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Waspaloy is a type of nickel-based superalloy that is mainly used in aircraft turbine parts, 
compressor disks, shafts, and turbine parts. Waspaloy, like many nickel-base superalloys, is 
difficult to a machine at room temperature (conventional machining). In this paperwork, 
the cutting force and temperature created in the cutting area of the workpiece by changing 
different cutting parameters: cutting speed, feed rate, and constant depth of cut, in the dry 
oblique turning process of Waspaloy investigated. The hardness of the tested workpiece 
was 382±3 Vickers. In order to investigate the cutting force and the temperature of the 
cutting area, a full factorial experiment design without repetition was used, and a regression 
model of the influencing factors was presented to estimate the cutting force. Specifically, by 
an increase in the feed rate from 14 to 42 (mm/min), the most cutting force change occurred 
when the cutting speed was 1200 (rpm) and the depth of cut was 0.3 (mm). Moreover, 
except in test 6, the machining temperature increased with the rise of cutting speed and feed 
rate in all experiments. 
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پایه  یند ماشینکاری سوپرآلیاژ  آ در فر دما  مطالعه تجربی نیروی برش و  
 نیکل واسپالوی 

 

 مشخصات مقاله   چکیده 

ها استفاده شفتو    کمپرسور یها سک یدهواپیما،    نی قطعات تورب  ی و عمدتًا براسوپرآلیاژ واسپالوی یک نوع سوپرآلیاژ پایه نیکل است  
در   ( دشوار است.مرسومتراشکاری سوپرآلیاژ واسپالوی مانند بسیاری از سوپرآلیاژهای پایه نیکل در دمای محیط )تراشکاری    شود.یم

در ناحیه  عمق براده ثابت به بررسی نیروی برش و دمای ایجاد شده    ، دربا تغییر در پارامترهای سرعت برشی و نرخ پیشرویپژوهش  این  
کار پرداخته شد. سختی قطعهخنک کاری )ماشینکاری سنتی(  مواد  بدون  یند تراشکاری مورب سوپرآلیاژ واسپالوی  آکار در فر برش قطعه

بود. به منظور بررسی نیروی برش و دمای ناحیه برش از طراحی آزمایش عاملی  متر  میلی  25و قطر آن    ویکرز  382±3مورد آزمایش  
به طور خاص بیشترین    ارائه گردید.  استفاده شد و یک مدل رگرسیونی از عوامل تاثیر گذار برای تخمین نیروی برشی  کامل بدون تکرار

نیرو  دتغییرات  برشی  برشی  ی  براده  rpm)  1200ر شرایطی که سرعت  عمق  و   )3/0   (mm  از پیشروی  نرخ  افزایش  با  بود    42به    14( 
(mm/minاتفاق افتاد. همچنین با افزایش سرعت برشی و نرخ پیشروی در تمامی آزمایش ) افزایش یافت. ها دمای ماشینکاری 
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 مقدمه    - 1
منحصر   یکی داشتن خواص مکان لیبه دل کلین پایه ی اژهایسوپرآل
و مقاومت  یحرارت یداری، پایمانند مقاومت در برابر خستگ  به فرد 

خوردگ برابر  صن  یکاربر دارای    یدر  و    عایدر  موتورها  هوافضا، 
تجهیمیپتروش  ی هاکارخانه  تجهیزات  ی،گاز  ی هانیتورب  زاتی، 

قابلیت  و    [1,2]دارند    ییای در با  موادی  عنوان  به  صنعت  در 
نیکل .  [3]  اندشناخته شده  پایینماشینکاری   پایه  سوپرآلیاژهای 

های گازی را درصد وزنی موتورهای هواپیما و توربین   50بیش از  
ویژگی دلیل  به  و  است.  داده  اختصاص  خود  خاص  به  های 

ترمومکانیکی و  قسمت   (Thermo-Mechanical)  متالورژیکی  در 
 .[4] کاربرد دارند هانیداغ تورب

واسپالوی  نیکل (  Waspaloy)  سوپرآلیاژ  پایه  سوپرآلیاژ  نوع  یک 
ساخته شد و    یتنیپرات و و  شرکت   توسط  1950که در دهه  است  

برا  تورب  ی عمدتًا  و    کمپرسور  ی هاسکیدهواپیما،    نیقطعات 
استفادهشفت   خستگی  و  کششی  خواص  از  ترکیبی  شود.یم  ها 
  است  شده   باعث   متوسط  دماهای   واسپالوی در   سوپرآلیاژ  در   خوب
که  و به عنوان یک ماده سخت    باشد  جذاب  مذکور  کاربردهای   برای 

ویژگی  صنایع  دارای  در  را  آن  است کاربرد  فردی  به  منحصر  های 
  به   .[2,5]  بسیار گسترده کرده است پیشرفته همچون صنایع هوایی 

جامد  شدن  سخت   علت    پایداری   نيكل،  شده  غني  فاز  در  رسوب 
در واسپالوی    همچنین  است  يافته  افزايش  باال  دماي  سوپرآلیاژ 

  پایه  آستنیتی فاز یک که گاما  و وجود فاز مرکزدار، مکعبی ساختار
و  نیکل   تنگستن   و  مولیبدن  کبالت،  کروم،   از  زیادی   درصد  است 

  با افزایش  .سوپر آلیاژ شده است موجب افزایش سختی این نوع  
می  جابجایی  رسوبات،  میزان اینکاهش  که  باعث   یابد   موضوع 

از این رو تراشکاری سوپرآلیاژ    [6]  شودمی  سوپرآلیاژ  سختی  افزایش
است. دشوار  مرسوم(  )تراشکاری  محیط  دمای  در  در    واسپالوی 

آید  بوجود می کار  ابزار و قطعه  نیب  باالئی که  فرایند تراشکاری تنش
کار قطعهسطح    بر روی   افتهیشکل    ر ییاز فلز تغ  ی اهیال  جادیباعث ا

کار ادامه  قطعه  در سطحایجاد کارسختی    بااین تغییر شکل    شودیم
  . [7]  کندبا مشکل مواجه میدر پاس های بعدی  فرایند تراشکاری را  

این ماشینکاری  در فرآیند    ی ایجادشدهنیرو و دمابررسی  بنابراین،  
ایرادبه منظور رسیدن به سطحی مطلابرآلیاژ،   مورد    ،وب و بدون 

 توجه محققین قرار گرفته است. 
عمر ابزار در  افزایش    به بررسی  2014کاراگوزل و همکارانش در سال   

غیر تراشکاری  اینکونل    مرسوم  فرایند  سوپرآلیاژهای  ، 718برای 
تیتانیوم و  برشکاری   )فلزاتی(  Ti6Al4V)  واسپالوی  قابلیت  با 

دو    یتجرب  جینتابه منظور بررسی عمر ابزار    آنها  .( پرداختندپایین
برداری  فرآیند و    (milling-turn)  فرزکاری- تراشکاری  براده 

چرخشی تراشکاری  (  turning rotary)  تراشکاری    در   مرسومبا 
با مطالعه تاثیرات شرایط برش .  کردندمقایسه  را    آلیاژهای مذکور  

در هر دو روش به دلیل کاهش دمای برش و خنک کاری فرایند،  

و    آمبرلو  .[8]  افزایش عمر ابزار مشاهده شد  مرسومنسبت به روش  
سال  همکاران   روی    2014در  بر  برش  شرایط  تاثیرات  بررسی  به 

یکپارچکی سطح در فرایند تراشکاری متعامد سوپرآلیاژ واسپالوی 
خنک  آنها.  نداختپرد  مواد  حذف  هدف  بررسیکاری  با  اثرات    به 

عملیات    نیدر ح  یکپارچگی سطح   ی بر رو  پیشروی سرعت برش و  
ابزار با استفاده از    بر روی سوپرآلیاژ وسپالوی   تراشکاری یک نوع 

داده شده   تأث  به  .پرداختندپوشش  در    طیشرا   ریطور خاص،  برش 
انرژ سایکیمکان  یمصرف  برخ   یش،  و  شاخص   یابزار   ی هااز 

ال  یزبرشامل:  سطح    یکپارچگی ،  ده ید  بیآس  ه یسطح، 
آنها  یمورد بررس یساختارمیکرو  ریی، اندازه دانه و تغیسختمیکرو

بر   یدار یمعن اتریبرش تأث طی که شرا  دادنشان  جینتا قرار گرفت.
آن   یسطح دارد که بر عملکرد کل  یکپارچگیمربوط به    ی پارامترها

است   ریتأث سال    .[9]  گذار  در  تاثیرات    2016ایسیک  بررسی  به 
کاری مستقیم ابزار کاربیدی با استفاده از یک سیکل بسته در  خنک 

فرایند تراشکاری سوپرآلیاژ واسپالوی پرداخت. نتایج به دست آمده  
کاهش با تراشکاری خشک مقایسه شد. نتایج نشان داد به دلیل  

کیفیت سطح   ،دمای ابزار و دمای براده نسبت به ماشینکاری خشک
ابزار    13 سایش  و  پیدا کرد   12درصد  بهبود  و  [10]  درصد  . کاراسو 

به بررسی نتایج تجربی نیروهای برش و    2017در سال    همکارانش
شکل براده، سایش ابزار و دما در فرایند تراشکاری متعامد سوپرآلیاژ  

فرایند تراشکاری به دو روش خشک و روانکار  .  ندواسپالوی پرداخت
های روغن با استفاده از ابزار کاربیدی پوشش داده شده در سرعت 

نشان   یتجرب  نتایج   انجام شد.  متفاوتپیشروی    های نرخبرشی و  
  ی روهای بر ن  معناداری  تاثیر  روانکاری  طیبرش و شرا   ی پارامترها  داد
رینالدی   .[11]  دارد   براده  یابزار، دما و مورفولوژ  شی سا  نرخ،  یبرش

به بررسی قابلیت ماشینکاری سوپرآلیاژ    2017در سال    و همکارانش
خنک  برش،  مختلف  شرایط  در  روانکاری  واسپالوی  و  کاری 

پرداختند. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر پارامترهای برش بر روی 
درجه حرارت بین ابزار و نیروهای برشی، شکل براده، سایش ابزار و 

ف  در  شدبراده  انجام  متعامد  تراشکاری  و   .[12]  رایند  پرزستاک 
کار در  سطح قطعه  زبریبه تجزیه و تحلیل    2017در سال    همکارش 

پرداختند.   واسپالوی  سوپرآلیاژ  خشک  تراشکاری   هدففرایند 
امکان به و    بهینه تراشکاری خشک  طیشرا   نییتع  محققین  یاصل

رساندن با    یزبر  ی پارامترها  حداقل  متغیرهای سطح  از    استفاده 
ول مورگان و   .[13]  بود  عمق برش  سرعت پیشروی و  ،یسرعت برش

به بررسی و تحقیق در خصوص پارامترهای   2019همکارانش در سال  
ایکس اینکونل  سوپرآلیاژهای  واسپالوی    و  750تراشکاری 

با  آزمایشپرداختند.   ابزار،  ها  سایش  تحلیل  نیروهای  هدف 
  750تراشکاری و صافی سطح بر روی  سوپرآلیاژهای اینکونل ایکس 

با توجه به   .[14]  انجام شدواسپالوی در حالت تراشکاری خشک    و
پژوهش  ابرآلیاژ کمبود  ماشینکاری  زمینه  در  تجربی  های 

