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ثیغز ٍ یکویي کٌفزاًظ ادشیک ٍ فَسًَیک ایزاى
ٍ ّفشویي کٌفزاًظ هٌْذعی ٍ فٌبٍری فَسًَیک ایزاى
 داًؾگبُ ؽْیذ ثْؾشی،۳292 ُ دی هب32  سب32
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Abstract- The study of crystal behavior in metallic alloys, specially steels and cast irons has been of great interest to many
scientists. These studies are highly important due to the vast application of metallic alloys in different industries .In this
paper, reflective digital holographic microscopy (rDHM) method is used for three-dimensional visualization and
measurement of crystal structure of carbon steel. The results demonstrate that digital holography is an effective and low-cost
technique for acquiring non-contact and high precision 3D information of the surface evolution of alloys.
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مقذمٍ

ؽکل  :۳داًِ ثٌذی رٍی فَالد ]7[ A1015

در ػلن هَاد سکٌیکّبی هشفبٍسی ثزای ثذعز آٍردى
ًوبیِی ارسفبع عيح ًوًَِ هَرد اعشفبدُ قزار هیگیزد .ایي
سکٌیکّب هیکزٍعکَح ًیزٍی اسوی (ٍ )AFM
هیکزٍعکَح الکشزًٍی رٍثؾی (ّ )SEMغشٌذ کِ ّز کذام
هشایبی خبؿ خَدؽبى را دارًذ .در ایي هقبلِ رٍػ
هیکزٍعکَدی سوبم ًگبری دیدیشبلی ثزای سؼییي ًوبیِی
عيح داًِّب هَرد اعشفبدُ قزار گزفشِ ٍ سقبٍیز عِ ثؼذی
اس عيح ًوًَِ ثب سفکیک هیکزًٍی ،ارسفبع داًِّب ثذعز
آهذُ اعز .ثب اعشفبدُ اس ایي رٍػ هیسَاى عبخشبر
هیکزٍعکَدی فلشار ٍ ّوچٌیي سحَالر ایي عبخشبر ٍ
خَاؿ داًِّب را اًذاسُگیزی کزد .دقز ثبال ،ػذم
هحذٍدیز در خٌظ عيَح هَرد ثزرعی ٍ ؽزایو هحیو
آسهبیؼً ،زخ اًذاسُگیزی ثبال ٍ اًذاسُگیزی عِ ثؼذی
عبخشبر هیکزٍعکَدی اس هشایبی ایي رٍػ ّغشٌذ [.]9
در ثخؼ ثؼذ فزآیٌذ آهبدُعبسی ًوًَِ ؽزح دادُ ؽذُ
اعز .عذظ چیذهبى ٍ ًحَُی اًدبم آسهبیؼ ّب سَمیح
دادُ ؽذُ ٍ ًشبیح سدزثی ثذعز آهذُ ارائِ ٍ سحلیل
ؽذُاًذ.

