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مدلسازی اثر مهمترین عوامل مؤثر بر رفتار سینتیکی واکنش نیتریدهکردن سیلیسیم به روش پیوند واکنشی بر اساس
روش گروهی بررسی داده
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چکیده
در مطالعه حاضررر ا اسررت اده اش روا محاسرربانی ه نام ررسرری گروهی داده ( )group method of data handlingمدل مؤثر رای پیش ینی میزان
پی شروی واکنش نیتریدهکردن سیلی سیم هروا پیوند واکن شی ،نو سعه داده شده ا ست 2081 .داده اش آشمایشهای انجام شده در این نحقیق و اطالعات
موجود در کارهای گذشته استخراج شده است .نأثیرات مهمنرین پارامترها مثل شمان ،دما ،درصد گاش نیتروژن ،انداشۀ قرص و انداشۀ ذرۀ سیلیسیم اولیه
ررسی شده است .واکنش نیتریدهکردن سیلیسیم در دمای  0753درجه کلوین انجام شد و نتایج آشمایش ا مقادیر حاصل اش مدل مقایسه و ا است اده اش
پارامترهای خطای آماری عملکرد مدل ا خطای  1/61نأیید شررد .همچنین عملکرد دقیق و مؤثر مدل  GMDHدر را ر مدلهای نحلیلی قبلی مقایسرره
شد .ا است اده اش آنالیز حساسیت ،فشار نیتروژن ا مقدار  1/25مؤثرنرین پارامتر در میزان نیتریدهشدن نعیین شد.
واژههای کلیدی الگوریتم ،سرامیک ،مدلساشی ،سیلیسیم نیترید ،رنامهنویسی ،سینتیک ،الگو ،راشا.

Modeling the Effect of the Most Important Factors on the Kinetics Behavior of Silicon Nitration
Reaction Based on Group Method of Data Handling
A.Mirhabibi

F.GolestaniFard

E.Shahmohamadi

Abstract
In the present study, a soft computing method namely the group method of data handling (GMDH) is applied to
develop a new and efficient predictive model for prediction of kinetics silicon nitridation. 1186 data point is
obtained from experimental results and other studies in literatures. Several effective parameters like time,
temperature, nitrogen percentage, pellet size and silicon particle size are considered. The silicon nitridation was
performed in 1573 k and results were evaluated against model results for validation of the model. The performance
of the model is evaluated through statistical analysis. Furthermore, the performance and efficiency of the GMDH
model is confirmed against the two most common analytical models. Using sensitivity analysis, nitrogen pressure
with 𝑉𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 0.27 was the most effective parameter in nitridation.
Key Words Ceramics, Modeling, Silicon nitriding, Programming, Kinetics, Pattern, Regression.
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مقدمه

واکنشگر اید مسیر جدیدی میان محصوالت واکنش یا د نا

سیلیسیم نیترید هعنوان یک اش مهمنرین سرامیکهای

نیتریدهکردن قرص کامل شود ،نا راین نرخ واکنش کاهش

مهندسی ،کار رد وسیعی در شمینه مواد دما اال دارد .مزایای

مییا د.

شیاد مثل مقاومت اال در را ر شوک حرارنی و خوردگی،

در نمام اشۀ دمایی که واکنش قا ل انجام است (دماهای

استحکام اال ،چگالی پایین در مقایسه ا نرکیبات فلزی و

االنر اش  0271درجه سانتیگراد) ،واکنش گرماشا وده و

شیست ساشگاری اعث شده است که اش این ماده در ا زار

ممانعت نرمودینامیکی رای انجام واکنش وجود ندارد .ا

را ،نور ینهای گاشی ،مونور دیزل ،یاناقانها و

پیشرفت واکنش ،هردو واکنش شیمیایی و ن تجوشی در

کامپوشیتهای شیست ساشگارپذیر است اده شود ].[1-5

پودر سیلیسیم منجر ه نغییر در ریزساختار ذرات میشود.

چندین روا مثل پرس گرم سیلیسیم نیترید ،پرس گرم

این شرایط چگالی ح رات را نغییر داده و ر سینتیک واکنش

ایزواستانیک سیلیسیم نیترید ،سیلیسیم نیترید ن تجواشده،

مؤثر است .ن وذ مؤثر گاش واکنشگر مستقیما ه ح رات قرص

سیلیسیم نیترید ن تجواشده در فشار جزئی گاش ،سیلیسیم

وا سته است؛ نا راین ن وذ مؤثر گاش واکنشگر ،ا پیشروی

نیترید پیوند واکنشی و سیلیسیم نیترید پیوند واکنشی

واکنش نغییر مییا د .چندین پارامتر مانند خواص فیزیکی

ن تجواشده رای نولید دنههای سیلیسیم نیتریدی وجود

قرص سیلیسیم (انداشه ،چگالی ،انداشۀ ح رات و نوع ح رات)

دارند ] .[6در این مطالعه روا پیوند واکنشی مطالعه شده

و خواص گاش (نرکیب ،نرخ سیالن و فشار) مینواند روی

است.

ن وذ واکنشگر مؤثر اشد .یک مدل مؤثر که مینواند نمام

روا پیوند واکنشی که ا عنوان نیتریدهکردن مستقیم
نیز شناخته میشود ،یکی اش رواهای مهم اقتصادی در نولید

پارامترهای اشارهشده را فراگیرد ،مهمنرین مسئله در پیش ینی
رفتار سینتیکی نیتریدهکردن است.

دنههای سیلیسیم نیتریدی است .این روا قطعه را سیار

نالاهای متعددی رای مدلساشی واکنش صورت

نزدیک ه هندسه نهایی نولید میکند و نسبت ه سایر رواها

گرفته است ] .[7-15یشتر این مدلها رای نوضیح شرایط

عملیات اضافی سیار کمی نیاش دارد .همچنین هزینۀ اجرای

واکنشی گاشجامد نوسعه داده شدهاند .[7,16-19] .مدلها در

روا پیوند واکنشی را طهای مستقیم ا شمان نولید قطعه دارد.