تحقیق  در  سپالوی،  او برشی این  سرعت  پارامترهای  در  تغییر    با 
(Cutting Speed)  و نرخ پیشروی(Feed Rate )داشتن با ثابت نگه
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و دمای ایجاد   ی برشبررسی نیرو  به  (Depth of Cut)  عمق براده
مورب سوپرآلیاژ   کار در فرایند تراشکاریناحیه برش قطعهشده در  

)   واسپالوی  کاری  خنک  شد.    پرداختهسنتی(    ماشینکاری بدون 
قطر   ویکرز   382±3  آزمایش  مورد   کارقطعهسختی     25آن    و 

به منظور بررسی نیروی برش و دمای ناحیه برش از    بود.  متر میلی
طراحی آزمایش عاملی کامل بدون تکرار استفاده شد و یک مدل  

گذار   تاثیر  عوامل  از  برشی  رگرسیونی  نیروی  تخمین  ارائه  برای 
 . گردید

 تجربی   های آزمایش   - 2
به  ی  واسپالو.  بودکار سوپر آلیاژ پایه نیکل واسپالوی  جنس قطعه

درجه عملکرد مناسب در و  ییا یمیش ،یکیمکان خوب خواص دلیل
در   پایینای با قابلیت ماشینکاری  به عنوان ماده  ، باال  های حرارت 

شده شناخته  مشخصات  ست ا  صنعت  و  شیمیایی  ترکیبات   .
آورده شده است. قطعه کار   2جدول  و    1جدول  کار در  فیزیکی قطعه

قطر   به  میلگرد  استفاده  میلگرد   متر میلی  25مورد  ابتدا  در  بود. 
استاندارد  با  مطابق  حرارتی  عملیات  با  از     AMS 5708واسپالوی 

حدود   حدود    270±5سختی  سختی  به  ویکرز    382±3  ویکرز 
انجام شد.   ماشینکاری  و سپس عملیات  یافت  عملیات  افزایش 

انجام شد که شامل:   ′γجاد رسوب فاز گاما پریم  جهت ای  حرارتی
 عملیات رسوب سختی ،  عملیات پیر سازی  ، عملیات حرارتی انحالل
پس از انجام عملیات حرارتی آزمایش  .  [15]  و عملیات پیرسازی بود 

( ویکرز  سنجی  در    10سختی  نیرو(  صورت    5کیلوگرم  به  ناحیه 
روی سطح قطعه کار انجام شد میانگین سختی بدست    تصادفی

 . [16] ویکرز بود 382±3 آمده
( مدل Hardingدر این پژوهش از دستگاه ماشین تراش هاردینگ )

HLV-H    حداکثر با  انگلستان،  اسپیندل  ساخت کشور    12/1توان 
 دور بر دقیقه، نرخ پیشروی   3000الی   125کیلووات و دور متغیر از 

 

   [17] عناصر تشکیل دهنده سوپر آلیاژ واسپالوی(  1  جدول 
 درصد وزنی )حد پایین(  درصد وزنی )حد باال(  عناصر تشکیل دهنده 

Nickel فلز پایه فلز پایه 
Chromium 21.0 18.0 

Cobalt 15.0 12.0 
Molybdenum 5.00 3.50 

Aluminum 1.60 1.00 

Titanium 3.25 2.60 

Iron 2.00 — 

Manganese 1.00 — 
Silicon 0.75 — 
Carbon 0.10 0.02 
Boron 0.01 0.003 

Zirconium 0.12 0.02 
Copper 0.50 — 
Sulfur 0.030 — 

 

   [18] فیزیکی سوپر آلیاژ واسپالوی مشخصات  ( 2جدول  
 واحد  مقدار  دما )سانتیگراد(  مشخصات فیزیکی 

 3g/cm 8.19 21 چگالی  

 - - 1360-1330 محدوده ذوب 

 GPa 211 20 مدول االستیسیته

از   و  میلی  136الی    5/2متغیر  یکدیگر  از  مستقل  دقیقه  بر  متر 
میلیمتر استفاده شد. نیروهای   02/0ابزار با دقت    شعاعی  پیشروی 

گیری شد. اندازه  9121ماشینکاری توسط دینامومتر کيستلر مدل  
آمپلی  از  ماشینکاری  نیروهای  برداری  داده  منظور   5070فایر  به 

  ر کيستلر و نرم افزار داینو  A5697برداری  کيستلر به همراه کارت داده
(DynoWare  ).شد منظ  استفاده  اندازه به  در  ور  براده  دمای  گیری 

 فلوک )فروسرخ(    از دوربین حرارتی  ،قطعه کار با ابزارتماس  محل  
(Fluke  )  مدلTI400    .عملیات تراشکاری با استفاده  استفاده شد

ابزار برشی کاربیدی بدون پوشش و بدون براده شکن ساخت شرکت 
بود.    متر  میلی  4/0  ابزار  نوک  انجام شد. شعاع(  Sandvik)  سندویک

امکان بررسی هندسه لبه برشی ابزار  ابزار،  عدم وجود براده شکن در  
هر آزمایش منحصرًا با یک .  [19]  کندبیشتری فراهم می   را با دقت 

نشان    1شکل  در  های تجربی  چیدمان آزمایش شد.  لبه ابزار انجام  
 داده شده است.

 

 
 های تجربی چیدمان آزمایش   ( 1  شکل 

 طراحی آزمایش   - 3
بر    به منظور بررسی تاثیر پارامترهای سرعت برشی و نرخ پیشروی 

و دمای ماشینکاری نیروی برش  آزمایش عاملی   روی  از طراحی 
 استفاده شد.  3تکرار مطابق جدول  با سه بارکامل 

 
 پارامترهای طراحی آزمایش   ( 3جدول  

 پارامترها 
 سطوح 

 3سطح  2سطح  1سطح 
 1200 800 400 سرعت برشی )دور بر دقیقه( 

 42 28 14 متر بر دقیقه(نرخ پیشروی )میلی

 نتایج و بحث   -4
پیشروی   نرخ  و  برشی  سرعت  پارامتر  دو  از  نتایج،  بررسی  برای 
آزمایش،  پارامتر و طراحی  دو  این  در نظر گرفتن  با  استفاده شد. 

آورده شده است. حاصل    4آزمون انجام شد که در جدول    27تعداد  
)مولفه مماسی( نتایج این آزمایش دو خروجی شامل نیروی برش  

 بود.   و دمای ماشینکاری
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 1401  مهر ،  10 ، شمار22دوره    شرفته ی ابزار پ   ی ها ن ی و ماش   ی کار ن ی ماش   ی کنفرانس مل   ن ی دوم مجموعه مقاالت  نامه  مكانيك مدرس، ويژه   ی مهندس علمی    ماهنامه 
 

 هاآزمایش  نتایج   ( 4جدول  

 آزمایش 
سرعت برشی  

(rpm ) 

 نرخ پیشروی 
 (mm/min ) 

نیروی برش  
(N  ) 

دمای ماشینکاری  
(C˚ ) 

1 800 28 71.96 117 
2 800 14 53.33 111 
3 800 42 93.35 122 
4 800 14 51.35 112 
5 1200 42 73.88 134 

6 400 42 128.00 114 

7 1200 42 76.84 135 

8 800 42 95.13 121 

9 1200 14 39.10 125 

10 400 42 128.70 112 

11 800 14 52.53 112 

12 400 28 86.56 108 

13 400 14 76.80 105 

14 400 42 127.20 115 

15 400 14 76.21 103 

16 1200 28 53.60 129 

17 800 42 96.73 121 

18 400 28 88.56 110 

19 1200 42 78.09 135 

20 800 28 72.96 117 

21 1200 28 57.78 130 

22 1200 14 42.70 122 

23 1200 14 43.50 124 

24 400 28 87.55 109 

25 1200 28 58.45 130 

26 400 14 75.89 105 

27 800 28 73.90 118 

 
 نیروهای ماشینکاری   - 1-4

اندازه  امکان  دینامومتر  مولفه   گیریبه کمک  ثبت  در  و  نیرو  های 
برش    ی در فرایند تراشکاری نیرو  وجود دارد.  ماشینکاری  فرایندهای 

(cF  ))راستای در    )مولفه مماسی  Y ،   نیروی  ( )مولفه   (fFپیشروی 
 ( pF)(  passive)   پسیو  نیروی   نهایت   در  و  ،Xراستای  در    محوری(

  . [19]شوندتراش جانمائی میماشین    Zراستای  در )مولفه شعاعی(  
پارامترهای   های آزمایشنتایج  میانگین    2شکل   تاثیر  و  تجربی 

در    برشی و نرخ پیشروی بر نیروی برش  ماشینکاری شامل سرعت 
های پیشروی نرخ  برای   سنتی )شرایط خشک(  ماشینکاری  فرایند

 ( mm)  مترمیلی  3/0و عمق براده برداری    (mm/min)  42و    28،  14
می نشان  شکل  دهد.  را  در  که  می  2همانطور  با  شود  مشاهده 

شود بیشتر شده حرارتی که به براده وارد میافزایش سرعت برشی، 
افزایش دمای براده تغییر شکل نیافته   با  نیروی برشی کاهش  و 

با افزایش سرعت برشی  (  mm/min)  14باید. در نرخ پیشروی  می
  800درصد و از    31نیروی برشی    (rpm)  دور بر دقیقه  800به    400از  
با افزایش  شود.  استه میدرصد ک   21وهای برشی  ، نیر(rpm)  1200به  

سرعت برشی و افزایش دمای براده تغییر شکل نیافته دمای ناحیه 
یابد و ابزار افزایش می–صفحه برش و دمای ناحیه اصطکاکی براده

این افزایش دما منتج به کاهش تنش جریان برشی در صفحه برش 
خ پیشروی به فزایش نربا اشود.  و ناحیه اصطکاکی براده و ابزار می

28  (mm/min) برای سرعت نیرو برشی  و    800های برشی  کاهش 
1200  (rpm  )  ترتیب پیشروی    22و    16به  نرخ  برای  و   42درصد 

(mm/min  )  ترتیب می  19و    25به  مشاهده  طور  درصد  به  شود. 
  3/0و عمق براده  (  rpm)  1200خاص در شرایطی که سرعت برشی  

(mm  )  نرخ افزایش  با  از  باشد  ( mm/min)  42به    14پیشروی 
با افزایش  در واقع    کند.درصد افزایش پیدا می  83نیروهای برشی  

و براده سرعت برشی دمای باالتری در ناحیه تماس ابزار و قطعه کار  
نیافته   شکل  می تغییر  کاهش  بوجود  باعث  دما  افزایش  آید. 

ماده تسلیم  به  کاهش   کارقطعه  مقاومت  برشی  نیروی  و  شده 
میمی مشاهده  همچنین  در  یابد.  پیشروی  نرخ  افزایش  با  شود 

این   توانمییابد.  ثابت نیروی برشی افزایش میهای برشی  سرعت 
افزایش نرخ ناشی از  واقعیت را مطرح کرد که افزایش نیروی برشی  

برداری و    براده  ابزار  افزایش طول تماس  دلیل  اثر  قطعه  به  کار و 
 زمان ماشینکاری در    یقطعه کار و ابزار برش  ماده بین    ینش سختکر

  است.
 

