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 مقدمه - 1- 1

تري از اثرات ریزسـاختار و  هاي گذشته با پیشرفت علم و فناوري در صنعت مواد درك عمیقدر دهه

هاي پردازش روي رفتار مواد شکل گرفته اسـت. قابلیـت مهندسـی خـواص مکـانیکی، حرارتـی و       تکنیک

وسعه کامپوزیت ها و آلیاژهاي جدیدي شده است. تقاضـا بـراي مـواد    الکتریکی مواد مختلف زمینه ساز ت

هاي بیشتر مهندسی شاخه جدیدي از مواد به نـام مـواد   سبکتر و قویتر متناسب با نیاز روز و ارائه قابلیت

که در معرض یک میدان غیرمکانیکی قرار ) بوجود آورده است. این مواد زمانی1چندمنظوره (مواد هوشمند

دهند که این پاسخ یک یا چند مرتبه بزرگتر از پاسخ ناشی نشان می از خود یک پاسخ مکانیکی گیرندمی

هـاي  . در واقـع مـوادي کـه برخـی از ویژگـی     مثل انبساط گرمایی جامدات اسـت  مواد متعارف خواصاز 

ریسیته ، الکتpH هاي محیطی مانند فشار، حرارت،ها در پاسخ به محركالکتریکی، مکانیکی یا ظاهري آن

شـوند  هایی به کار برده میشوند. این مواد در سیستممی کند، مواد هوشمند نامیدهیا مغناطیس تغییر می

هـایی از ایـن مـواد    توانند براي رسیدن به کـارایی موردنیـاز تغییـر کننـد. نمونـه     هاي ذاتی میکه ویژگی

  عبارتنداز:

                                         لعکس.اشود و بتولید می ها با اعمال فشار ولتاژمواد پیزوالکتریک که در آن- 

                                              دهند.مواد  هالوکرومیک که در نتیجه تغییرات اسیدیته تغییر رنگ می- 

              .شوندمواد کروموژنیک که در پاسخ به تغییرات دمایی، نوري یا الکتریکی دچار تغییر رنگ می- 

  دهند.تغییر شکل می یا فشار شکلی که در پاسخ به تغییرات دمایی یا میدان مغناطیسیمواد حافظه- 

هـا  هـا و سـرامیک  شکلی به چندین دسته از جمله آلیاژهاي فلـزي، مغناطیسـی، پلیمـر   واد حافظهم

 .(Lagoudas, 2008) رنـد گیتوجـه قـرار مـی    ها بیشـتر مـورد  شوند که آلیاژها و پلیمرتقسیم بندي می

                                                
1 Smart Material 
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خـود را   يشکلی فلزي با کاهش دما دچار تغییر شکل شده و با افزایش دما شـکل اولیـه  حافظه آلیاژهاي

شوند. این مواد در طیـف گسـترده   دچار گذار فاز ساختاري می کنند در واقع با تغییرات دماییمی بازیابی

رتپدي، صنعت هوافضا، خودرو، رباتیک و اکتشافات اي از بخش ها از قبیل تجهیزات جراحی، اورتدنسی، او

آلیاژهـاي   يیک مرور کلـی بـه پیشـینه    این فصل ابتداي ما در .(Lagoudas, 2008) نفتی کاربرد دارند

 ،ترکیبـات اسـت  اصلی این  يمعرفی گذار فاز مارتنزایت که مشخصه پس از داشت.شکلی خواهیم حافظه

کـه برخـی از   . با توجه بـه ایـن  کنیممی معرفیها را ی و خواص آنمغناطیس شکلی فلزي،آلیاژهاي حافظه

  شـکلی مغناطیسـی محسـوب   مهمترین دسـته از آلیاژهـاي حافظـه    جزءترکیبات فرومغناطیسی هویسلر 

پردازیم. در به معرفی خواص ساختاري و مغناطیسی ترکیبات فرومغناطیسی هویسلر می شوند در ادامهمی

-آلیاژهاي حافظه يدي کلی از مطالعات تجربی و تئوري انجام گرفته در زمینهبنپایان این فصل یک جمع

  دهیم.شکلی فرومغناطیسی هویسلر ارائه می

  