سه گروه اصلی طبقه ندی شدهاند :مدل ح ره ] ،[17مدل

در این روا سیلیسیم نیترید اش طریق واکنش نیتروژن و

ذرهقرص ] [19و مدل واکنش حجمی ] .[16مدل سطح

سیلیسیم در دمای ین  0271درجه سانتیگراد و 0011درجه

مشترک نیز ( [7,16] )sharp interface modelهعنوان شرایط

سانتیگراد نولید میشود .در دماهای االنر اش 0011درجه

خاص رای واکنش گاشجامد ا فرض ر اینکه ذرات جامد

سانتیگراد واکنش وارد فاش مایع میشود و متعاقبا مکانیزمهای

اولیه جامد و غیرمتخلخلاند ،یان شده است .ایدۀ اصلی پشت

مت اونی درگیر میشوند .نشکیل سیلیسیم نیترید در سه مرحله

این فرضیه ،انجام واکنش در سطح مشترک جامد واکنشکرده

سینتیکی رخ میدهد .در مرحله اول ،نرخ واکنش هدلیل

و واکنشنکرده است.

نشکیل جوانههای اولیه سیلیسیم نیترید ،نقریبا را ر ا ص ر

چندین مدل راساس مدل  SIMنوسعه داده شده است.

است .در مرحله دوم ،واکنش ا واکنش سیلیسیم و نیتروژن

چنگ و همکاران ] [9مدلی را ر اساس سیستم کنترل ن وذی

اش طریق ن وذ واکنشگر در محل واکنش پیشرفت میکند .در

نوسعه دادهاند .آنها فرض کردهاند که ذرات داخل قرص

واقع یشترین میزان نیتریدهکردن در این مرحله صورت

غیرمتخلخل هستند .در مدل نوسعهدادهشدۀ را طۀ ین شمان

میگیرد .در مرحله نهایی ،راههای ن وذی ه داخل هستۀ

و نرخ نبدیل هصورت نا ع خطی یان شده است که ثا ت

ذرات ا محصوالت واکنش سته میشوند؛ نا راین گاش

را طه ه متغیرهای واکنشی وا سته است .همچنین لی و

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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همکاران ] [8را طهای را نوسعه دادهاند که مکانیزمهای مواشی

روا محاسبانی نرم ،شبکۀ  GMDHهعنوان روا

انجام واکنش و همچنین مکانیزمهای مختلف انجام واکنش

خودساشماندهنده ( )Self-organizedرای مدلساشی و

در مراحل مختلف سینتیکی را در مدل نوسعهدادهشده در نظر

کشف رفتار سیستمهای پیچیده و ناشناخته ا است اده اش

گرفتهاند .کو و گرگوری ] [20نأثیر نغییر انداشۀ ذره در مدل

دادههای ورودی و خروجی شناخته شده است (ایواخننکو

ریاضی را در نظر گرفتهاند .اش سوی دیگر حضور هیدروژن

] .)[26,27هدف اصلی این مطالعه ررسی کارآمدی شبکۀ

و اکسیژن در گاش واکنشگر پیش ینی سینتیک واکنش را

 GMDHرای پیش ینی سینتیک نیتریدهکردن سیلیسیم است.

][21

مزیت اصلی روا  GMDHدر مقایسه ا سایر رواهای

مدل دومنطقهای رای واکنش قرص فشرده سیلیسیم در

مشا ه مثل  ANNنعیین روا ط ین دادههای ورودی و

انمس ر نیتروژن/هیدروژن را نوسعه دادهاند ].[21

خروجی هصورت پارامتری در قالب یک را طه یان میشود.

پیچیدهنر میکند .دین منظور درویسبگویچ و رایلی

عموما مکانیزمهای مت اونی در کنترل سینتیک

درحالیکه در روا  ANNاین روا ط هصورت پنهان

نیتریدهکردن سیلیسیم در حین واکنش حضور دارند.

درونساختار شبکۀ مصنوعی است .رای نوسعۀ مدل کارآمد

مکانیزمهای درگیر در مراحل اولیه واکنش مینوانند کامال

ر اساس  GMDHدادههای جامعی اش مقاالت شامل 2081

مت اوت اش مکانیزمهای حاکم ر مرحله نهایی سینتیکی اشند.

نتیجۀ آشمایشی ه کار گرفته شد .مدل

هعالوه ،در شمانهای هخصوصی اش پیشروی واکنش ،چندین

نوسعهدادهشده ارنباط ین درصد نبدیل سیلیسیم ه نیترید را

مکانیزم مینواند هصورت مواشی عمل کند .دین جهت

ا شمان ،دما ،درصد نیتروژن گاش واکنشگر ،انداشۀ قرص و

مدلهای اشارهشده نمینوانند نمام پیچیدگیهای یانشده را

انداشۀ ذره سیلیسیم در قالب روا ط یان میکند .نتایج

لحاظ کنند .درنتیجه همیشه اختالف قا ل نوجهی ین نتایج

هدستآمده اش  GMDHا دو مدل عمومی موجود دراینشمینه

آشمایشی و پیش ینی مدلها در شرایط مختلف واکنشی وجود

اش طریق شاخصهای خطای آماری مقایسه میشود .اهمیت

خواهد داشت .اش سوی دیگر ،پارامترهای مؤثر شیادی در

نسبی پارامترهای مؤثر ر درصد نبدیل سیلیسیم ه نیترید ا

واکنش دخیل هستند که حل دقیق رای همۀ آنها سیار

است اده اش آنالیز حساسیت ررسی میشود .قدرت مدل

پیچیده و شمان ر خواهد ود .رای حل این موضوع یک روا

 GMDHارائهشده ا نحلیل پارامتری نأیید میشود.

GMDH

محاسبات نرم ر اساس یادگیری ماشین که تواند را طۀ ین
ورودیها و هدف مسئله را یا د ،کار ردی وده و چنین

روش تحقیق

روشی دارای مزایای سیار شیادی در مواجهه ا چنین شرایط

 GMDHهعنوان یک روا یادگیری ماشین رای نشخیص

پیچیده و غیرخطی است.