 
پیشروی بر نیروهای برشی با عمق براده    تاثیر سرعت برشی و نرخ   ( 2  شکل 

 میلیمتر  3/0
 

واریانس متغیرهای ورودی جهت بررسی نیروی برش در   5جدول  
 دهد.این مطالعه را نشان می

( 0.05( از سطح معنا داری )Pدهد مقدار پی ) نشان می  5جدول  
توان نتیجه گرفت تمامی اثرات سرعت برشی و کمتر است که می

ماشینکاری   نیروی  روی  بر  معنادار  تاثیرات  دارای  پیشروی  نرخ 
مطابق  باشند.  می یک  درجه  رگرسیونی  مدل  یک  مطالعه  این  در 

)  1رابطه   همبستگی  ضریب  برابر  2Rبا  تخمین    50.9با  (  جهت 
 به دست آمد.  نیروی برشمناسب 

(1)  
𝐹𝑐 (𝑁) = 72.43 − 0.04882 𝑉𝑐 (𝑟𝑝𝑚) + 1.5338 𝑎𝑓 (𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛) 

نرخ پیشروی    faسرعت برشی )دور بر دقیقه( و    cVمتغیر     1در رابطه  
 باشد. متر بر دقیقه( می)میلی 
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 تاثیرات سرعت برشی و نرخ پیشروی بر نیروی ماشینکاری   ( 5جدول  

 منبع 
مجموع  
 مربعات  

 درجه آزادی  
میانگین  
 مربعات  

 مقدار پی  مقدار فیشر 

 0.000 1327.47 3487.39 2 6974.8 سرعت برشی 
 0.000 1619.70 4255.12 2 8510.2 نرخ پیشروی 

نرخ    xسرعت برشی
 پیشروی

448.1 4 112.04 42.65 0.000 

   2.63      18 47.3 خطا 
      26 15980.5 مجموع 

 
 دمای ماشینکاری    - 2-4

و  اندازه  دماگیری  حداکثر  ماشینکاری    ی مقایسه  اساس  بر  اغلب 
  2شکل  .[20]  است ابزار    یبراده  صفحه روی    بر  گیری شدهدمای اندازه

برش  دهد با افزایش سرعت برشی در نرخ پیشروی و عمق  نشان می 
 دهد.از خود نشان می   قابل پیشبینیثابت، دمای ماشینکاری رفتار  

 

 
پیشروی بر دمای ماشینکاری با عمق    تاثیر سرعت برشی و نرخ   ( 3  شکل 
 میلیمتر  3/0براده 

 
پیشروی   نرخ  در  ماشینکاری  دمای  برشی  سرعت  افزایش   14با 

(mm/min  از پیشروی  نرخ  زمانیکه  و  یافته  افزایش    28به    14( 
(mm/minافزایش می )  این روند ادامه باید با افزایش سرعت برشی 

( و  mm/min)  42به    28افزایش نرخ پیشروی از    همچنینیابد  می
شود. با این وجود  افزایش سرعت برشی افزایش دما مشاهده می

ان با افزایش نرخ پیشروی های برش یکستوان گفت در سرعت می
میmm/min)  28به    14از   افزایش  ماشینکاری  دمای    .یابد( 

می  مالحظه  که  پیشروی  همانطور  نرخ  افزایش  با  سرعت   وشود 
دمای   از  ماشینکاری  دمای  سانتیگراد    135به    104برشی  درجه 

 یابد.افزایش می

 نتیجه گیری  - 5
این   شامل  پژوهش  در  ماشینکاری  پارامترهای  تاثیر  بررسی  به 

دمای ماشینکاری سرعت برشی و نرخ پیشروی بر نیروی برش و  
 . پرداخته شد
نرخ پیشروی بر روی و    سرعت برشیپارامترهای  تأثیر    مشاهده شد

برش   قابل  نیروی  و  مدل  توجه  معنادار  یک  راستا  این  در  است. 

متغیرهای سرعت    نیروی برش بارگرسیونی جهت تخمین مناسب  
پیشروی  نرخ  و  شد.    برشی  رگرسیونیپیشنهاد  ضریب   رابطه  با 

 و نرخ پیشروی   سرعت برشینشان داد تغییرات    0.95همبستگی  
  .کندخطی و درجه یک تغییر میبه صورت بر روی نیروی برش 
دمای براده تغییر شکل نیافته   باعث افزایش  ،افزایش سرعت برشی

شود،  ابزار می–برش و ناحیه اصطکاکی برادهو دمای ناحیه صفحه  
این افزایش دما منتج به کاهش تنش جریان برشی در صفحه برش 

ابزار می  و  براده  اصطکاکی  ناحیه  باعث کاهشو  نیروی   شود که 
 گردد. میبرش 

پیشروی    نرخ  افزایش  دلیل  با  نرخ  به  برداریافزایش    و   براده 
 مادهبین  یثر کرنش سختکار و اقطعه افزایش طول تماس ابزار و 

روی برشی افزایش  نیزمان ماشینکاری  در    یقطعه کار و ابزار برش
در شرایطی که سرعت  . به طور خاص بیشترین تغییرات نیرو  یابدمی

براده    (rpm)  1200برشی   عمق  نرخ    (mm)  3/0و  افزایش  با  بود 
 اتفاق افتاد.  (mm/min) 42به  14پیشروی از 

ها دمای نرخ پیشروی در تمامی آزمایش  با افزایش سرعت برشی و
یافت.   افزایش  ماشینکاری  ماشینکاری  دمای  واسطه  افزایش  به 

شکل   تغییر  براده  دمای  افزایش  دلیل  به  برشی  سرعت  افزایش 
است. برش  صفحه  ناحیه  در  دما  افزایش  و  با   نیافته  همچنین 

افزایش نرخ پیشروی به دلیل افزایش طول تماس ابزار و قطعه کار  
افزایش نرخ براده برداری دمای بیشتری در ناحیه صفحه برش    و

 گردد. شود که باعث افزایش دمای ماشینکاری میایجاد می 
سنتی )بدون  این مطالعه با هدف بررسی پارامترهای ماشینکاری  

و مقایسه آن با ماشینکاری به کمک  استفاده از مواد خنک کاری(  
 انجام شد.)آینده پژوهش( لیزر 

 
قدردانی:  و  پژوهش  تشکر  این  و    بدینوسیله  نویسندگان  تشکر  کمال 

خود را از جناب آقای مهندس علیدادی مدیر عامل محترم    سپاسگزاری
شرکت دانش بنیان مهندسی ارتعاشات نوآوران پایش جهت در اختیار  

حرارتی  قرار دوربین  اکبری دادن  مهندس  آقای  جناب  عامل    ،  مدیر 
بابت انجام عملیات   محترم شرکت دانش بنیان المان صنعت سیستم

وسپالوی،  حرارتی بیات  سوپرآلیاژ  مهندس  آقای    )دانشجوی   جناب 
شریف(  محترم  صنعتی  دانشگاه  مکانیک  مهندسی  دکتری  و    مقطع 

آقای   اعظمیجناب  ماشینکاری    مهندس  کارگاه  محترم  )مسئول 
بابت همکاری در   مکانیک دانشگاه صنعتی شریف(  مهندسی  دانشکده

 آورند. به عمل می  ها انجام آزمایش 
نمایند که تمامی نتایج  نویسندگان این تحقیق اقرار می   : قی تاییدیه اخال 

توسط ایشان و نتایج   مندرج در این مقاله حاصل تحقیق صورت گرفته
  باشد.به دست آمده از آن می

ای انجام شده جهت انجام این تحقیق از منایع  کلیه هزینه   منابع مالی:  
 شخصی صورت گرفته است. 
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بهینه   آماری سازی  مدل  براده و  نرخ  در  سازی  سطح  و کیفیت  برداری 
 SICدر درصدهای مختلف    کامپوزیت آلومینیوم ماشینکاری 

 

 مشخصات مقاله   چکیده 
و    ی ماساز یهواپ  ،ی خودروساز ع یصنا  ع یدر صنا  ومینیماده نسبت به آلوم   ن یشده جهت باال بردن ا  تیتقو ب یبا ضر   وم ینیاستفاده از آلوم 

  تیکامپوز  ومین یآلوم   ی کار  ن یماش   ندیبر فرا   های نرخ براده برداری و کیفیت سطح  پارامتر   یمقاله ضمن بررس   نیکاربرد دارد، در ا  ویلوکوموت 
نرخ    برش،   یرو ی ، نکیفیت سطحتا حداقل    ی پردازد م  یانیفرز پا  اتیعمل   ی کار نی ماش  یهایژگیو  ی به بررس   SICمختلف    یدر درصد ها
به دست    (RSM)  روش طراحی سطح پاسخبر   یمبتن   ی خاکستر  یارابطه  لیبا حداکثر نرخ حذف مواد را با استفاده از تحل  براده برداری 

و عمق    هیتغذ  ندل، یسرعت اسپ   ی پارامترها   ر یی ( با تغ RSMسطح پاسخ )  یبر اساس روش طراح   یش یآزما  یو هفت اجرا  ستی . ب  .آورد 
  ی فلز   نهی( در زم Al2O3-5%)  نا یو آلوم   ام شد .( انجSiC-5  ،٪10٪  ،15٪)  کون یلی س  دیمانند کارب   هاکنندهتیمختلف تقو  یبرش در درصد وزن 

مختلف بر    ی پاسخ ها  ی وزن برا  ر یی چند پاسخ با تغ   ی ساز   نهیحل مسئله به   ی برا   ی رابطه خاکستر   لیو تحل  هی. تجز 7075  ومین یآلوم
  ی عوامل   نی تر مهم  SiC  ی که سرعت اسپندل و درصد وزن  دهدینشان م  جی نتا  . استفاده شد  ی بهره ور   ا ی  ت یفیک  ندیاساس الزامات فرآ

 .گذارندیم ر ی تأث   یدیبریه  یها تیکامپوز  ی کار نیماش  ی ها یژگیهستند که بر و
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 مقدمه    - 1
بست ی کامپوز  در  ها  یاریها  بخش  کاربرد    شرویپ  یصنعت  ی از 

قطعات با تلورانس   دینوبت به تول  یکنند. وقت  یم  دایپ  یگسترده تر
  ت ی فرض است. کامپوز  شیانتخاب پ  ینکار یرسد، ماش  یم  کترینزد 
در    یمتنوع  ی مواد نسل دوم، کاربردها  ،یبیترک   یفلز  نه یزم   ی ها
  ی نی گزیکنند و به عنوان جا  یم  دایپ  یمهندس  ی ها  نهیاز زم   یاریبس
م  ی برا  عمل  متعدد  و  یمواد  به   ، یخودروساز  عیصنا  ژهیکنند. 

