 120*20*20 سهٍكٌٕ تاتعاد –سثاكح تسٍطح ذسمك عًهٍح انردًذ االذداًْ نًسثٕكح أنًٍُٕو 

 .فً لانة سيهً

 

نمذ ذى الرشاذ عاللاخ خذٌذج نغشض زساب انثٍُح انذلٍمح تاالعرًاد عهى انثشايح انسذٌثح نًعاندح 

كًا ذى ذطٌٕش انطشق انشلًٍح . انصٕس انشلًٍح نغشض زساب انثٍُح انذلٍمح تصٕسج أكثش دلح

يعذل , االَسذاس انسشاسي, (سشعح انسذ انفاصم  )يثم يعذل انًُٕ , نرسذٌذ يرغٍشاخ انردًذ 

. انرثشٌذ ٔصيٍ انردًذ انًٕضعً

 

يٍ خالل انرٕافك تٍٍ انمٍاط انعًهً نهثٍُح انذلٍمح ٔانسهٕل انشلًٍح ذى انسصٕل عهى ًَارج نٓزِ 

. انثٍُح يع يرغٍشاخ انردًذ

 

ذطثٍك تشَايح يعاندح انصٕس يع انعاللاخ انًمرشزح فً ْزِ انذساسح ٌعطً دلح أكثش فً زساب 

. انًسافح انطثمٍح تانًماسَح يع انطشق انرمهٍذٌح

 



سهٍكٌٕ ذعرًذ كثٍشا عهى انُمصاٌ فً كم يٍ % 12- نسثائك أنًٍُٕوλ))إٌ انًسافح تٍٍ انذلائك

, سشعح انسذ انفاصم ٔاالَسذاس انسشاسي عُذيا ذماط انثٍُح يٍ سطر انًصمع تاذداِ انًغزي

. انثٍُح انذلٍمح ٌُرح تسة كال انعايهٍٍ  (زدى)ٔتزنك فاٌ انضٌادج فً خشَٕح 
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سهٍكٌٕ اعطد ذٕافك خٍذ يع َرائح كم يٍ %12-لٍاساخ انًسافح تٍٍ انذلائك نسثٍكح أنًٍُٕو

(Fisher/Kurz)  ٔ((Toloui/Hellwell  .

 

% 7- نسثٍكح أنًٍُٕؤيعذل لطش انشدٍشج فً انًمطع انعشضً  انًسافح تٍٍ االرسع انشدٍشٌح 

.  سهٍكٌٕ لثم انٍٕذكرٍك زسثد كذانح نسشعح انسذ انفاصم ٔ صيٍ انردًذ انًٕضعً

DAS = 0.0284 tf
0.5697

                                    (mm) 

Dendrite diameter = 0.0105 V 
-0.3911                   

(mm)
       

Dendrite diameter = 0.0153 tf 
0.3789                      

(mm)
        

                                   

( Dendrite diameter)ٔ يعذل لطش انشدٍشج  (DAS)لٍاساخ انًسافح تٍٍ االرسع انشدٍشٌح  

.  عهى انرٕانPeres ٔ Grugelًنٓزِ انسثٍكّ أعطد اعطد ذٕافك خٍذ يع َرائح 