  تاریخچه - 2- 1

 یک گام مهـم در مسـیر   دولف مارتنزآتوسط  1890در فوالد در حدود سال  1کشف گذار مارتنزایت

این  1900در اوایل سال  پس از آن. (Lagoudas, 2008) رودشکلی به شمار میکشف آلیاژهاي حافظه

صورت یک فرایند هب FeCژیکی مورد مطالعه قرار گرفت. سپس در سیستم رگذار بصورت یک پدیده متالو

بر پایه مشـاهدات تجربـی    برگشت ناپذیر مشاهده شد. مفهوم گذار مارتنزایت ترمواالستیکی برگشت پذیر

مارتنزایـت بـا کـم شـدن دمـا و       فاز يمعنی رشد پیوستهمطرح شد که به  CuAl و CuZnدر آلیاژهاي 

. در سـال  (Kurdjumov & Khandros, 1949) باشـد ي این فاز با افزایش دما میناپدید شدن پیوسته

 ) بصورت کـاربردي مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت      2(معروف به نیتینول NiTiاین اثر با کشف آلیاژ  1963

(Buehler et al, 1963)سی این آلیاژها با برخـی فلـزات مهندسـی رایـج عـالوه بـر خـواص        . تفاوت اسا

شـکلی اسـت. اولـین    گذاري آلیاژهاي حافظههاست و این علت نامآن مکانیکی بهتر، توانایی بازیابی شکل

                                                
1 Martensitic Transformation 
2 Nitinol 
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 اسـت  F14 هـاي هـاي هیـدرولیکی جنگنـده   شـکلی در اتصـاالت لولـه   کاربرد تجـاري آلیاژهـاي حافظـه   

(Wayman & Harrison, 1989). دلیل سازگاري بـا بـدن انسـان در علـوم     هب نیتینولها آلیاژهاي بعد

استفاده قرار گرفتند. با مورد توجه قرار گرفتن  ها موردپیوند پروتز پزشکی براي تولید تجهیزات جراحی و

هاي صنعتی با دماهاي گذار نزدیـک بـه دمـاي اتـاق، فیزیکـدانان بـراي       در کاربرد شکلیحافظهي آلیاژها

  بودنـد تـا    گـراد سـانتی  درجه 100ي کاربردها به دنبال آلیاژهایی با دماي گذار باالتر از ش محدودهافزای

  1شـکلی دمـاي بـاال   آلیاژهـاي حافظـه   1970در سـال   .هـاي پـایین اتفـاق نیفتـد    گذار معکوس در دمـا 

ــا دمــا TiAuو  TiPu  ،TiPtاز قبیــل  کشــف شــدند گــرادســانتی درجــه 100بــاالتر از  گــذار هــايب

(Doonkersloot & Vucht, 1970).  

 Ni2MnGa 2هویسـلر  فرومغناطیسـی  لیـاژ آوقوع گذار مارتنزایت در  اولین مشاهده 1984در سال 

بدلیل پاسـخ سـریع نمونـه     اوالکو،  1996در سال  .(Webster et al, 1984) گزارش شد وبسترتوسط 

سـی اثـر حافظـه شـکلی را ارائـه کـرد،       مغناطیسی به میدان مغناطیسی در مقایسه با دما، کنترل مغناطی

را در دماي اتاق و در حضور  Ni2MnGaلیاژ آ% در 2/0زمایشات تجربی خود تغییر شکل آدر  او همچنین

ن آپس از  .(Ullakko et al, 1996; Ullakko, 1996) مشاهده کرد kOe8میدان مغناطیسی خارجی 

درصـد در ترکیبـات غیراسـتوکیومتري     10د تر تـا حـدو  مشاهدات دیگري نیز مبنی بر تغییر شکل بزرگ

Ni2MnGa گزارش شد (Sozinov et al, 2002; Murray et al, 2000) .هاي اخیـر نیـز   در طی سال

در نتایج تجربی و   Ni2FeGaو Mn2NiGa شکلی مغناطیسی در دیگر ترکیبات از جملهوقوع اثر حافظه

هاي عمـده و دالیـل   یکی از تفاوت .(Liu et al, 2006; Zhang et al, 2008) ستامده آتئوري بدست 

در پاسخ به محیط اطـراف  درصد تغییر شکل آلیاژ  دیگر،هم برتري دادن آلیاژهاي حافظه شکلی نسبت به

% گـزارش  10% و در آلیاژهاي مغناطیسی تا بـاالتر از  8باشد که این درصد در آلیاژهاي فلزي کمتر از می

  شده است.