 ی در اجزا   یمواد آهن  ینی گزیبه جا  ازین  ویو لوکوموت  یماسازیهواپ
تر آلوم  ی ها  ت ی با کامپوز  یکیمکان با    سی ماتر (  Al)  ومینیسبک 

 تها به محصوال  ت ی کامپوز  نیا  یی نها  لیاستحکام باال دارند. تبد
 نیا  جهیشود. در نت  یانجام م  یکار  نیبا ماش  شهیهم  یمهندس

مهم   اری( بسMMCs)  یفلز  نهیزم   ی ها  ت ی کامپوز  ینکار یروند، ماش
 ل ی ها به دلMMCنشان داد که    ]2[و همکاران  کاپی لی. ک ]1[شود  یم

ماه  یسخت تقو  ندهیسا  ت یو  ماش  ت یذرات  آسان    ینکاریکننده، 
 نهیدر زم   یشتریب  ت یاهم  یکارنیرو مطالعات ماش  نی. از استندین

عملکرد    ی به معنا  ینکاریکرده است. واژه ماش  دایها پ  ت ی کامپوز 
(، پرداخت MRR)  براده برداریخوب در مورد مصرف برق برش، نرخ  

 .]3[است  رهیسطح و غ

از جمله   ی دیمختلف تول  عیبه طور گسترده در صنا یانیفرز پا
  ت یفیکه ک  ییشود، جا یهوافضا و خودرو استفاده م ی بخش ها
و   قیدق  ی شکاف ها، پاکت ها، قالب ها دیدر تول یعامل مهم

 یانی فرز پا اتیعمل ی . به طور معمول، پارامترها]4[قالب ها است 
  نییتع یشیآزما ی هاش یاز آزما یاریمعمواًل بر اساس بس

به   ازین  ن،یهستند. بنابرا  نهی بر و هم پرهزکه هم زمان شوندیم
وجود دارد که قادر به  یچند واکنش یسازنهیتوسعه روش به

 شیمانند پرداخت سطح، سا یکارنیماش ی هایژگیو ینیبش یپ
قطعه کار باشد. چند  کیبرش و سرعت حذف مواد  ی رویابزار، ن

رابطه  لیو تحل هی ن با تجزهمزما طورتوان به  یپاسخ را م
 کرد. نهی( بهGRA) یخاکستر

سرعت   یکار نیماش  ی پارامترها  یسازنهیبه برش،  سرعت  مانند 
 عیما  -جامد  ی شعاع دماغه ابزار، و غلظت روان کننده ها  ،ی شرویپ

تراشکار در  شده  گرفته  نظر  و    یزبر  ی برا   یدر  کار  قطعه  سطح 
از   استفاده  با  براده  در    یسازنهیبه  GRA[5]ضخامت  پاسخ  چند 

انجام    [9-6]  یرابطه خاکستر  لیحل با استفاده از ت   یتراشکار  اتیعمل
 .شد

ها پا  یی تالش  فرز  تنظ  یانیبا  با  است.  شده    ی هاوزن  میانجام 
ترک  مقاد  یبی مناسب،  برا   یریگ اندازه   ریاز  که   ی اجزا   ی عملکرد 

مطالعه،    نی. در ادیاست، ممکن است به دست آ  ازیمختلف مورد ن
عمق برش و   ،ی شرویمانند سرعت، پ  یکار نیماش  ی پارامترها  ریتأث

-Al7075-SiC  ی هات ی کامپوز  ی کارن یدرصد وزن آرماتورها بر ماش

Al2O3  راه حل جامع   کی  ی کار بر رو  نیقرار گرفت. ا  یمورد بررس
ابزار    شیسطح کم، سا  یاز زبر  نهیبه  یبدست آوردن خروج  ی برا 

 رییبا تغ  ینرخ براده بردار  ی برش کمتر و سرعت باال  ی رویکمتر، ن
از تحل با استفاده    ر د   RSMبر    یمبتن  یرابطه خاکستر  لی وزن ها 

ب  یوابستگ  تمرکز دارد.  یانیفرز پا  اتیعمل  ی رهایمتغ  نیمتقابل 
  از یبه سطح مورد ن  دنیرس  ی را برا   ندیفرآ  ی پارامترهاپاسخ، انتخاب  
همزمان پاسخ   یسازنهیبه   نی. بنابرا سازد ی ها دشوار مدر همه پاسخ 

 است.  ازیها مورد ن

 مواد و روش ها   - 2
 مواد   - 1-2

ماتر  برا   یسی ماده  استفاده  آل  ت ی کامپوز  هیته  ی مورد   اژیها 
و    نایکننده مورد استفاده آلوم  ت یبود. مواد تقو  Al7075  ومینیآلوم
ذرات کارب  کونیلیس  دیکارب در    کونیلیس  دیبودند.  استفاده  مورد 

اندازه متوسط ذرات آلوم  کرومتریم  63اندازه     کرومتر یم  45  نایو 
چگال نسبت    SiCاز    شتریب  Al2O3ذرات    یبود.  به    Al2O3است. 
٪ 15٪ و  10٪،  5را به عنوان    SiC  ی٪ ثابت است، درصد وزن5عنوان  

 100×    متریلیم  130با اندازه    ت ی دهد. سه نمونه از کامپوز  یم  رییتغ
به هم زدن ساخته شد    یگرختهیر  ندیبا فرآ  متریلی م  50×    متریلیم

 کرد.  نیآرماتورها را تضم کنواخت ی عی و توز
 طراحی تجربی   - 2-2

طراح از  مDOE)   هاش یآزما  یاستفاده  کاهش   ی برا   تواندی( 
تر و  بزرگ   یمشکل طراح  کی  ی که برا   ییتعداد اجراها  زیآمت یموفق
ن  تریواقع ا  ازیمورد  شود.  استفاده  موفقروش   نیاست،  با    ت یها 
  یمسائل واقع  یسازنهی( در بهRSMسطح پاسخ )  ی هابا مدل  اریبس

برهمکنش ها    تیاهم  .[10]اندشده  بی( ترک شدهیسازه ی)برخالف شب
شود، در    یم  ینیب  شیپ  RSMو ترم مربع پارامترها به وضوح در  

تکن  یحال برا   یتاگوچ  کیکه  ها  ی معموالً   ی خط  ی برهمکنش 
م در ا  نیاز ا  شود.  یاستفاده  برا   نیرو  پاسخ  روش سطح    ی کار، 

DOE  ی جاشود. به  یم  شیآزما  یشامل تعداد کمتر  را ی اتخاذ شد ز  
آزما آزما  ی امجموعه  ،یتصادف  ی هاش یانجام  شرا   هاش یاز    ط یبا 

مختلف    ی پارامترها  ی را برا   ندیبرش خاص انجام شد تا بتوان فرآ
به جداگانه  پاسخ  تحل  هی تجز  ی بیترک   ایصورت  عوامل    کرد.  لیو 
ابزار،    ،پیشروی مانند سرعت،    ی متعدد جنس  عمق برش، هندسه 

کار/ابزار شرا   قطعه  و   طیو  بر    ر یتأث  یکارنیماش  ی هایژگیبرش 
کننده  گذارندیم کنترل  عوامل  چهار  ،  اسپیندلسرعت    ی عنی. 

عوامل   نیانتخاب شدند. ا  SiC  ی ، عمق برش و درصد وزنپیشروی 
ادب مطالعه  به  اتیاز  مطالعات   ینکار یماش  یسازنهیمسائل  و 

 ی نکار یماش  ی پارامترها  1انتخاب شدند. جدول   [3،11،12] ینکاریماش
 یمورد استفاده به عنوان عوامل کنترل و سطوح آنها را فهرست م

  ع یکه معمواًل در صنا  یکارنیماش   ماتیبر اساس تنظ  ر یکند. مقاد
 شوند،یدنبال م  دیداده شده کاربپوشش   ی هابا درج  Al7075  ی برا 

 شد. هگرفت
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 ی انیفرز پا یعوامل کنترل و سطوح برا ( 1جدول  

 پارامتر های ورودی 
 سطح 

1 2 3 
 1000 1500 2000 (rpmسرعت اسپیندل)

 0.02 0.03 0.04 ( mm/revپیشروی) 
 1 1.5 2 ( mmعمق برش)
 SIC 5 10 15درصد 

 روش آزمایشی   - 3-2
 اندازه گیری کیفیت سطح   - 1-3-2

سطح   ی( از دستگاه زبرRaسطح )  یمتوسط زبر  ی ریاندازه گ   ی برا 
 یلیم  2.5استفاده شد. طول برش    MITUTOYO SJ210قابل حمل  

سه بار در سه مکان مختلف    های ریگ متر در نظر گرفته شد. اندازه 
در    Raسه مقدار    نیا  نیانگیتکرار شد و م  ییانتها  فرزسطح    ی رو

 نظر گرفته شد.
 مواد   ی محاسبه نرخ براده بردار   - 2-3-2

 .مشخص شد (1)مواد با معادله ینرخ براده بردار
(1) 𝑀𝑅𝑅 =

wDd

t
  

(، متریلیم  20قطر ابزار )  D(،  متریلیم  100عرض نمونه )  wکه    ییجا
d(،  متریلیعمق برش، )مt   و   می(. تنظقهیزمان برداشتن مواد )دق

 نشان داده شده است. 1در شکل   ینکاریماش یریاندازه گ 
 

 
 ی نکاری ماش ی ریو اندازه گ   یراه انداز   ( 1  شکل 

 
 ی رابطه خاکستر   ل ی و تحل   ه ی تجز   - 4-2
بهره  ت یفیک برا   یورو  برا   انی مشتر  ی هم    دکنندگان یتول  ی و هم 

سطح، و   ت یفیمهم است. اهداف انتخاب شده به حداقل رساندن ک 
افزودن آرماتورها منجر به   .بود  نرخ براده برداریبه حداکثر رساندن  

آنها تحت   ینکار یماش  ت یشده و قابل  ت ی استحکام کامپوز  شیافزا 
آرماتورها  ریتأث که  سخت   ی وجود  است  شده  مشخص  است.  تر 

بر اقدامات    یقابل توجه  ریپرداخت سطح، عمر ابزار و مصرف برق تأث
بهتر" مشخص  -متر، که به عنوان "ککیفیت سطحدارد.    ینکاریماش
 ( مشخص شد. 2معادله) شود، به صورت یم

(2) 
𝑥𝑖
∗(𝑘) =

𝑚𝑎𝑥(xi
0(k)) − xi

0(k)

𝑚𝑎𝑥(xi
0(k)) − 𝑚𝑖𝑛(xi

0(k))
 

عمل هز  ینکاریماش  یمفهوم  حداقل  نظر  قطعه    ی برا   نهی از  هر 
بردار  ینکاریماش براده  نرخ  به  م  یشده  مربوط  شود.    یمواد 
م  MRR  ن،یبنابرا  بهتر مشخص  از  باالتر  عنوان  به  به    یکه  شود، 

 ( مشخص شد:3معادله ) صورت
(3) 

𝑥𝑖
∗(𝑘) =

xi
0(k) − 𝑚𝑖𝑛(xi

0(k))

𝑚𝑎𝑥(xi
0(k)) − 𝑚𝑖𝑛(xi

0(k))
 

آن،   در  𝑥𝑖که 
0(𝑘) واقع 𝑥𝑖است.    یدنباله 

∗(𝑘) پ  توالی از    ش ی پس 
است.   ها  داده  𝑥𝑖پردازش 

0(𝑘 = است.   نیاول (1 دنباله  مقدار 
𝑚𝑎𝑥 (𝑥𝑖

0(𝑘)) مقدار    نی بزرگتر𝑥𝑖
0(𝑘)   .است

𝑚𝑖𝑛 (𝑥𝑖
0(𝑘))مقدار   نی کوچکتر𝑥𝑖

0(𝑘) .است 

 نتایج و بحث-3
انجام شده، در جدول    شیآزما  27هر کدام از    ی برا   یخروج  ر یمتغ
هر    ش،یآزما  جیدقت نتا  شینشان داده شده است که جهت افزا   2

بدست آمده به    نیانگیمرتبه تکرار کرده و م3را    هاشیکدام ازآزما
 نیثبت شده است؛ همچنکیفیت سطح و نرخ براده برداری   عنوان

  شها ینشده،نجام آزما  ینیشبیپ   ی و حذف خطاها  یریجهت جلوگ
 .است  رفتهیصورت پذ یبصورت تصادف

مرتبه    یخط ونی رگرس  ه  معادل  کیروش سطح پاسخ    یریبا به کارگ 
برا  براده  ی دوم  نرخ  و  فاکتورها  برداریکیفیت سطح    ی بر حسب 
 ن ی کتریاز نزد   ایو    شیآزماهای  بدست آمده است که از داده  ی ورود

داده به  مدلسازنقاط  در  است   ی ها که  آمده  م  بدست    کند؛ ی عبور 
پذیرفته مدل صورت    ی بر رو  یسازنهیو به  جینتا  ریتفس  نیهمچن
 است.