آمادٌ سازی ومًوٍ
در ایي هقبلِ اس یک هیل گزد ثب قيز 32هیلیهشز اس خٌظ
فَالد  CK45اعشفبدُ ؽذُ اعز .اثشذا ثب عوجبدُ سًی،
عيح ًوًَِ هَرد ًظز فبف ٍ فیقلی هیؽَد .در چٌذیي
هزحلِ عيح فَالد ثب درخِّبی هشفبٍر عوجبدُّبی
هشبلَگزافی (اس درخِی  ۳82سب درخِی  )2222دَلیؼ
دادُ ؽذُ اعز سب یک عيح یک دعز ٍ آیٌِای ثِ دعز
آیذ .ثزای آؽکبر ؽذى هزس ثیي داًِّبی کزیغشبلی فَالد
دظ اس عبیؼ ،آى را داخل هحلَلی اعیذی قزار هیدّین
سب عيح رٍی داًِّب خَردُ ؽَد ٍ هزس هیبى داًِّب
هؾخـ ؽَد .ثِ ایي فزآیٌذ اذ کزدى هیگَیٌذ .هیشاى
خَردگی عيح ّز داًِ ثِ خْزگیزی کزیغشبلّبی
هزثَه ثِ آى ٍ هیشاى ًبخبلقی ثِ ٍیضُ کزثي ثغشگی دارد.
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ٌّگبهی کِ یک هَج ّوذٍط ثِ یک خغن سبثیذُ
هیؽَد ،ؽذر هَج حبهل اىالػبسی ًظیز مزیت ثبسسبة ٍ
خذة ٍ فبس هَج ًیش ًؾبى دٌّذُی اىالػبر هزثَه ثِ
مخبهز ٍ رٍیِ عٌدی اعز .ثب اًذاسُگیزی سغییزار فبس ثب
رٍػّبی ادشیکی هیسَاى اىالػبر عِ ثؼذی هزثَه ثِ
عيح را ثِ دعز آٍرد .دیگز رٍػّبی غیز ثغیبر گزاى
قیوز ّغشٌذ ٍ ًیش در هحیوّبی خبرج اس آسهبیؾگبُ،
هبًٌذ هحیوّبی فٌؼشی ،اهکبى اعشفبدُ اس آىّب ٍخَد
ًذارد .ایي در حبلی اعز کِ رٍػّبی اًذاسُگیزی ادشیکی
ارساى قیوز ،غیز هخزة ،سوبم ففحِ ٍ قبثل عبسگبری ثب
هحیوّبی عخز فٌؼشی ّغشٌذ [ .]۳ثغشِ ثِ ؽزایو
اًذاسُگیزی ٍ ًوًَِ ،رٍػّبی ادشیکی هخشلفی ثِ کبر
هیرٍد .رٍػ هبرُ [ ،]2ٍ3رٍػ سذاخل عٌدی لک ٍ
دیظ [ ٍ ]4سوبم ًگبری [ً ]2وًَِّبیی اس ایي رٍػّبی
ادشیکی ّغشٌذ .اس ایي ثیي رٍػ سوبمًگبری رٍؽی دقیق ٍ
دزکبرثزد اعز .ایي رٍػ اثشذا سَعو دًیظ گبثَر []۳
اثذاع گزدیذ ٍ در دِّّبی گذؽشِ ثغیبر سَعؼِ یبفشِ اعز
[ .]7در ایي رٍػ ثب اعشفبدُ اس ىزح سذاخلی دٍ هَج کِ
حبٍی اىالػبر فبسی اس خغن ّغشٌذ هیسَاى اىالػبر
ثؼذ عَم را اعشخزاج کزد .در سوبم ًگبری ثبسسبثی اس ىزح
سذاخلی ثیي هَج ثبسسبثی اس خغن ٍ هَج هزخغ اعشفبدُ
هیؽَد .در سوبم ًگبری دیدیشبلی ثب اعشفبدُ اس دٍرثیي
دیدیشبلی هیسَاى فزآیٌذ عخز ٍ سهبىثز ثجز ؽیویبیی
سوبم ًگبؽز را حذف ًوَد ٍ اس ىزفی ثِ خبی ثبسعبسی ثب
یک هَج هزخغ فیشیکی ،ثب اعشفبدُ اس رٍػّبی ػذدی ٍ
ثزًبهًَِیغی ثبسعبسی را ثِ فَرر دیدیشبلی اًدبم داد
[.]2
فلشار هْنسزیي ٍ دزکبرثزدسزیي هَاد اٍلیِ در فٌؼز
ّغشٌذ .اس ایي رٍ درک فحیح ٍیضگیّبی ایي هَاد ثِ
ٍیضُ خَاؿ هکبًیکی آىّب اس اّویز ثغیبر ثبالی ػلوی ٍ
فٌؼشی ثزخَردار اعز .هَاد فلشی در هقیبط
هیکزٍعکَدی اس فبسّبی هخشلفی سؾکیل ؽذُاًذ کِ
خَاؿ ٍ ٍیضگیّبی هکبًیکی آىّب ثب یکذیگز هشفبٍر
اعز .ؽکل (ً )۳وًَِای اس عبخشبر ایي فبسّب در عيح
فَالد را ًؾبى هیدّذ .ثٌبثزایي ؽٌبخز ٍ درک درعز اس
رفشبر ٍ ٍیضگیّبی ایي داًِّبی کزیغشبلی در فلشار اس
اّویز سیبدی ثزخَردار اعز[.]5
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هَج 8رً 723بًَهشز) ٍ هغذٍد کزدى هغیز هَج هزخغ،
سقَیز هیکزٍعکَدی هؼوَلی در آؽکبرعبس (دٍرثیي
 )CMOS, DCC1545M, Thorlabsثجز هیؽَد.

ّوبىگًَِ کِ در ؽکل (ً )3ؾبى دادُ ؽذُ اعز در
فزآیٌذ اذ ؽذى ثزخی داًِّب کنسز ٍ ثزخی ثیؾشز خَردُ
هیؽًَذ.

ؽکل  4سقَیز چیذهبى :L ،لیشر ّلین ًئَى :O2 ٍ O1 ،ؽیئی
هیکزٍعکَدی  :BS ،۳2Xثبریکِ ؽکي :C ،دٍرثیي  :M ،CCDآیٌِ ٍ :S
ًوًَِ فَالدی.