الگوهای غیرخطی پنهانشده درون دادهها معرفی شد .این

در دهههای اخیر ،نظریات یادگیری ماشین مانند شبکۀ

روا اولین ار اش سوی ایواخننکو در  0650معرفی شد ].[26

عصبی مصنوعی ) ANN (artificial neural networkو

را طۀ غیرخطی ین متغیرهای ورودی و جوابها هصورت

 ANFISهعنوان رایجنرین رواهای محاسبات نرم رای

نوا ع چندجملهای ارائه شد .در حقیقت ،الگوریتم هترین

حلکردن چنین محدودیتها و پیچیدگیهای محاسبانی ه

چندجملهای درجۀ دوم را ا نعیین هترین ضرایب ،رای

کار گرفته شدهاند ] .[22-25نتایج نشاندهندۀ عملکرد موفق

لحاظکردن چندجملهای هعنوان وا ستگی متغیرها در هرالیه

نظریات داده کاوشی است .ههرحال ،مدلهای  ANNو

انتخاب میکند .الگوریتم  GMDHدو دسته دادۀ آموششی و

 ANFISدیدی اش مدل ایجادشده نمیدهند و هراحتی

صحتسنجی را رای نوسعۀ مدل ه کار رده است و هترین

فرمولهای نجر ی نمینوان اش آنها است اده کرد .در میان

خروجیها راساس هترین نرکیب اش دادههای ورودی مستقل

سال سی و دوم ،شماره دو0011 ،
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هدست میآید .رای دستیا ی ه این امر ،شکل پیچیدهای اش
سری نوا ع ولترا ( )Volterraهعنوان چندجملهای ولترا-

توسعۀ مدل

کلمگرو هکاررفته است نا هترین ارنباط ین مقادیر پاسخ و

در این م طال عه ،یک مدل پیش ینیکننده ر اسررراس روا

متغیرهای چندورودی هصورت را طۀ ( )0نعیین کند.

 GMDHنوسعه داده شده است نا درصد نبدیل سیلیسیم ه

Nv Nv

Nv

i=1j=1

i=1

نیترید را در را طۀ ( )7نخمین زند.

yi = a + ∑ bi xi + ∑ ∑ cij xi xj + ⋯ +
dij…k xi xj … xk

Nv

∑

j=1

Nv

∑

i=1

()0
هطوریکه  Nvنعداد متغیرهای م ستقل ا ست .مانریس
دادههای ورودی که شرررامل  Nvمتغیر مسرررتقل و  Nجواب
م شاهده شده ا ست ،در را طۀ ( )2ارائه شده ا ست .مانریس
سمت چپ شامل جوابهای م شاهده شده و سمت را ست
شامل  Nvمتغیر مستقل است.
x1Nv
x2Nv
]
⋮
xNNv

…
…
⋮
…

x12
x22
⋮
xN2

x11
y1
x21
y2
⋮[ = ] ⋮[
yN
xN1

()2
چندجملهای درجۀ دوم رای متغیر مسرررتقل در را طۀ
( )3ارا ئه شرررده اسرررت .رای  Nvمتغیر ،را طۀ در جه دو
هصورت را طۀ ( )3قا ل نوسعه است.

)3Si(s) + 2N2 (g) → Si3 N4(s

()7

رای نوسعۀ مدل ،یک دسته داده جامع رگرفته اش نتایج
آشمایشهای چنگ و همکاران است اده شد .مجموع دادهها
شامل  2081نقاط داده است .چندین پارامتر مؤثر شامل شمان،
دما ،انداشۀ قرص ،درصد نیتروژن و انداشۀ ذرات سیلیسیم
هعنوان دادههای ورودی در نظر گرفته میشوند .این پارامترها
هعنوان مهمنرین پارامترهای مؤثر در ن وذپذیری گاش
واکنشگر شناخته میشوند .واکنش نیتریدهکردن سیلیسیم اش
نظر سینتیکی در دسته واکنشهای کنترل ن وذی طبقه ندی
میشوند که سینتیک آنها ه ن وذ گاش واکنشگر وا سته است؛
نا راین ،پارامترهای نشاندادهشده

هعنوان متغیرهای

پیش ینیکننده رای نخمین میزان نبدیل ه نیترید انتخاب
میشوند .اشۀ متغیرهای ورودی و خروجی در جدول ()0
ارائه شده است .شاخصهای آماری شامل حداقل ،حداکثر،
میانگین و انحراف معیار نیز رای هر پارامتر در جدول ()0
آمده است .اشۀ انتخا ی رای متغیرهای ورودی ،اشههای

2

2
ŷi = a 0 + a1 xip + a 2 xiq + a 3 xip xjq + a 4 xip
+ a 5 xjq

عملی (واکنش اغلب در این اشهها رخ میدهد) پوشش
میدهد.

()3

رای نوضیح یشتر ،نمودار میلهای متغیرهای ورودی و
ا اسررت اده اش روا رگرسرریون ضرررایب چندجملهای

خروجی رای اشههای مت اوت در شکل ( )0نشان داده شده

درجۀ دوم نعیین میشود .رای دستیا ی ه هترین نطا ق ین

است .اید متذکر شد که مدل ارائهشده در اشههایی که دادهها

پیش ینی مدل و داده های واقعی ،روا حدا قل مر عات

نمرکز یشتری دارند ،قا ل اعتمادنر است .در این مطالعه ،یک

ا ست اده می شود .هدف ا صلی روا  GMDHحداقلکردن

پارامتر جدید معرفی شده است نا اثر انداشۀ ذرۀ سیلیسیم را

مر ع ن اضرررل ین داده های خروجی و م قادیر واقعی طبق

لحاظ کند .این پارامتر شامل  7اشه اش انداشۀ ذرات هصورت

را طۀ ( )0است.