 ت یفیک  زی(که از آنالANOVA)  انس ی وار  زیبدست آمده از آنال  جینتا
شده حاصل گشته، در جدول   ی نکاریماش  برداریونرخ براده  سطح

 نشان داده شده است. 3
 تحلیل و بهینه سازی کیفیت سطح   - 1-3

اطمینان   سطح  انگریب    ٪86/ 37قابلیت  مقدار    کیفیت  است که 
Pvalue    تع  05/0کوچکتر از به کار   ی هااثر مولفه  نیی،جهت  مدل 

 رود. 

موثر حذف شده است   ریغ  پارامترهای مدل فوق،    الحبه منظور اص 
 ن یهمچن  باشد؛یقابل مشاهده م  4آن در جدول  انسیوار  زیو آنال
-یمدل م  ە  اصالح شد  ونیرگرس  ه  معادل  ە  دهند  نشان  (4)   ه  معادل

 اشد.ب

دقت مدل حاکم بر   ە  نشان دهند  ٪53/85مقدار قابلیت اطمینان  
 انیباشد، ب  کترینزد   100مولفه به    نیاست و هرچه مقدار ا  شیآزما
از    کیفیت سطح  ی صورت گرفته بر رو  یمدلساز  است که  نیا  ە  کنند

 .باشدیماطمینان   برخوردار بوده و قابل الیی دقت با
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  ت ی فیک   یبر رو   ی ورود  ی اثر فاكتورها  یبررس  یهاشیانجام آزما  ( 2جدول  
 ی سطح و نرخ براده بردار 

شماره  
 آزمایش 

سرعت  
 اسپیندل 

(rpm ) 

 پیشروی 
   (

mm/rev 
 ) 

عمق برش   
(mm ) 

درصد  
SIC 

کیفیت  
 سطح 

(µm ) 

نرخ براده برداری  
(min3/mm ) 

1 1000 03/0  1 10 501/0  49/759  

2 1500 02/0  5/1  5 420/0  97/805  

3 2000 03/0  5/1  15 502/0  8/1258  

4 1500 03/0  2 15 599/0  61/812  

5 1500 03/0  1 5 523/0  30/756  

6 1500 03/0  5/1  10 562/0  9/2148  

7 1500 03/0  5/1  10 562/0  9/2148  

8 2000 03/0  1 10 502/0  30/956  

9 1500 04/0  1 10 586/0  3/1406  

10 1000 03/0  5/1  15 562/0  45/834  

11 1500 03/0  2 5 534/0  3/1506  

12 1500 02/0  5/1  15 562/0  97/805  

13 2000 03/0  5/1  5 605/0  1/2111  

14 1500 03/0  5/1  10 600/0  9/2148  

15 1500 02/0  2 10 542/0  5/1043  

16 1500 04/0  5/1  15 638/0  0/1126  

17 1500 04/0  2 10 654/0  7/2790  

18 2000 02/0  5/1  10 587/0  6/1303  

19 1500 03/0  1 15 514/0  71/762  

20 2000 03/0  2 10 610/0  4/1463  

21 1500 04/0  5/1  5 521/0  4/2109  

22 1000 02/0  5/1  10 521/0  82/698  

23 2000 04/0  5/1  10 654/0  0/2160  

24 1000 04/0  5/1  10 575/0  98/925  

25 1000 03/0  5/1  5 412/0  7/1088  

26 1500 02/0  1 10 534/0  13/734  

27 1000 03/0  2 10 501/0  61/812  

 
( 1ها)شکل  هماندیباق   عی ها در توزداده  یتصادف  یپراکندگ  نیهمچن

است که   ت یواقع  نیا  ی ایو عدم وجود نظم مشخص در آنها، گو
  برخوردار  الییحاصل از آن، از دقت با جیانجام شده و نتا یمدلساز
 است.

 روی کیفیت سطح اثر پارامترها بر    - 2-3
موثر    ر یغ  ی هاصورت گرفته و حذف ترم  یبا در نظر گرفتن مدلساز

سعی بر آن است تا تاثر سرعت اسپیندل،نرخ پیشروی،عمق  در مدل،
 نیبه هم  بر روی رفتارکیفیت سطح مشخص گردد.   SICبرش،درصد  

که از    یاصل  ی اثر فاکتورها  ی های منحن  یو بررس  لی منظور به تحل
آمده   لیتحل بدست  پاسخ  سطح  روش  ها است   به  شکل   ی و 

کانتورپ و  پارامترها  های التبرهمکنش  برهمکنش    موثر ی  اثر 
که با استفاده از روش سطح پاسخ   2  ی شکل ها  .پرداخته شده است 

کیفیت سطح صورت گرفته رفتار    یاساس مدلساز  برند،ابدست آمده
پاسخ،    مختلف و به روش سطح  ی ورودی  فاکتورها  ریرا تحت تاث

 . ندینمایارائه م
 

پارامترها  تی ف یک   انس یوار  زیآنال  ( 3جدول   حسب  بر  در    ی سطح  موثر 
 ی کامپوزیت آلومینیومکارنی ماش

 درجه آزادی  ترم ها 
جمع  
 مربعات 

میانگین  
 مربعات 

F-Value P-Value 

081507/0 14 مدل  081507/0  43/5  003/0  

047786/0 4 خطی  047786/0  15/11  001/0  

(rpm) 012545/0 012545/0 1 سرعت اسپیندل  71/11  005/0  

(mm/rev)  نرخ
 پیشروی

1 017787/0 017787/0  60/16  002/0  

(mm) 006533/0 1 عمق برش  006533/0  10/6  030/0  

 SiC 1 010920/0 010920/0 19/10 008/0  درصد

2)سرعت اسپیندل(  1 001025/0  001951/0  82/1  202/0  

2پیشروی()نرخ   1 004141/0  000990/0  92/0  355/0  

2)عمق برش(  1 000015/0  000602/0  56/0  468/0  

 2 1 007154/0 007154/0 68/6 024/0 (SiC درصد )

نرخ   ×سرعت اسپیندل 
 پیشروی

1 000042/0  000042/0  04/0  846/0  

عمق    ×سرعت اسپیندل 
 برش 

1 002916/0  002916/0  72/2  125/0  

  ×سرعت اسپیندل 
 SIC درصد 

1 016002/0 016002/0 94/14 002/0 

عمق    ×نرخ پیشروی 
 برش 

1 000900/0  000900/0  84/0  377/0  

درصد   ×نرخ پیشروی 
SIC 

1 000156/0 000156/0 15/0 709/0 

 SIC 1 001369/0 001369/0 28/1 280/0 درصد  ×عمق برش 

 
شده   انسیوار  زیآنال   ( 4جدول   اصطالح  ماش   مدل    ت ی کامپوز  ی نکاریدر 

 ومی نی آلوم

 ترم ها 
درجه  
 آزادی 

جمع  
 مربعات 

میانگین  
 مربعات 

F-Value P-Value 

080707/0 11 مدل  080707/0  06/8  000/0  

047786/0 4 خطی  047786/0  12/13  000/0  

(rpm) 012545/0 1 سرعت اسپیندل  012545/0  78/13  002/0  

(mm/rev)  پیشروی نرخ  1 017787/0  017787/0  53/19  000/0  

(mm) 006533/0 1 عمق برش  006533/0  18/7  017/0  

 SiC 1 010920/0 010920/0 99/11 003/0  درصد

001025/0 1 )سرعت اسپیندل(2  001457/0  60/1  225/0  

004141/0 1 )نرخ پیشروی(2  001768/0  94/1  184/0  

 2 1 006567/0 006567/0 21/7 017/0 (SiC درصد )

عمق  ×سرعت اسپیندل 
 برش 

1 002916/0  002916/0  20/3  094/0  

  درصد ×سرعت اسپیندل 

SiC  
1 016002/0 016002/0 57/17 001/0 

عمق برش ×نرخ پیشروی   1 000900/0  000900/0  99/0  336/0  

 SIC 1 001369/0 001369/0 50/1 239/0 درصد  ×عمق برش 

 
surface 
roughness 
)µm( 

= 0.214 + 0.000343 Spindle Speed(rpm) 
– 10.95 Feed(mm/rev) - 0.279 Depth of Cut(mm) 
+ 0.0594 Percentage of SiC 
- 0.000000 Spindle Speed(rpm)*Spindle Speed(rpm) 
+ 172 Feed(mm/rev)*Feed(mm/rev) 
- 0.001323 Percentage of SiC*Percentage of SiC 
+ 0.000108 Spindle Speed(rpm)*Depth of Cut(mm) 
- 0.000025 Spindle Speed(rpm)*Percentage of SiC 
+ 3.00 Feed(mm/rev)*Depth of Cut(mm) 
+ 0.00740 Depth of Cut(mm)*Percentage of SiC 

(4 )  
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 انجام شده   یمدلساز  یبر رو  هاماندهیباق  یپراكندگ  ( 1شکل  

 

 
 کیفیت سطح  رفتار یبر رو  یاصل   یاثر پارامترها   ( 2شکل  

 
سطح(، هرچه سرعت    ت یفیسطح )ک  یحالت صاف  ی برا   2شکل  در  
نرخ شود. هرچه    یسطح بهتر م  یکند، صاف  دایپ  شیافزا   ندلیاسپ

به  یکند صاف  دایپ  شیافزا   (Feed)  پیشروی  یابد. سطح،  می  بود 
و بعد    ،یابدیم  شیافزا   ی ااندازه  کیتا    شکل  طبق    SICدرصد    مقدار 
 .فت کیفیت سطح کاهش خواهد یا  از آن
برخورد)    الف  3شکل  در اسپInteractionشاهد  سرعت  و    ندلی(  

هر    شیافزا ب با    3  شکل  در  .م یهست  کیفیت سطح  در  SICدرصد   
یافته    شیافزا   زیسطح ن  یصاف  زانیم  کسان،یدو پارامتر به نسبت  

 است.