                                                
1 High Temperature Shape Memory Alloy (HTSMA) 
2 Heusler 
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  گذار مارتنزایت - 3- 1

ها جمعی اتم دسته است که در آن حرکت 1ار فاز مارتنزایت یک گذار فاز ساختاري و بدون پخشگذ

ي بین اتمی اسـت. همچنـین یـک گـذار     ها نوعا کمتر از فاصلهطوریکه تغییر موقعیت اتمهافتد باتفاق می

ییر ترکیـب، دمـا،   باشد که در آن تغییر ساختار شبکه به طور ناگهانی با تغحالت جامد به حالت جامد می

تقریبا در تمام آلیاژهـاي فلـزي و فلـزات خـالص عناصـر جـدول        و دهدفشار یا میدان مغناطیسی رخ می

  ترکیبـات مختلـف   خاصـی از  ظرفیـت هـاي الکترونـی   افتد. اغلب این گذار فاز در غلظـت تناوبی اتفاق می

است.  یا برگشت پذیري دمایی دهد. یکی از خواص منحصر به فرد این گذار خاصیت ترمواالستیکییمرخ 

ي مارتنزایت با کاهش دما و ناپدید شدن ترمواالستیکی به معنی رشد پیوسته در واقع یک گذار مارتنزایت

گیرد و یکی و مارتنزایت قرار می 2ي آن با افزایش دماست. تحت این گذار ماده در دو فاز آستنایتپیوسته

ز حجم بـین دو سـاختار اسـت. پـس از گـذار از آسـتنایت بـه        هاي اصلی این گذار تغییر ناچیاز مشخصه

گیري کریستالوگرافی متفاوتی نسـبت بـه فـاز    تواند راستاي جهتمارتنزایت هر سلول واحد مارتنزایت می

- شود. تجمع گونهنامیده می 3گونه یک گیري متفاوت سلول واحدي مکعبی داشته باشد که هر جهتاولیه

مطـابق   هـا یا ترکیب خودسـازگار گونـه   4افتد، یکی مارتنزایت دوقلواتفاق می هاي مارتنزایت به دو شکل

که در آن یک گونه خـاص حـاکم اسـت. در     5گیردوقلو یا مارتنزایت بازجهت غیر ، و دیگري)1- 1شکل (

  شوند.ماتنزایت دوقلو، گونه ها توسط مرزهاي دوقلویی به هم وصل می

                                                
1 Diffusionless 
2 Austenite 
3 Variant 
4 Twinned 
5 Reoriented 
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دو گونه متفاوت  (b)فاز مارتنزایت مکعبی.   (a)مارتنزایت دوقلویی و مشاهده واقعی.: طرح شماتیکی از ایجاد  1 - 1 شکل

پیدایش مرزهاي دوقلویی با کنارهم قرار گرفتن دو نوع مارتنزایت.  (c)مارتنزایت اورتورمبیک با کشیدگی افقی یا عمودي. 

(d)  .چند الیی مرتبه اول(e)  .چند الیی مرتبه دوم(f) بلور بناك مارتنزایت در یک تکرایش نسبتا اشوآCuAlNi .

  (Kruzik et al, 2005)برگرفته از 

  

به محـض خنـک سـازي آلیـاژ در غیـاب یـک       ) 2- 1در حالت کلی در طی این گذار، مطابق شکل (

-ت دوقلو مییکند و منجر به مارتنزانیروي خارجی، ساختار کریستالی از آستنایت به مارتنزایت تغییر می

گـردد و هـیچ تغییـر شـکل     ن ماده از ساختار کریستالی مارتنزایـت بـه آسـتنایت برمـی    شود، با گرم شد

گذار فاز مارتنزایت ترمواالستیکی داراي چهـار دمـاي متمـایز     ماکروسکوپیکی در این فرآیند وجود ندارد.