جدول ( )2است.
N

δ2 = ∑ [yi − ŷi ]2

()0

i=1

هطوریکه داده پیش ینی شده است.
نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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جدول  0متغیرهای مؤثر و دادههای آماری
متغیر

نماد

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

شمان ][min

t

10117

23608

010051

52083

دما ][K

T

0008

0108

0110002

08061

انداشۀ

قرص ][mm

درصد

نیتروژن ][%

انداشۀ ذرات

سیلیسیم][µm

درصد نبدیل ه

نیتروژن ][%

PeS

3

02

7011

2007

NP

01

011

87055

22070

PS

0

7

0070

0007

CP

10005

3100

07065

6018

شکل  0نمودار متغیرهای ورودی و خروجی
جدول  2نوشیع انداشۀ ذرات
PS=5

PS=4

PS=3

PS=2

PS=1

63µm < PS

53 µm <PS<63 µm

45 µm <PS<53 µm

38 µm <PS<45 µm

PS<38 µm

رهمنهی داده یکی اش مشکالت مهمی است که در حین

نقسیم شدند .دادههای آموششی رای نوسعۀ مدل جدید

آموشا الگو ا است اده اش روا یادگیری ماشین رخ میدهد.

پایهای است اده میشود و دادههای آشمایشی رای آشمودن

نژاف و همکاران در سال  0668روا جدیدی را رای

عملکرد مدل نوسعهیافته ه کار میرود .رای دستیا ی ه

کاستن این رهمنهی و هبود عمومیت خشی مدل نوسعهیافته

هترین و عمومینرین مدل ،ایستی عملکرد مدل آموشایافته

معرفی کردند .در این روا ،دادههای ورودی اولیه هصورت

رای هردو دستۀ داده آموششی و آشمایشی یکسان اشد .رای

ان اقی ه دو دسته دادههای آموششی و دادههای آشمایش

دستیا ی ه مدل قا ل اعتماد ،حداکثر ،حداقل ،متوسط و

سال سی و دوم ،شماره دو0011 ،
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انحراف معیار پارامترها ایستی ه پایداری مقداری در
دادههای آموششی و آشمایشی رسند .در این مطالعه2081 ،
نقطه داده رای نوسعۀ مدل نهایی است اده شده است؛ نا راین،

X17 = −1.1 + 0.7X12 + 0.49X11 − 0.054X11 X12 +
2
2
0.038X12
+ 0.0088X11

()1i

 81درصد دادهها ( 0506نقطه داده) رای آموشا ه کار رفته

Layer 4 (Number of Neurons=1):

و  21درصد اقیمانده ( 035نقطه داده) رای آشمایش ه کار

CP (%) = −0.61 − 0.35X17 + 1.4X16 −
2
2
0.79X16 X17 + 0.38X17
+ 0.41X16

رفتهاند.
عد اش نقسیم ندی دادهها ،دادههای آموششی ه الگوریتم

()1j

 GMDHاعمال شده و روا ط هدستآمده اش مرحلۀ آموشا
مدل رای نخمین درصد پیشرفت نیتریدهکردن در مجموعۀ
روا ط ( )1آمده است.
Layer 1 (Number of Neurons=4):
X6 = −260 + 0.29T + 0.25t − 3.7 × 10−5 tT −
8.1 × 10−5 T 2 − 0.00044t 2

()1a
X7 = −2.9 + 0.057NP + 0.11t + 0.00094tNP
+ 0.0002NP 2 − 0.00043t 2

()1b

شکل  2سیلیسیم خالص فشرده پس اش پرس پودر

X8 = 0.47 + 4.2PS + 0.19t − 0.0038tPS −
0.81PS 2 − 0.00042t 2

()1c

X9 = 3.7 − NP + 0.032T + 0.00073TNP +
9.1 × 10−5 NP 2 − 2.1 × 10−5 T 2

()1f

مادۀ هکاررفته در این نحقیق پودر سیلیسیم ا خلوص
660667

()1d

()1e

روش آزمایش
درصد

( China

Refsource,

Dang-Fang

 )d50=4.76μmاست که هصورت کمی قبل اش انجام
Layer 2 (Number of Neurons=3):

آشمایشها مشخصهیا ی شده است .سایر عناصر اضافی پودر

X11 = −1.7 + 0.55X7 + 0.7X6 + 0.081X6 X7 −
0.043X72 − 0.042X62

شامل  >1/1110% Caو >1/1112% Mgاست .هعالوه،

X12 = −1.4 − 0.51X9 + 0.33X8 + 0.064X8 X9 +
0.026X92 − 0.0093X82
X13 = −4.2 + 0.5X9 + 0.42X 6 + 0.069X6 X9 −
0.025X92 − 0.017X62

()1g

انداشۀ ذرات پودر سیلیسیم ا است اده اش آنالیز انداشۀ دانه
( )MAL100229, MALVEMنعیین شد .پودر اولیه در قالب
فلزی ا فشار 101 MPaفشرده و قرص سیلیسیمی ایجاد شد
(شکل ( .))2قرص فشرده سپس ه دانههای کوچکنر
شکسته شد نا فضای نماس ا ونه ه حداقل رسد.
انوجه ه نتایج مدل رای شمان انمام واکنش 21 ،اشه

Layer 3 (Number of Neurons=2):
X16 = −0.83 + 0.89X13 + 0.31X12 +
2
2
0.061X12 X13 − 0.061X13
− 0.0067X12

()1h
نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

شمانی رای محاسبۀ درصد نیتریدهکردن در  0753کلوین
انتخاب شد.
ه منظور انجام فرایند نیتریدهکردن سیلیسیم ،کوره نیو ی
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جدول  3نتایج آشمایشگاهی

اش جنس آلومینا است اده شد .اش آنجایی که اکسیژن ا ایجاد
الیه اکسیدی ناشک در سطح سیلیسیم ،واکنش نیتریدهکردن را

X

ΔW

W0

شمان (دقیقه)

ه نعویق میانداشد .مقدار کمی گاش هیدروژن ه گاش نیتروژن

00031

10133

10038

02

اضافه شد نا الیۀ اکسیدی اشارهشده را احیا و اکسیژن احتمالی

07026

10130

10310

27

موجود در گاش واکنشگر را حذف کند .دین جهت نرکیب

07000

10130

10315

35

07081

10122

10218

71

08001

1010

10327

12

گرفتند و همدت نعیینشده در معرض گاش واکنشگر در دمای

08006

10107

10350

57

08057

10138

10310

85

 0753کلوین قرار داده شدند .فرایند رای  21اشه شمانی

21011

1010

10266

011

مت اوت انجام گرفت و میزان پیشروی واکنش ا افزایش وشن

06062

10131

10250

002

نمونهها انداشهگیری شد.