 براده برداری تحلیل و بهینه سازی نرخ    - 3-3
براده  انگریب  ٪36/89  نانیاطم  ت یقابل مقدار    یبردارنرخ  است که 

Pvalue    مدل به کار رود.   ی هااثر مولفه  ن ییجهت تع  05/0کوچکتر از 
موثر حذف شده است   ریغ  ی به منظور اصالح مدل فوق، پارامترها

 نیهمچن  باشد؛یقابل مشاهده م  5ولآن در جد  انسی وار  زیو آنال
م  ە  اصالح شد  ونیرگرس  ه  معادل  ە  نشان دهند  (5)  ه  معادل  یمدل 
 .باشد

 

(5) 
MRR (mm3/min) = -14794 
+ 6.54 Spindle Speed(rpm) + 188483 Feed(mm/rev) 
+ 6300 Depth of Cut(mm) + 636 Percentage of SiC 
- 0.001950 Spindle Speed(rpm)*Spindle Speed(rpm) 
- 2953679 Feed(mm/rev)*Feed(mm/rev) 
- 2234 Depth of Cut(mm)*Depth of Cut(mm) 
- 21.48 Percentage of SiC*Percentage of SiC 
+ 53751 Feed(mm/rev)*Depth of Cut(mm) 
- 4917 Feed(mm/rev)*Percentage of SiC 
- 70.0 Depth of Cut(mm)*Percentage of SiC 

 
دقت مدل حاکم بر   ە  نشان دهند  ٪88/86  نانیاطم  ت یمقدار قابل

 انیباشد، ب  کترینزد   100مولفه به    نیاست و هرچه مقدار ا  شیآزما
سطح از    ت یفیک   ی صورت گرفته بر رو  یاست که مدلساز  نیا  ە  کنند

باال اطم  یی دقت  قابل  و  بوده    ن یهمچن  ؛باشدیم   نانیبرخوردار 
( و عدم  4شکل  )هامانده یباق   ع ی ها در توزداده  یتصادف  یپراکندگ

 یاست که مدلساز  ت یواقع  نی ا  ی ایوجود نظم مشخص در آنها، گو
 برخوردار است. یی حاصل از آن، از دقت باال جیانجام شده و نتا

 

 
 ( الف)

 
 ب( )

 نرخ پیشروی و سرعت اسپیندل برهم کنش  تصویر ( 3شکل  
 

شده  انسیوار  ز یآنال   ( 5  جدول  اصالح  برداری  مدل  براده  حسب    نرخ  بر 
 ومی نی آلوم  تی کامپوز ی کارنی موثر در ماش  یپارامترها

 

 
 انجام شده   یمدلساز ی بر رو هاماندهیباق یپراكندگ  ( 4شکل  

 درجه آزادی  ترم ها 
جمع  
 مربعات 

میانگین  
 مربعات 

F-Value P-Value 

03/9 ۸۳۸۳۹۴۳ ۸۳۸۳۹۴۳ ۱۱ مدل  000/0  

90/14 ۵۰۳۳۵۰۴ ۵۰۳۳۵۰۴ ۴ خطی  000/0  

(rpm)  اسپیندلسرعت  ۱ ۱۴۲۳۵۷۷ ۱۴۲۳۵۷۷ 86/16  001/0  

(mm/rev)  94/25 ۲۱۸۹۹۹۰ ۲۱۸۹۹۹۰ ۱ نرخ پیشروی  000/0  

(mm) 21/9 ۷۷۷۱۸۷ ۷۷۷۱۸۷ ۱ عمق برش  008/0  

 SiC ۱ ۶۴۲۷۵۱ ۶۴۲۷۵۱ 61/7 015/0  درصد

01/15 ۱۲۶۷۵۴۱ ۲۹۲۱۴۱ ۱ )سرعت اسپیندل(2  001/0  

51/5 ۴۶۵۲۹۲ ۲۹۵۷ ۱ )نرخ پیشروی(2  033/0  

71/19 ۱۶۶۴۳۰۳ ۸۶۴۸۵۹ ۱ )عمق برش(2  000/0  

 2 ۱ ۱۵۳۷۲۵۴ ۱۵۳۷۲۵۴ 21/18 001/0 (SiC درصد )

نرخ پیشروی  ×عمق برش   ۱ ۲۸۸۹۲۲ ۲۸۸۹۲۲ 42/3  084/0  

 SIC ۱ ۲۴۱۷۶۹ ۲۴۱۷۶۹ 86/2 111/0درصد  ×نرخ پیشروی 

 SIC ۱ ۱۲۲۵۳۵ ۱۲۲۵۳۵ 45/1 247/0 درصد  ×عمق برش 
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 اثر پارامترها بر روی نرخ براده برداری   - 4-3
ند،بر اکه با استفاده از روش سطح پاسخ بدست آمده  5  ی هاشکل  

مدلساز رفتار ک  یاساس  تاث  ت یفیصورت گرفته  را تحت    ر یسطح 
ارائه   ی ورود  ی فاکتورها پاسخ،  سطح  روش  به  و  مختلف 

در یافته شده   یو عمق برش  ندلیسرعت اسپ  ی هاشکل   از.ندینمایم
ت  به صور  ،ینرخ براده بردار   زانیبه حداکثر م  دنیکه بعد از رس  است 

نرخ   شیدر ابتدا افزا    SICدرصد    شکل  اما در    ابدی  یمنزولی کاهش  
حداکثر خود با    زانیبه م  دنیبعد از رس   یول  را داریم  یبراده بردار

 شده است.مواجه  یبراده بردار نرخافت 
 

 
 نرخ براده برداری  رفتار یبر رو  ی اصل  یاثر پارامترها   ( 5شکل  

 
، نرخ (Feed) نرخ پیشروی و ندلیسرعت اسپ شیبا افزا  6شکل در 

 کرده است. رییتغ نیبه نسبت مع یبراده بردار
 

 
 کنش نرخ پیشروی و سرعت اسپیندل برهم شکل    ( 6شکل  

 گیری نتیجه   -4
اسپ تقو  ندلیسرعت  نسبت  )  ت یو  ترSiCکننده  مهم  عوامل    نی ( 
از   بیترک   نی بهتر  ل،یو تحل  هی از تجز   .هستند  یکار  نیموثر بر ماش

ابزار،    شی، ساکیفیت سطحبه حداقل رساندن همزمان    ی برا  ری مقاد
 نی شد. بهتر  دایپ  نرخ براده برداری  برش و به حداکثر رساندن  ی روین

اسپ  بیترک  سرعت  از  عبارتند  دق   1000  ندلیپارامترها  در    قه، یدور 
درصد    5  وزن  متر و  یلیم  1متر در دور، عمق برش    یلیم  0.03  هیتغذ
SiC   تست می  ی ها.  تایید  را  عملکرد  بهبود  شده    .از نمایندانجام 

و درصد   اسپیندل  ، اشاره شد که سرعت (ANOVA)  آنالیزواریانس  
ماش  نی ترمهم  SiC  یوزن بر  مؤثر   ی هات ی کامپوز  یکارنیعوامل 
گشتاور را    نیروی پیشرانه و   پشروی نرخ    شیهستند. افزا   ی دی بریه

شود. امکان    یم  شتریب  یانرژ  فمصر  دهد و منجر به  یم  شیافزا 
  ر یوجود دارد که سا  ی عملکرد خاص به گونه ا  اریهر مع  یساز  نهیبه
ن  ی ارهایمع حداقل  کنند.  ازیعملکرد  برآورده  هر    یسازنهیبه  را 

پارامترها برآورده   ریرا در سا  ازی که حداقل ن  یپارامتر عملکرد خاص
 است.  ریکند، امکان پذ یم
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   مطالعه فرآیند رزوه تراشی گردابی در ساخت پیچ های ستون فقرات 

 

 مشخصات مقاله   چکیده 

از  می  معمولی  تراشیبه جای رزوه    ستون فقراتهای  برای ساخت پیچ از   . کرد استفاده    Thread whirling))  گردابی  رزوه تراشیتوان 
باال اشاره کرد می  گردابی  رزوه تراشی مزایای استفاده از  مهمترین   در این روش از یک    .توان به سرعت باال در تولید انبوه با دقت بسیار 

رزوه مقید ،  تراشی گردابی  ماژول  هولدر  روی  اینسرت که  وتعدادی  هولدر  استفادهمی  یک  رزوه  .شودمی  شوند  تراشی گردابی  ماژول 
با توجه به هندسه رزوه تنظیم و به دستگاه وصل شودقابلیت این را دارد که   تحت زاویه و    با چرخش هولدر.تحت زوایای مختلف 

  اثر پارامترهای برش اصلی فرایند شامل بررسی  منظور  به ،در این پژوهش  .شودمی به سمت جلو هندسه مد نظر ایجاد  کارقطعه پیشروی 
دقت ابعادی و پارامترهای اصلی سالمت سطح پیچ ستون فقرات برشی  سرعت     Ti6Al4Vنمونه از جنس آلیاژ    4،  و نرخ پیشروی بر 

آمده زوایا و اندازه رزوه ها در این روش از دقت هندسی و ابعادی  بر اساس نتایج بدست  .تولید گردید توسط فرایند رزوه تراشی گردابی 
باعث کاهش سالمت سطح رزوه ها شده و در برخی موارد باعث شخم زنی و عدم براده برداری    سرعت برشیافزایش    ،باالیی برخوردارند

 . شده است
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 مقدمه   -1
در  گسترده  طور  به  سازگاری  زیست  دلیل  به  تیتانیوم  آلیاژهای 

ایمپلنت ساخت   های  پیچ ،  ارتوپدی های  پیچ،  ارتوپدی های  انواع 
 .گیرندمی   دندانی مورد استفاده قرارهای  ستون فقرات و ایمپلنت 

با این حال ماشین کاری آلیاژهای تیتانیوم بدلیل ضریب هدایت 
ابزار شده بسیار مشکل حرارتی پایین که باعث   کاهش شدید عمر 

پیچ  .است  مانند  های  ساخت  فرآیندهایی  نیازمند  فقرات  ستون 
تراشی،  سوراخکاری،  تراشکاری رزوه  و  برای    .باشدمی   فرزکاری 

تولید انبوه با دقت باال و هندسه کامال یکسان به جای رزوه تراشی  
گردابی تراشی  رزوه  از    ستفاده ا(  Thread whirling)  معمولی 

 . شودمی
برشی اینسرت های در این روش به دلیل اینکه حجم براده بین لبه

افزایش های  نیرو   شودمی  ها تقسیم برشی کاهش یافته و باعث 
 . گرددمی  عمر ابزار

تراشی   رزوه  زمینه  در  شده  انجام  مطالعات  برخی  به  ادامه  در 
 گردابی اشاره شده است:

و همکاران ایمپلنت ]1[شنگ  مورد ماشینکاری  در  ای  های مطالعه 
ر با  گردابیدندانی  تراشی  رزوه  این    وش  هدف  که  اند  داشته 

زاویه  خطای  که اگر    نتایج  .بررسی هندسه رزوه بوده است   پژوهش
از   کمتر  هولدر  رزوه  باشد  درجه    0.5تنظیم  هندسه  در  تغییرات 

 . بسیار ناچیز است 
همکاران و  ایمپلنت رز  ]2[چن  ماشینکاری  در  داخلی  تراشی  وه 

روش   مطالعه  این  در  که  اند  داده  قرار  بررسی  مورد  را  دندانی 
مشکالت  حل  برای  برش  فرآیند  حین  کاری  خنک  از  جدیدی 

است  شده  پیشنهاد  تیتانیوم  آلیاژهای  و   .ماشینکاری  سوشی 
با   ]3[همکاران را  تراشی گردابی  رزوه  روش  به  ها  ایمپلنت  تولید 

قرار  بررسی  و  مطالعه  مورد  برشی  مختلف  ابزارهای  از  استفاده 
پژوهش  داده  این  نتیجه  که  ب  دهدمی  نشاناند  ابزارهای که  ین 

CBN    وPCD    ابزارهای در سرعتهای برشی باال  بهتر   CBN  استفاده از 
 .و این ابزارها از مقاومت باالتری برخوردارند باشدمی

فرایند   سینماتیک  پژوهش  این  جهت در  گردابی  تراشی  رزوه 
پارامترهای  ستون فقرات  های  ساخت پیچ  توسعه داده شده و اثر 

و   ابعادی  دقت  بر  پیچبرش  مورد  بافت سطح  فقرات  های ستون 
 .بررسی قرار گرفت 

 سینماتیک فرآیند رزوه تراشی گردابی:  -1
هم    ،رزوه تراشیهای سنتی  روشرزوه تراشی گردابی بر خالف    در

سینماتیک رزوه   1  شکل  .دنحرکت دورانی دارکار  قطعههم  و  ابزار  
است  کشیده  تصویر  به  را  فرآیند  .تراشی گردابی  این  نوع    در  سه 

 تحت زاویه  ابزارشامل حرکت دورانی  وجود دارد که حرکت همزمان
خود محور  محوری  ،  حول  و  دورانی   .باشدمی   کارقطعهحرکت 