سٌْب ًیوی اس ًوًَِ را داخل هحلَل اذ کزدُ ٍ  32ثبًیِ در
آى ًگِ داؽشِاین سب ًوًَِ ثِ فَرر ؽکل ( )2درآیذ.
ًیوِای اذ ؽذى ًوًَِ در ثبسعبسی سوبم ًگبؽز ًقؼ
هْوی دارد ،چزا کِ ًیوِی اذ ًؾذُی ًوًَِ ثزای ثجز
سوبم ًگبؽز هزخغ ٍ ًیوِی اذ ؽذُ ثزای ثجز سوبم
ًگبؽز ًوًَِ اعشفبدُ هیؽَد .ثزای ثجز سوبم ًگبؽز
هزخغ ًویسَاى اس یک عيح فبف اعشبًذارد هبًٌذ آیٌِ
اعشفبدُ کزد سیزا ّزگًَِ سغییز در چیذهبى ٍ خبثِخبیی ٍ
سؼَیل ًوًَِ ثب آیٌِ هیسَاًذ اًحٌبی هیذاى کبًًَی ؽذُ
را سغییز دّذ ٍ اس دقز اًذاسُ گیزی ثکبّذ .در حبلی کِ
هیسَاى ثب یک خبثِخبگز هیکزٍهشزی ًوًَِ را در راعشبی
 y ٍ xخبثِخب ٍ اس ًیوِی اذ ًؾذُ سقَیز سوبم ًگبؽز
هزخغ را ثجز کزد ثی آى کِ سغییزی در هیشاى کبًًَی
ؽذى ثِ ٍخَد آیذ.

ىزح سذاخل ًبؽی اس هَج هزخغ ٍ هَج ًوًَِ ّوبى سوبم
ًگبؽز را سؾکیل هیدّذ .ؽکل ( )2سقَیز هیکزٍعکَدی
هؼوَلی عيح فَالد را ثِ ّوزاُ سوبم ًگبؽز هشٌبظز ثب آى
ًؾبى هیدّذ.

ؽکل  2سقَیز هیکزٍعکَدی ٍ سقَیز سوبم ًگبؽز

ثبسعبسی آى ثِ رٍػ اًشؾبر ىیف ساٍیِای اًدبم هیگیزد.
در رٍػ اًشؾبر ىیف ساٍیِای اًشگزال دزاػ ٍ اًشؾبر
ػذدی سبثغ رٍسًِ در ففحِی رٍسًِ اًدبم هیؽَد [.]2
سجذیل فَریِی سوبم ًگبؽز در فنبی فزکبًظ فنبیی
هيبثق ؽکل ( 7الف) اعز کِ هٌيقِی هیبًی رٍی هجذأ
سَفیف کٌٌذُی هَج هزخغ ٍ ًوًَِ ٍ دٍ لکِی ٍاقغ در
ىزفیي هجذأ حبهل اىالػبر فبسی هزسجو ثِ خوالر
سقبٍیز هدبسی ٍ حقیقی در سوبم ًگبری ّغشٌذ .ثب اًشخبة
هٌيقِی ً ،3قؾِی فبس ثِ دعز هیآیذ .ایي ًقؾِی فبس
ثبیذ ثب رٍػ هٌبعت دیَعشِ عبسی ؽَد .کِ در ایيخب ثب
سَخِ ثِ ؽکل داًِثٌذی کِ سؼذاد سیبدی ؽکغشگی را
ؽبهل هیؽَد اس الگَریشن [8] unwrap_Goldstein
اعشفبدُ ؽذُ اعز .ؽکل ( 7ة) ًقؾِی فبس دیَعشِ
هزثَه ثِ قغوشی اس عيح فَالد را ًؾبى هیدّذ.

ؽکل  2سقَیز ًیوِ اذ ؽذُ .عوز چخ اذ ًؾذُ ٍ عوز راعز اذ
ؽذُ اعز .سقَیز دٍرثیي در ًیوِی راعز آیٌِای هؼلَم اعز.