20023

10108

10336

027

21000

10172

10382

035

06053

1012

10072

071

22038

1012

10030

012

و نشکیل نیترید سیلیسیم افزایش مییا د ،روا ط

22077

1010

10211

057

20055

10107

1030

085

استوکیومتریک ر اساس را طۀ ( )5وا ستگی ین درصد نبدیل

23017

1017

10305

211

نیتروژن را ا افزایش وشن یان میکند .همچنین نتایج

23061

10170

10338

202

آشمایشگاهی در جدول ( )3خالصه شده است.

22083

10100

10286

227

23081

1017

10307

235

20073

10112

10356

271

حجمی 7درصد هیدروژن67-درصد نیتروژن هعنوان گاش
واکنشگر در حین فرایند است اده شد .نمونهها در کوره قرار

اندازۀ درصد نیتریدهکردن
هدلیل اینکه وشن ذرات سیلیسیم عد اش واکنش ا گاش نیتروژن

()5

3Si + 2 N2 = Si3 N4

()8

)ΔW = Weight of N4 in Si3 N4 (g

نتایج و بحث
ΔW

= molN = molSi3N4

()6

2MN2
ΔW

. 3 = molSi

()01

. 3) . MSi = g Si

()00

2MN2
ΔW

2MN2

3MSi ΔW

()02

(

2MN2 W0

=X

در روا ط نشاندادهشده ( 5نا  X ،)02یانگر درصد

در این مطالعه ،سینتیک نشکیل  Si3N4ا است اده اش
آشمایشهای نجر ی و نظریۀ محاسبات نرم ررسی و نتایج
رای صحتسنجی مدل پیشنهادی ا یکدیگر مقایسه و نطا ق
قا ل قبول مشاهده شد .هعالوه مدل صحتسنجیشده ا
مشاهدات آشمایشی سایر مدلهای هدستآمده در نحقیقات
مشا ه مقایسه شد.
نتایج الگوی اشعۀ ایکس ( )XRDو نصویر
میکروسکوپ الکترونی رو شی ،پیشروی واکنش و

واکنش ΔW ،افزایش وشن W0 ،وشن اولیۀ قرص MSi ،وشن

مورفولوژی فاشهای نشکیلشونده را در گامهای متوالی ا

مولکولی سیلیسیم و  MN2وشن مولکولی نیتروژن است.

گذر شمان در دمای ثا ت نشان میدهند .عالوه ر این ،عملکرد
مدل نوسعهیافته ا پارامترهای آماری ارشیا ی شد .سپس
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مهمنرین پارامترهای نخمین درصد نبدیل ا است اده اش آنالیز

واکنش گاشجامد در سطح سیلیسیم هدلیل ن وذ انمی نیتروژن

حساسیت نعیین میشود .رای صحتسنجی یشتر مدل،

درون فاش βیا در حضور فاش مایع که نشکیل این فاش را نشویق

آنالیز پارامتریک صورت گرفت .این آنالیز اش نبعیت نتایج مدل

کند ،ایجاد میشود.

ا واقعیت فیزیکی حاکم در مسئله اطمینان حاصل میکند.

الگوی پراا اشعۀ ایکس محصوالت آشکار میکند که
قرص سیلیسیم واکنشکرده شامل سیلیسیم واکنشنکرده،

α-

آنالیز ریزساختار

 Si3N4و  β-Si3N4وده و اش سوی دیگر پیک اکسید سیلیسیم

ریزساختار قرص نیتریده در  0753کلوین عد اش آمادهساشی

( )SiO2و سیلیسیم اکسینیترید ( )Si2N2Oمشاهده نشدند.

اولیه ا است اده اش  SEMمشخصهیا ی شد (شکل ( .))3نشکیل

نسبت فاش  αمشاهدهشده سیار یشتر اش فاش  βاست.

فاش  α-Si3N4طی مکانیزم خار مایع جامد ( )VLSیا

همانگونه که در شکل ( )0دیده میشود ،ا پیشروی واکنش

هصورت ساده ا فرایند رسوب شیمیایی خار ( )CVDین

شدت پیک سیلیسیم کاسته میشود و اش سوی دیگر شدت

سیلیسیم گاشی و نیتروژن رخ میدهد .یشترین درصد نشکیل

پیک هردو فاش  αو βافزایش مییا د.

نیترید مر وط ه این مکانیزمهاست β-Si3N4 .ا مکانیزم

شکل  3ریزساختار قرص نیتریده در دمای  0753درجه کلوین

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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شکل  0الگوی  XRDسه قرص که هنرنیب در سه شمان  27 )c 011)b 271)aدقیقه در دمای  0753درجه کلوین نیتریده شدهاند

نتایج مدل  GMDHنوسرررعهدادهشرررده و مشررراهدات

آنالیز عملکرد
رای نعیین عملکرد مدل نوسرررعه یافتۀ  0 ،GMDHپارامتر

آشمایشررگاهی واقعی رای آموشا و آشمایش در شررکل ()7

خ طای آ ماری شرررا مل ا یاس ،ریشررره دوم م یانگین خ طا

( )aو ( )bن شان داده شده و هعالوه خطاها و هترین نوشیع

( ،)RMSEضریب همبستگی ( ،)Rضریب نعیین ( )R2ه کار

نرمال روی این خطاها در این شررکل نشرران داده شرردهاند.
نطا ق خو ی ین درصد نبدیل پیش ینیشده