قطعه و محوری  دورانی  مورد حرکت  رزوه  ایجاد هندسه  باعث  کار 

براده  فرایند  انجام  باعث  ابزار  دورانی  حرکت  و  شده    برداری نظر 
   .]3[شودمی

تراشی سینماتیمک    ( 1  شکل  قرارگیری    گردابی   رزوه  نحوه  همراه  به 
 ها روی هولدر ایسنرت 

 
 . آیدمی بدست  (1)دور اسپیندل در این فرآیند طبق رابطه 

(1) 𝑛 = 1000 × 𝑣𝑐 / 𝜋 × 𝐷𝑖 

قطر دایره تشکیل دهنده از  𝐷𝑖سرعت برشی و  𝑣𝑐که در این رابطه  
 .باشدمی نوک اینسرت ها

 . آیدمی بدست  (2)در این فرآیند طبق رابطه  نیز نرخ پیشروی 
(2 ) 𝑓𝑧 = 𝜋 × 𝐷 × 𝑛𝑚/𝑛 × 𝑧 × 𝑐𝑜𝑠𝑦 

رابطه،  که این  ، 𝐷 در  پیچ  خارجی  قطعه کار،  𝑛𝑚  قطر  دور   𝑛 دور 
و   𝑧 اسپیندل، ها  اینسرت  پیچ  yتعداد  سرعت    .باشدمی  زاویه 

 . آیدمی بدست  (3)رابطه  از نیز کارپیشروی قطعه
(3 ) 𝑉𝑓1(mm/min) = 𝑛 × 𝑓𝑧 × 𝑧    

رابطه این  در  قطعه  fz،  که  محوری  پیشروی  هر    کارنرخ  ازای  به 
دروانی    n،  دندانه رزوه سرعت  بر  تراشی گردابی  ابزار  دور  حسب  بر 

 . باشدمی  تعداد اینسرت zدقیقه و 
رزوهتنظیم  زاویه   از  ابزار  نیز  گردابی    بدست   (4)رابطه  تراشی 

 . آیدمی
(4) tan 𝜑 = 𝑃/ 𝑃𝐴𝑉     

و اندازه   𝑃  ،رابطهاین  در  که   پیچ  پیچ 𝑃𝐴𝑉گام  متوسط    محیط 
 . آیدمی بدست  (5)که از رابطه  باشدمی

(5) 𝑃𝐴𝑉 =  (𝐷 + 𝑑)/2 × 𝜋 

حسب  بر  پیشروی  تبدیل  به  نیاز  دستگاه،  تنظیمات  اساس   بر 
 . آیدمی بدست  (6)باشد که از رابطه می بر درجهمیلیمتر 

(6) 𝑉𝑓(𝑚𝑚/𝑑𝑒𝑔) =  (
90

𝜋
× 𝐷) × 360 

 .باشدمی کارقطر متوسط قطعه Dکه در این رابطه مقدار 
 و روش انجام آزمایش تجهیزات  ،  مواد  -2

این   در  گردید،  اشاره  که  برش  همانطور  پارامترهای  اثر  پژوهش 
رزوه ابزار  دورانی  سرعت  شامل  فرایند  نرخ  اصلی  و  تراشی گردابی 

قطعه سالمت پیشروی  اصلی  پارامترهای  و  ابعادی  دقت  بر  کار 
در    کار قطعهجنس  .سطح پیچ ستون فقرات مورد بررسی قرار گرفت 

  V4Al6Tiآلیاژ تیتانیوم گرید   ازمیلیمتر   8لگرد قطر  می این پژوهش
از  های  ایجاد روزه روی نمونهجهت    .باشدمی ابزار مدل  ماشیننیز 
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بیشینه   اسپیندل  دقیقه    8000سرعت  بر   2  شکل  مطابقدور 
 .استفاده شد

 

 
سوییسیماشین   ( 2  شکل  مدل  مورد    TORNOS DECO 2000برند    ابزار 

 هااستفاده جهت انجام آزمایش 
 
گردابی  تراشیماژول رزوهرزوه تراشی گردابی از یک انجام   منظور به

شد  3  شکلمطابق   گرفته  تسمه    .بهره  یک  توسط  ماژول  این 
وصل دستگاه  محرکه  موتور  به  دار  هولدر    ]4[شودمی  دندانه  و 

تنظیماینسرت  نصب  ماژول  پیشانی  قسمت  در  این   .گرددمی  ها 
زاویه تنظیم  ورنیه  یک  به  مجهز  ابزار  زاویه  تنظیم  جهت    ماژول 

 . ]5[شودمی های قفل کننده زاویه آن مقیدباشد که بوسیله پیچمی
برند   از  آزمایش  در  استفاده  مورد  با شماره کاتالوگ   HORNهولدر 

LM302.12.WF.01.10.5.6    نیز می   4مطابق شکل اینسرت  و  باشد 
برند   باشد و می  5مطابق شکل     WSP Type 314با مدل  HORNاز 

 باشد. می TiAlNپوشش اینسرت ها نیز از نوع 
پارامترهای برش،    نرخ سرعت دورانی اسپیندل و  جهت بررسی اثر 

تغیقطعه  پیشروی  سطح  دو  در  شدندکار  داده  مجموع    .یر    4در 
پارامترهای مورد   1جدول شماره    . نمونه آزمایشی پیچ تولید گردید
 .دهدبررسی و سطوح آنها را نشان می 

 

 
 هامورد استفاده جهت انجام آزمایش تراشی گردابی ماژول رزوه   ( 3  شکل 

 

 
 تراشی گردابی ماژول رزوه نصب شده بر روی  هولدر   ( 4  شکل 

  
 تراشی گردابی رزوه   اینسرت استفاده شده در  ( 5  شکل 

 
ابعاد و اندازه های پیچ تولید شده نشان داده شده   6  شکل  طبق

پیچ   اصلی  قطر  آن  در  که  دنده  میلیمتر  6است  پای  قطر   ،4 
  درجه  50زه زاویه بین دنده ها  دا و انمیلیمتر    3، گام پیچ  میلیمتر

به   پیچنصف  .  باشدمی آن  دیگر  نصف  و  راهه  یک  صورت  به 
دوراهه اهمیت   .باشدمی   صورت  حائز  دلیل  به  پژوهش  این  در 

پیچ مورد بررسی قرار  بودن قسمت یک راهه   پیچ ، این قسمت از 
د  های تولیجهت بررسی ابعادی و بافت سطح نمونه  .گرفته است 

 .بهره گرفته شد Olympus-SZX16کروسکوپ مدل می شده از

 نتایج و بحث   -3
صورت گرفت و  2  جدول مطابق آزمایش  4همانگونه که مطرح شد 

زپارامتر  رزوهویا های  رزوه،  ه  سطح  کیفیت  زبری  و  سطح  بافت   ،
فقرات   ستون  بیان پیچ  به  ادامه  در  گرفت که  قرار  بررسی  مورد 

 . شودمی این موارد پرداخته جزییات
گرفتن معادالت و پارامترهای باال پیچ با در نظر   4در این پژوهش 

 نشان داده شده است.  7تولید گردیده که در شکل  
 

 
 نقشه هندسه رزوه نهایی   ( 6  شکل 

 
 هاپارامترهای مورد بررسی و سطوح آن   ( 1  جدول 

 فاکتورها 
 سطوح 

 2سطح  1سطح 

 2500 1500 )دور بر دقیقه(  nسرعت دورانی اسپیندل 

 3500 500 (میلیمتر بر دندانه) 𝑓𝑧پیشروی  نرخ 

 

 پارامترهای برش مورد استفاده در هر آزمایش  ( 2  جدول 
 4 3 2 1 شماره آزمایش 

 2500 1500 2500 1500 )دور بر دقیقه(  nسرعت دورانی اسپیندل 

 3500 3500 500 500 )میلیمتر بر دندانه(  𝑓𝑧پیشروی نرخ 
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 رزوه تراشی گردابی توسط فرایند  پیچ های تولید شده  ( 7  شکل 

 

 رزوه پیچ ستون فقرات زاویه   -1-3
نمونه ه انداز زوایای  کروسکوپ  می  بوسیلهتولیدشده  های  گیری 

درجه متغیر   50.5تا    49.7رنج  زاویه ایجاد شده در  که  نشان داد  
تلرانس    کهبود   به  توجه  بازه  مجاز  با  در  پیچ  ،  درجه  ±0.5زاویه 

نرخ پیشروی    .باشدمی  قابل قبولاعداد بدست آمده   میزان تاثیر 
برشی   سرعت  اندازه  و  رزوهدر  زاویه  و  از   ابعادی   %1.5ها کمتر 
داده شده    8  شکل  درمشاهده گردید.   نشان  ها  پیچ  زاویه  اندازه 

 .است 
 کیفیت رزوه   -2-3

بررسی  شده  در  ثبت  تصاویر  طبق  و  آمده  عمل  به  های 
رزوه محل تالقی  در  با های  میکروسکوپی، تمامی قطعات  عمیق 

ای دچار لهیدگی و پدیده دندانه  9طابق شکل  های کم عمق مرزوه
نمونه های تولید شده با سرعت برشی  شده بودند. این عیوب در 

 ها مشاهده گردید.باال، کمتر از سایر نمونه 
 

 
 )الف( 

 
 )ب( 

 
 )ج( 

 
 )د( 

  1های  گیری شده رزوه پیچ ستون فقرات در آزمایش زوایای اندازه  ( 8  شکل 
 در روش رزوه تراشی گردابی  4تا 

 
رزوه   ( 9  شکل  تالقی  رزوه محل  با  دنده عمیق  دنده کم عمقهای  در    های 

 رزوه تراشی گردابی ساخته شده توسط فرایند  پیچ ستون فقرات

 

 ها   رزوه ضخامت سر    تغییر  -3-3
در زمان برخورد اینسرت  ارتعاش سینماتیک فرایند، وجود به دلیل 

اجتناب  قطعه  برش  با  پارامترهای  بهینه  انتخاب  با  و  بوده  ناپذیر 
این می اثر  در  مشاهده گردید که  داد.  را کاهش  پدیده  این  توان 

نمونه ارتعاش،   در  ها  رزوه  سر  تولیدی  ضخامت    متغیر های 
کمینه سرعت برشی در نمونه تولیدی با    یربیشترین تغی.  باشدمی

 . مشاهده گردید 10 نرخ پیشروی مطابق شکل و بیشینه 
 بافت سطح   -4-3

کاری دشوار  ای سطوح استوانه اظهار نظر در خصوص بافت  معموال
های تصاویری از بافت سطح در نمونه 11 شکلر  د. و پیچیده است 

شماره   جدول  طبق  شده  به   .شودمی  مشاهده  1تولید  توجه  با 
شدهتصاویر   در    ،تهیه  پیوسته  باربرداری  ابزار  شکل  مکانیزم  رد 

کار و  دوران قطعهمشهود است. با این حال به علت حرکت نسبی  
برخی موارد شخم،  ابزار ،  11مطابق شکل  .  شودمی  زنی مشاهدهدر 

 .مشهودتر است  4و  2پارگی و لهیدگی سطح در آزمایش های 

 زبری سطح   -4
که  اندازه  داد  نشان  رزوه  ریشه  در  سطح  زبری  افزايش  با  گیری 

. بیشترین مقدار  یافت كاهش    %30تا  سطح  ی  زبر،  برشیسرعت  
 سرعت برشی پایین سطح نرخ پیشروی و  باالی زبری نیز در سطح 