 آغـاز شـده و در دمـاي    Msاست، در طول گذار آستنایت به مارتنزایت، تبدیل از دماي شروع مارتنزایـت  

ایـن تغییـر    ،شود و به طور مشابه در گذار برگشت از مارتنزایت به آستنایتکامل می Mfپایان مارتنزایت 

  شود.کامل می Afآغاز شده و در دماي پایان آستنایت  Asفاز از دماي شروع آستنایت 
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  افقی نشانگر دماست.. محور ستیکی بدون اعمال نیروي مکانیکی: گذار فاز مارتنزایت ترمواال 2-1شکل 

  (Lagoudas, 2008) برگرفته از

  

  آلیاژهاي حافظه شکلی فلزي - 4- 1

  منجر بـه دو اثـر   که شکلی وقوع یک گذار فاز مارتنزایت استمشخصه کلیدي تمام آلیاژهاي حافظه

 در فـاز  1السـتیکی ماننـد  شود. همچنین این آلیاژهـا رفتـار   می در این آلیاژها شکلی و ابرکشسانیحافظه

  .دهنددماي پایین از خود نشان می

  

  اثر حافظه شکلی - 1 - 4- 1

 معروف است.شده با دما نیز  نام مارتنزایت القاه افتد و بگذار فاز با تغییرات دما اتفاق می این اثر،در 

ـ   متمایزماده در دو دماي متفاوت دو ساختار   فـاز  نـام فـاز آسـتنایت کـه    هدارد، یکی ساختار دماي بـاال ب

نام مارتنزایت که کـم تقـارن   همکعبی است و دیگري ساختار دماي پایین ب داراي ساختار ن و اصوالپرتقار

  شود. هاي مونوکلینیک، اورتورمبیک و تتراگونال دیده میبوده و در ساختار

                                                
1 Rubber-like 

cooling 

heating 
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  .ي نوعی آلیاژ نیتینولیک نمونه درشکلی اثر حافظه دما براي- تنش-کشش: نمودار  3-1شکل 

  (Lagoudas, 2008) برگرفته از

  

فاز دماي باالي خـودش را بـه خـاطر    شکل  ،مادهشکلی این است که در آن ویژگی خاص اثر حافظه

دهـد کـه   زمانی رخ می این اثر شود.سپارد و به همین دلیل اثر حافظه شکلی یک سویه نیز نامیده میمی

تمام نواحی ماده به یک سمت  نشتخارجی قرار بگیرد، با اعمال  تنشماده در فاز مارتنزایت دوقلو تحت 

و گرم کردن تـا دمـاي    تنشسپس با حذف  ،شودکنند و مارتنزایت غیر دوقلو تشکیل میگیري میجهت

الزم به ذکر است که تنش اعمال شده خاصیت پالستیکی  گردد.ماده به فاز آستنایت خود برمی Afباالي 

ما براي حالت کلی آلیاژهاي نیتینول مشـخص  د- تنش- ) این اثر توسط نمودار کشش3- 1دارد. در شکل (

 هاي دماي اتاق است. در این شـکل  ي گذار از آستنایت به مارتنزایت در نزدیکیشده است که محدوده

تغییرطول نمونه  εشود و متناظر با آن تنش تک محوري است که به موجب اعمال نیرو به نمونه وارد می

  ماده در فاز  Aاست که نسبت به طول اولیه بهنجار شده است. در نقطه  در جهت نیروي اعمال شده
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Ferromagnetic shape memory alloys, due to their martensitic structural phase 

transition and their remarkable deformation by applying low magnetic fields, have 

attracted particular attentions in manufacturing sensors and actuators. According to the 

high sensitivity of their structural and magnetic properties to the chemical composition, ab 

initio calculations for these materials are of special importance in order to find the 

optimum compounds. In this study, the Ni2CoGa system is selected because of its high 

ductility and strong ferromagnetic tendency of Co atom. The electronic structure and 

magnetic properties of this compound is studied based on the density functional theory. 

Focusing on the structural properties, the occurrence of the martensitic phase transition has 

been investigated. The effect of Fe doping for Co has also been studied based on the virtual 

crystal approximation. Results of calculations indicate that the martensitic transition in 

Ni2CoGa occurs at higher temperatures in comparison with the prototype Ni2MnGa 

compound. Also, Fe doping improves the magnetic behaviour which makes the Ni-Co-Fe-

Ga compound a favored system for engineering applications. 
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