رفته است.
∑N
) i=1(Pi −Oi

()03

N

= Bias

1

2
RMSE = √ ∑N
) i=1(Pi − Oi

()00

N

∑N
) i=1(Pi −Pm )(Oi −Om

()07

√(Pi −Pm )2 √(Oi −Om )2

=R

∑N (O −Pi )2

R2 = 1 − ∑Ni=1(O i

()01

2
) i −Om

i=1

ا مدل GMDH

و داده های واقعی وجود دارد .این امر یانگر این واقع یت
ا ست که عمومی ساشی مدل نو سعهداده شده رای دادههای
نصررادفی در اشۀ آموششرری مدل قا ل قبول اسررت .اش سرروی
دیگر ،خطاهای یک مدل پیش ینیکننده خوب ای ستی روند
و نوشیع خاصررری را دن بال ک ند ] .[28این ویژگی رای
لحاظکردن عدمقطعیت در طراحی مدل پیش ینیکننده قا ل
است اده است .همانگونه که در شکل ( a -7و  )bنشان داده
شده است ،خطاهای مدل  GMDHنوسعهیافته نقریبا نوشیع
نرمالی را رای هردو د سته داده آموش شی و آشمای شی دنبال

هطوری که  Oiم قدار مشررررا هدهشررررده Pi ،م قدار

میکند د ؛ نا راین ،عدم قطع یت مدل  GMDHمی نوا ند

پیش ینیشررده هوسرریلۀ مدل N ،نعداد نقاط داده Om ،مقدار

هسادگی ا است اده اش لحاظکردن پارامتر ان اقی ا یک نوشیع

متو سط م شاهدات و  Pmمقدار متو سط مقادیر پیش ینی شده

نرمال محاسبه شود.

است.
سال سی و دوم ،شماره دو0011 ،

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

31

مدلساشی اثر مهمنرین عوامل مؤثر ر رفتار سینتیکی واکنش نیتریدهکردن...

شکل  7مقایسۀ نتایج پیش ینی مدل و مشاهدات آشمایشگاهی )aآموششی  )bآشمایشی

رای م حاسررر به کمی عملکرد مدل نوسررر عه یاف ته،

مشاهده شده است .در این مطالعه ضریب نعیین  R2است اده

پارامترهای خطای آماری در جدول ( )0رای هر دو دسرررته

شده ا ست ،شیرا ارشیا ی صریحنری اش عملکرد مدل را یان

R

میکند .هعالوه ،پارامترهای ایاس و  RMSEدر جوابهای

یانگر ضررریب همبسررتگی ین دو مقدار انداشهگیریش رده و

دقیقنر مقادیر نزدیک ه ص ر دارند .مطا ق جدول ( ،)0مدل

پیش ینیشرررده اسرررت .اگر پارامتر  R2یش اش  108اشرررد،

 GMDHعملکرد یکسانی رای هر دو دسته دادۀ آموششی و

نشررراندهنده همبسرررتگی قوی ین مقدار پیش ینیشرررده و

آشمای شی دارد .مقادیر ایاس و  RMSEیک سان و نزدیک ه

داده آموششی و آشمایشی ارائه شده است .درواقع ،پارامتر

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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صرر ر هسررتند .مدل  GMDHا مقادیر خطای  R=1/611و

آشمایشی ههمراه میزان خطا در شکل( )1آمده است .در این

 R=1/617و م قدار  R2نقری با را ر ا  1/63رای داده های

شکل هترین رگرسیون خطی ین دادههای واقعی و خروجی

آموششرری و آشمایشرری معیارهای الشم رای داشررتن ضررریب

مدل نشررران داده شرررده و معادلۀ خطی راشا نزدیک ه

همبسررتگی قوی را نحقق می خشررد .رای نوضرریح یشررتر

معادلۀ هینۀ  Y=Xا ست .نتایج یانگر این حقیقت ا ست که

همب ستگی ین خروجیهای م شاهده شده و پیش ینی شده ا

مدل نوسررعهیافته نوانایی پیش ینی مناسررب و قا لاعتمادی

مدل ،مقایسهای ین دادهها هم رای دادههای آموششی و هم

دارد.

جدول  0صحتسنجی مدل پیشنهادی ا است اده اش معیارهای خطای آماری
دادههای آشمایشی

دادههای آموششی

شرایط

-0.1161

-0.0172

|BIAS| → 0

2.3827

2.3458

RMSEtrain=RMSEtest

0.9654

0.9660

R > 0.8

0.9317

0.9331

R2 → 1

را طه
∑N
) i=1(Pi − Oi
N

نوع پارامتر خطا
= Bias

BIAS

N

1
RMSE = √ ∑(Pi − Oi )2
N

RMSE

i=1

∑N
) i=1(Pi − Pm )(Oi − Om
√(Pi − Pm )2 √(Oi − Om )2
2
∑N
) i=1(Oi − Pi
N
∑i=1(Oi − Om )2

=R

R2 = 1 −

R

R2

شکل  1مقایسۀ ین خروجی پیش ینیشده و نتایج آشمایشگاهی
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رای ارشیا ی یشتر عملکرد مدل  GMDHنوسعهیافته،
پیش ینی این مدل ا دو مدل قبلی لی و همکاران ( )0665و
چنگ و همکاران ( )2111مقایسه شده است .مدل لی و چنگ
دو مدل شناختهشده رای پیش ینی سینتیک نیتریدهکردن
سیلیسیم هروا نیتریدهکردن مستقیم است و چندین پارامتر
مؤثر و مکانیزم که پیروی واکنش را کنترل میکند در آنها
لحاظ شده است؛ نا راین مدلهای اشارهشده مینوانند
هعنوان مرجع قا ل قبول رای ارشیا ی مدل GMDH
نوسعهیافته ه کار روند .رای مقایسۀ عملکرد مدل دما و
درصد گاش نیتروژن در انمس ر هصورت ثا ت هنرنیب 0753
کلوین و 67درصد در نظر گرفته شدهاند .این مقادیر رای دما
و غلظت گاش ،عمومینرین حالت درنظرگرفتهشده رای انجام
واکنش است که اغلب رای اطمینان اش انجام واکنش اعمال
میشود .راساس مقایسههایی که ین نتایج دو مدل نشان داده
شده است (مدل  GMDHنوسعهیافته و مقادیر آشمایشی
واقعی) نمودار صحتسنجی نرسیم شد (شکل (.))5
همانطور که نشان داده شده است ،هر دو مدل لی و چنگ
در ا تدای واکنش پیش ینیهای خو ی داشتند و نتایج ا
دادههای آشمایشی واقعی نطا ق دارند ولی عد اش دقیقه 57ام
پیش ینی این مدلها دارای خطای قا ل نوجهی میشود.
مطا ق این شکل مدل نوسعهیافته نطا ق قا ل مالحظهای ا
دادههای آشمایشگاهی در نمام مراحل انجام واکنش را داشته
و ضریب خطای  R2=1/63این امر را نأیید میکند .درحالیکه
مدل لی ا خطای  1/13و چنگ ا  1/71پیش ینی خو ی
نداشتند.