چیذمان آزمایش ي وتایج تجربی
چیذهبى سوبم ًگبری دیدیشبلی در ؽکل (ً )4ؾبى دادُ
ؽذُ اعز .ایي چیذهبى در ٍاقغ سذاخل عٌح هبیکلغَى
اعز کِ ثب قزار دادى دٍ ؽیئی یکغبى ( )۳2Xدر ثزاثز
هَج هزخغ ٍ هَج ًوًَِ سجذیل ثِ چیذهبى هیکزٍعکَدی
سوبم ًگبری دیدیشبلی ثبسسبثی ؽذُ اعز ٍ .ثب قزار دادى
یک چؾوِی ًَر عفیذ ثِ خبی لیشر (ّلینً-ئَى ثب ىَل
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ؽکل  :3الف) عيح دَلیؼ سدُ ؽذُ .ة) عيحی کِ در هؼزك اعیذ
قزار گزفشِ ٍ دچبر خَردگی هیؽَد.
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خَاّذ ثَد .هيبلؼِ ٍ اًذاسُگیزی دقیق سغییزار عِ ثؼذی
اثز ثبرگذاری هکبًیکی ٍ حزارسی ثز داًِ ثٌذی آلیبص فَالد
دٍفبسی ثب اعشفبدُ اس هیکزٍعکَدی سوبم ًگبری دیدیشبلی
در حبل اًدبم اعز.
ؽکل  :7الف) ىیف سجذیل فَریِ ة) ًقؾِی فبس دیَعشِ .

ؽکل  :8الف) سقَیز  2ثؼذی ثبسعبسی ؽذُ ؽکل .7ة) سقَیز
دٍثؼذی ج) سقَیز  ۳ثؼذی در راعشبی خو قزهش.
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ؽکل  :5فبس ثبسعبسی ؽذُ الف) ثب سوبم ًگبؽز هزخغ حبفل اس ًیوِی
اذ ًؾذُ .ة) ثب سوبم ًگبؽز هزخغ حبفل اس هیبًگیيگیزی.

در ؽکل (ً )8شبیح حبفل اس ثبسعبسی سوبم ًگبؽز ؽکل
(ً )2وبیؼ دادُ ؽذُ اعزّ .وبىىَر کِ در ؽکل ( 8ة)
ًؾبى دادُ ؽذُ اعز ،هیشاى افز ٍ خیش داًِثٌذی عيح
فَالد اس هقیبط هیکزٍهشز اعز.

وتیجٍ گیری
ًشبیح اٍلیِی ارائِ ؽذُ در ایي هقبلِ ًؾبى هیدٌّذ کِ
رٍػ هیکزٍعکَدی سوبم ًگبری دیدیشبلی رٍؽی کبرآهذ
خْز اًذاسُگیزی ٍ هيبلؼِی عِ ثؼذی عبخشبر کزیغشبلی
فلشار اعز .اعشفبدُ اس ایي رٍػ ثب سَخِ ثِ هَثز ٍ ارساى
ثَدى آى ًغجز ثِ رٍػّبیی هبًٌذ  ٍ SEMاعکي دزسَ
ایکظ ثزای دیؾجزد هقبفذ هخشلف در ػلن هشبلَرصی،
هٌْذعی هکبًیک ٍ ثِ ٍیضُ هٌْذعی خَردگی ثغیبر هفیذ
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در فزآیٌذ ثبسعبسی ثِ یک سوبم ًگبؽز هزخغ ًیبس اعز سب
اثزار اثیزاّی قيؼبر ادشیکی چیذهبى آسهبیؼ ٍ ًَیشّب
حذف ؽًَذ .ثِ ّویي دلیل کیفیز سوبم ًگبؽز هزخغ
ًقؼ هْوی در دقز اًذاسُگیزی ایفب هیکٌذ .ثِ ػٌَاى
هثبل در ؽکل (ً )5شیدِی ثبسعبسی یک سوبم ًگبؽز
ًوًَِ ثب دٍ سوبم ًگبؽز هزخغ هشفبٍر (یکی ثب رٍػ
هیبًگیيگیزی رٍی سوبم ًگبؽز هزثَه ثِ چٌذیي ثخؼ
ًوًَِی اذ ؽذُ ٍ دیگزی ثب اعشفبدُ اس ًیوِی اذ ًؾذُی
ًوًَِ) ًؾبى دادُ ؽذُ اعز .رٍػ ارائِ ؽذُ در ایي هقبلِ
هجٌی ثز سْیِی سوبم ًگبؽز هزخغ اس ًیوِی اذ ًؾذُی
ًوًَِ سبثیز ثغشایی در افشایؼ دقز اًذاسُگیزی ًوبیِی
ًوًَِ هشبلَگزافی دارد .در کبرّبی هؾبثِ ثِ دلیل ػذم
اهکبى سْیِی سوبم ًگبؽز هزخغ هٌبعت ،سٌْب سغییزار
عبخشبر کزیغشبلی ثجز ؽذُ ٍ خَد عبخشبر کزیغشبلی قجل
ٍ ثؼذ اس اػوبل سغییزار ثزرعی ًؾذُ اعز] .[9