آنالیز حساسیت
رای نعیین مهمنرین پارامتر در پیش ینی درصد پیشروی
واکنش آنالیز حساسیت راساس آشمون گاما انجام شد .آشمون
گاما روشی رای نعیین درجۀ اثر ورودی روی خروجی مدل
است .این آشمون در مدلهایی ا چندین ورودی صورت
میگیرد .انتخاب نرکیبی اش مهمنرین متغیرها یکی اش مسائل
سیار مهم در مدلساشی فرایند ا رواهای یادگیری ماشین
مثل  GMDHاست ].[30
رای نعیین میزان اهمیت و اثر پارامترهای ورودی ،شش
سناریو لحاظ شده است .در سناریو اول ،نمام پارامترهای
ورودی در آنالیز گاما لحاظ شدهاند .در سناریو عدی ،نمام
پارامترهای ورودی نک هنک اش آنالیز گاما خارج میشوند.
نغییرات در پارامترهای گاما مثل  Vratioعد اش حذف پارامتر
محاسبه میشود .نغییرات یشتر در  Vratioنشاندهنده اهمیت
االی پارامتر حذفشده در نخمین درصد نبدیل ه نیترید
است Vratio .اال نشاندهنده اهمیت االی پارامتر حذف شده
وده و انحراف یشتری در پیش ینیها نسبت ه مقادیر واقعی
ایجاد میکند.
نتایج آنالیز گاما در جدول ( )7خالصه شده است .رای
نوضیح یشتر نتایج آنالیز گاما ،مقادیر  Vratioرای سناریوهای
مختلف در شکل ( )8نشان داده شده است .طبق جدول ()7
شمان ،درصد نیتروژن گاش واکنشگر و دما هنرنیب
اثرگذارنرین پارامترها در نخمین درصد نبدیل نیتروژن است.
در حقیقت این نتایج ا واقعیتهای فیزیکی مسئله نطا ق
دارد .عموما ،سیلیسیم نیترید اش دو فاش  α-Si3N4و

β-Si3N4

نشکیلشده است ] .[31نشکیل دو فاش در دو مکانیزم ن وذی
مجزا رخ میدهد که این مکانیزمها کند وده و نحتنأثیر
متغیرهای مت اوت هستند؛ نا راین ،شمان واکنش نقش مهمی
در پیشرفت واکنش دارد که ه واکنشگرها این شانس را
میدهد نا درون الیه محصول اطراف ذره ن وذ کنند؛ نا راین،
آنالیز گاما هطور صحیح شمان را مهمنرین عامل مؤثر ر
پیشروی واکنش نشخیص داده است.
شکل  5مقایسه ین نتایج مدل لی( )0665و چنگ( )2111و مدل
 GMDHنوسعهیافته ا مقادیر آشمایشگاهی واقعی
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جدول  7نتایج آنالیز گاما
V-ratio

خطای استاندارد

گرادیان

گاما

متغیر لحاظنشده

سناریو

-0.000178

6.6159E-5

0.5853

-4.45E-5

(نمام متغیرها لحاظ شدهاند)

1

0.90023

0.02945

0.0305

0.2250

شمان

2

0.1356

0.00172

-0.4474

0.0339

دما

3

0.03163

0.000706

0.3513

0.0079

انداشۀ نمونه

4

0.2731

0.00522

-1.4864

0.0682

درصد نیتروژن

5

0.0547

0.0009

0.1730

0.01368

انداشۀ ذرات سیلیسیم

6

شکل  8نتایج آنالیز گاما (مقدار پارامتر  Vratioرای سناریوهای مت اوت)

آنالیز  GTهمچنین نشان میدهد که درصد نیتروژن

هدلیل انرژی فعالساشی االی آن هشدت ه دمای متغیر

دومین پارامتر مؤثر روی سینتیک نیتریدهکردن است .درواقع،

وا سته است .مطالعات قبلی ] [8-10,14,32,33نشان میدهد

چگالی جوانههای سیلیسیم نیترید روی سطح مشترک وا سته

در صورنی ن وذ نیتروژن درون الیه محصول امکانپذیر است

ه میزان نیتروژن جذبشده در سطح است .میزان نیتروژن

که نیتروژن هحالت انمی فعال اشد .اگر اکسیژنی نباشد،

جذبشده متأثر اش فشار نیتروژن روی سطح مشترک واکنش

سطوح داغ ننها منا عی هستند که نیتروژن انمی نولید میکنند.

است .ا افزایش فشار ،میزان نیتروژن جذبشده در سطح

هدلیل اینکه نجزیه نیتروژن هحالت انمی مقادیر شیادی اش

مشترک افزایش مییا د .فشار االی نیتروژن ،جوانههای اولیه

انرژی را میطلبد ،ن وذ شدیدا ه دما وا سته است .اش سوی

 Si3N4یشتری نشکیل میدهد و سینتیک اولیه را افزایش

دیگر ،این امر ممکن است واکنش در حالت خار صورت

میدهد .هعالوه ،فشار اال مکانیزمهای ن وذ را ا افزایش

گیرد .در این حالت خار سیلیسیم ا نیتروژن واکنش میدهد

غلظت نیتروژن در ح رات درون ذرهای سریعنر میکند.

و دما نقش اصلی را در نولید فشار خار کافی سیلیسیم ای ا

ن وذ که نقش کنترلکننده روی نرخ واکنش نیتریدهکردن

میکند .نتایج آنالیز گاما در راستای نتایج ثبتشده در مقاالت

دارد ،همچنین سیار متأثر اش دماست .ن وذپذیری واکنشگر

قبلی و آشمایشات نعیین نرخ واکنش در نحقیق حاضر است.

سال سی و دوم ،شماره دو0011 ،
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آنالیز پارامتریک
رای صحتسنجی یشتر قدرت مدل نوسعهیافته ،آنالیز
پارامتریک انجام شد نا اینکه اش همراستایی مدل  GMDHا
م اهیم فیزیکی سینتیک واکنش اطمینان حاصل آید .روا
آنالیز پارامتریک دین شیوه است که ا است اده اش نغییر یکی
اش پارامترها درحالیکه سایر پارامترها در محدودۀ میانگین
خود ثا ت نگهداشته شدهاند ،نغییرات جوابهای مدل ثبت و
ررسی میشوند .همانطور که در خش قبلی یان شد ،شمان،
درصد نیتروژن و دما اش مهمنرین پارامترهای مؤثر ر سینتیک
واکنش هستند؛ نا راین ،نأثیر این پارامترها ا هکارگیری آنالیز
پارامتریک یشتر ررسی شد .نتایج آنالیز پارامتریک
در شکل ( )6ارائه شده است .نغییرات درصد
نیتریدهکردن ا شمان واکنش رای  0دمای مختلف
( )T=1480,1510,1550,16000Kو  0غلظت نیتروژن
مت اوت ( )N2=85%, 90%, 95%, 100%هنرنیب در شکل
)a(6و( )bنشان داده شده است .انوجه ه شکل ( ،)6ا
افزایش دما و غلظت نیتروژن ،درصد نبدیل ه نیترید افزایش

شکل  6نتایج آنالیز پارامتریک  )aدماهای مت اوت  )bدرصد نیتروژن

مییا د .هاشای هر درجه نغییر دمای واکنش  1/177درصد و
هاشای هر 0درصد افزایش غلظت گاش نیتروژن 1/0درصد

نتیجهگیری

افزایش پیشروی واکنش در شمان یکسان رخ میدهد .واکنش

در مطالعه حاضر ،مدل مؤثر ر اساس روا گروهی ررسی

نیتریدهکردن سیلیسیم یک واکنش کنترل ن وذی است که

داده ( )GMDHنوسعه داده شد نا سینتیک نشکیل نیترید

هشدت ه دمای واکنش و غلظت واکنشگرها وا سته است،

سیلیسیم را پیش ینی کند .چندین پارامتر مؤثر مثل شمان ،دما،

نا راین ا افزایش دما و درصد نیتروژن ،نرخ واکنش افزایش

درصد نیتروژن ،انداشۀ نمونه و انداشۀ ذرات سیلیسیم هعنوان

مییا د .هعالوه در مراحل اولیۀ واکنش ،سیلیسیم هطور

متغیر اولیه رای مدلساشی درصد نبدیل لحاظ شدند .صحت

مستقیم در معرض گاش واکنشگر قرار میگیرد درحالیکه ا

مدل  GMDHنوسعهیافته اش طریق پارامترهای خطای آماری

ادامه واکنش الیۀ محصوالت سطح نمونه را پوشانده و پدیدۀ

ارشیا ی شد .نتایج آنالیز عملکرد نشان میدهند که مدل

ن وذ واکنشگرها مهمنر میشود .در نتیجه ،دما و پارامتر

نوسعهیافته ا  R=1/611و  R2=1/63دقت قا ل نوجهی در

غلظت نیتروژن در مراحل عدی واکنش اثر مهمنری دارند.

نخمین درصد نیتریدهکردن داراست .همنظور اطمینان اش دقت

GMDH

مدل نوسعهیافته ،نتایج مدل  GMDHا نتایج آشمایش واقعی

نوسعهیافته ا الگوهای فیزیکی نطا ق دارد .ایستی یادآوری

نیتریدهکردن انجامشده در  0753کلوین و همچنین دو مدل

شود که نغییرات غلظت نیتریدهکردن اثر یشتری در مقایسه

عمومی و شناختهشده در شمینۀ نیتریدهکردن سیلیسیم شامل

ا دما روی نغییر درصد نبدیل سیلیسیم دارد که این واقعیت

مدل لی ( )0665و چنگ ( )2111مقایسه شدند .نتایج

هم در آنالیز حساسیت و هم در کارهای گذشته یان شده

نشاندهنده این واقعیت ودند که دو مدل لی و چنگ در

است ] [8-10و ] [13-15و ].[20,32,33

مراحل اولیه واکنش نخمینهای خو ی را اش پیشرفت واکنش

انوجه ه شکل ،نتایج نشان میدهند که مدل
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 علیرضا میرحبیبی- فرهاد گلستانیفرد-احسان شاهمحمدی

نیتروژن مهمنرین پارامترهای مؤثر ر سینتیک واکنش وده و

57 نشان دادند ولی ا پیشرفت واکنش عد اش دقیقه

 انداشۀ ذرات سیلیسیم و انداشۀ نمونه در جایگاههای عدی،دما

.نخمینهای این دو مدل خطای قا ل مالحظهای داشتند

 همنظور اطمینان اش همراستایی مدل ا واقعیتهای.قرار دارند

 نطا ق خو ی ا نتایج آشمایشگاهی درGMDH ههرحال مدل

، نتایج هدستآمده. آنالیز پارامتریک انجام شد،فیزیکی

 همنظور نعیین.نمام طول انجام واکنش اش خود نشان داد

 را در نبعیت اش الگوهای فیزیکی نأییدGMDH صحت مدل

 آنالیز گاما،مهمنرین پارامتر مؤثر ر درصد پیشروی واکنش

.کردند

 شمان و غلظت، مطا ق نتایج آنالیز حساسیت.صورت گرفت
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