الزم به ذکر است که در این   میکرومتر مشاهده گردید. 1.7با مقدار  
گیری بهتر بافت در اطراف ایمپلنت، زبری  ها، جهت شکل ایمپلنت 

 گردد. سطح کمی باال، مزیت محسوب می
 

 
 رزوه تراشی گردابی در فرایند ضخامت سر رزوه ها   تغییر  ( 10  شکل 
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 )الف( 

 
 )ب( 

 
 ج()

 
 )د(

سطح   ( 11  شکل  توسط  پیچ   بافت  شده  ساخته  فقرات  ستون  فرایند  های 
 رزوه تراشی گردابی 

 
گیری نتیجه بندی و  جمع   -5  

این   پژوهش روش رزوه تراشی گردابی به عنوان روشی جهت  در 
پیچ تولید  در  باال  دقت  با  انبوه  مورد های  تولید  فقرات  ستون 

گرفت  قرار  طور    .بررسی  به  پژوهش  این  از  آمده  بدست  نتایج 
 خالصه در ادامه آورده شده است: 

زاویهاندازه  -1 و  ابعادی  دقت  ای  های  از  روش  این  ناسب  مدر 
 است. اثر پارامترهای برش ناچیز بودند.  برخوردار 

تقسیم    -2 دلیل  به  روش  این  چند   برداریبرادهحجم  در  بین 
 .بودندکیفیت باالیی برخوردار  از تولیدی های رزوه، اینسرت

ها و در  باعث کاهش سالمت سطح رزوه  سرعت برشیافزایش  -3
 . برداری شده است برادهزنی و عدم باعث شخمحتی برخی موارد 

 
 مراجع 

1. Cheng, E.H., et al. Study of Using Internal Thread 
Whirling in Machining Titanium Dental Implant. in 

Applied Mechanics and Materials. 2013. Trans Tech 
Publ. 
2. Soshi, M., et al., Development of a directly-driven 
thread whirling unit with advanced tool materials for 
mass-production of implantable medical parts. CIRP 
Annals, 2018. 67(1): p. 117-120. 
3. Merticaru, V., et al. Some Aspects about the 
Significant Parameters of the Thread Whirling Process. 
in Applied Mechanics and Materials. 2016. Trans Tech 
Publ. 
4. Creţu, G., Aspects of power consumption in alloy 
steels processing using thread whirling. 
INTERNATIONAL JOURNAL, 2015. 7(2): p. 53-56. 
5. Son, J.H. and Y.M. Lee. Thermal analysis of 
whirling unit attached to thread whirling machine. in 
Materials Science Forum. 2008. Trans Tech Publ. 

 



 

 

 1401  مهر ،  10 ، شمار22دوره   شرفته ی ابزار پ   ی ها ن ی و ماش   ی کار ن ی ماش   ی کنفرانس مل   ن ی دوم مجموعه مقاالت  نامه  مكانيك مدرس، ويژه   ی مهندس علمی    ماهنامه 
 

 



 

 

ISSN: 2476-6909; Modares Mechanical Engineering. Proceedings of 2nd Iranian National Conference on Advanced 

Machining and Machine Tools (CAMMT).2022;22(10):19-24. 

 

Numerical Analysis of Direct Aged 718 Inconel 

Alloy Turning Using Power Law Equation 

 

A R T I C L E   I N F O 

 

A B S T R A C T 

Authors 

Rahmani.AS 1, 
Hadad.MJ 1*, 
Ebrahimi.SM 1 

Nowadays, Inconel superalloys are often used in various industries due to their 
extraordinary properties. Some unique properties of Inconel, such as maintaining its yield 
strength at elevated temperatures, very low thermal conductivity, and high abrasion 
resistance, provide very difficult to cut conditions for machining this superalloy. This paper 
presents a method for simulating the direct aged Inconel 718 superalloy turning by using the 
power  law equation based on the finite element method. One of the main objectives of this 
research is the correct determination of material properties based on power law equation 
such as strain hardening coefficients, strain rate sensitivity coefficient, thermal softening 
coefficients, and other coefficients required to simulate direct aged Inconel 718. The 
simulation results, such as shear plane angle, machining forces, chip temperature, and tool 

and chip shape, have been validated by reference [1]. This study, similar to [1], has been 
studied at three different undeformed chip thicknesses to examine the deformed chip 
thicknesses and other machining outputs such as machining forces using the power law 
equation. Third wave Systems-AdvantEdge software has been used for the current study. The 

output of this study has been investigated with the results of experimental research [1] and 
shows the high efficiency and accuracy of the present analysis. 
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با    ی رساز ی پ   ما  ی مستق   718  نکونل ی ا   ی تراشکار   ی عدد   ل ی تحل  شده 
 ی توان   ی استفاده از معادلٔه ساختار 

 

 مشخصات مقاله   چکیده 

  نکونل یا  ژه یو  ات یاز خصوص   ی . برخشوندیاستفاده م  ی مختلف عی ها در صناالعادٔه آنخواص خارق  لیبه دل   نکونلیا ی اژهایامروزه سوپر آل 
  ی کارنیماش   ی را برا   یسخت   طیباال، شرا   یشیو مقاومت سا  نیی پا  اریبس   یرسانش حرارت   بیباال، ضر  یدر دماها   میحفظ استحکام تسل   ر ینظ
  718  نکونل یا  اژیسوپر آل  ی تراشکار   ی سازهیشب  ی را برا  ی مقاله، بر اساس روش اجزاء محدود، روش  ن ی. اکندیفراهم م   اژ یسوپر آل  نیا

  ر ینظ یتوان  ی درست خواص مواد بر اساس معادلٔه ساختار   نیی . تع کندیارائه م  ی توان  ی شده به کمک معادله ساختار   ی رسازی پ   ما  یمستق 
  یبرا ازیموردن  بیضرا   گر یدر کنار د  یحرارت   یشوندگنرم   بیبه کرنش و ضرا   تینرخ حساس   بی ضر  ،یکرنش   یشوندگسخت  بیضرا   نییتع
  ی سازهیشب   یخروج   جی نتاپژوهش است.    نیا  ی شده از اهداف اصل   ی رساز ی پ  ما  یمستق   718  نکونلیا  اژیسوپر آل   ی تراشکار  ی سازهیشب
 نیشده است. ا   ی سنجصحت [1]  مرجع ج ینتا  ی  براده با خروج و شکل  زاربراده و اب ی دما  ، ی کارنیماش  ی روها ی ن  ،ی صفحٔه برش  هٔ یزاو ر ینظ

شکل  ضخامت  قرار گرفته است تا    ی متفاوت مورد بررس  افته یشکل ن   ر یی در سه ضخامت برادٔه تغ   [1]صورت مشابه با مقاله  پژوهش، به
قرار    یمورد بررس  یتوان   ی با بهره از معادلٔه ساختار  ی کار نیماش   یروهاین   ر ی نظ  ی کار نیماش  یها یخروج   گر یو د  افتهیشکل    ر ییبراده تغ 

  ی تجرب  قی تحق   جیمطالعه، با نتا  ن یا  ی بهره برده شده است. خروج  Third wave Systems- AdvantEdgeافزار  از نرم   ی سازهیشب  ی. برارد یبگ
 . باشدیحاضر م  ل ی تحل  ی و دقت باال ییشده است و نشان دهنده کارآ ی بررس  [1]
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 مقدمه   -1  

کاربرد بسیار زیادی در صنعت هوا و فضا    ،آلیاژهای اینکونل  خانوادهٔ 
مقاومت خزشی  به  توان  ها میآن   فرد منحصربههای  دارند. از ويژگی 

و  نییپا   اریبس  یرسانش حرارتبسیار باال،   باال  ، مقاومت خوردگی 
ويژگی  این  اشاره کرد که مجموع  باال   طیشرا ها  مقاومت سایشی 

برا   یسخت  اریبس آل  نیا  خانوادهٔ   یکارن یماش  ی را  فراهم   اژیسوپر 
تراش  [2]کندیم سخت  بسیار  مواد  جزء  آلیاژ  این  بندی  دسته. 

تی بسیار  ررسانش حرا  لیدل بهاین آلیاژ  یکارن یماششود و در می
رود و سایش براده باال می  دمای ابزار در سطح  صورت موضعی  هکم، ب

 . [2]گیرد ابزار سرعت می

اینکونل  آلیاژهای  سخت خانوادٔه  مواد  جزء  اینکه  دلیل  به   ، 
سایش   لیدل  به  را    باالیی ٔهزینهو  گیرند  کاری شونده قرار میماشین

هنگام در  شکست  می کاری  ماشین   و  کمک کنندتحمیل  با   ،
میشبیه عددی  ماشینتوان  سازی  و  نیروهای  براده  شکل  کاری، 

  های اضافی تعیین کردکاری را بدون هزینهپارامترهای دیگر ماشین
[2]. 

معادالت ساختاری جدیدی را جهت بهبود   ،اخیرا  محققین زیادی 
کوک جانسون  ساختاری  مدل  نتایج  کرده  رائها  [3]  کارایی  و  اند 

 دست   بهتری نسبت به مدل جانسون کوک  سازی قابل قبول شبیه
همکارانکاال مثال،  طوربهد.  انآورده و  روی    [4]  ماز  مطالعه  با 

بنام   هٔ معادل،  Ti6Al4Vدوبعدی  کاری  ماشین جدیدی  ساختاری 
ارائه کردند. هایپربولیک  همکاران    تانژانت  و  اوزل  با    [5]مجددا  

  معادلهٔ با تغییرات بیشتر    ،بر کار کاالماز و همکاران  ترعمیق  مطالعهٔ 
جانسون    هٔ نام معادل  هجدیدی بساختاری    هٔ معادل  جانسون کوک،

 . ندکوک اصالح شده ارائه کرد 

و   به  یسازنهیبه  کرد یرو کی  [6]همکاران  پاواده  منظور  چندهدفه 
زبرهم  یسازنهیبه تراشکار  ی روهاین  و  سطح   یزمان  در    ی برش 
از    لیتحل  نینمودند. آنها در ا  شنهادیبا سرعت باال را پ  718  نکونلیا

را به    یتاگوچی  استفاده کرده و رابطٔه خاکستر  یتاگوچ  یاستراتژ
م  نشان  آنها  مطالعات  بردند.  تأث  که   دهدیکار  برش   ریعمق 

 . عملکرد دارد  نیدر ا یر یچشمگ
،  [9]و نیز لورنزون  [8]مشابه پژوهش دای  [7]زادی و همکاران ملک 

بررسی   دندانه  ریتأثبا  براده  بر عمق ضخامت  برشی  ای اره  سرعت 
ایجاد  نتیجه گرفتند که یک سرعت بحرانی   718اینکونل   برای  ای 

دندان سخت اره  هبراده  مواد  اینکونل   ای  نظیر  نیز    718تراش  و 
Ti6Al4V   آن دارد.  افزایش  وجود  که  گرفتند  نتیجه  همچنین  ها 

های براده تغییر شکل  سرعت برشی منجر به افزایش عمق دندانه
 شود. ی میکارنیماشیافته حین 

  گرم   شیپطی پژوهش خود بیان کردند که    [10]پریدا و همکاران  
سان  600تا    718اینکونل   انرژی  تیدرجه  کاهش  باعث  گراد، 
 . شودی میکارن یماشمخصوص 

و همکاران   بررسی    [11]ونگ  بر مورفولوژی    ری تأثبا  برشی  سرعت 
از یک حدی بیشتر شود،  وقتی سرعت برشی  براده، عنوان کردند 

دندانه  قدرآن براده  میاره  عمق  زیاد  برادهای   صورتبهها  شود که 
   آیند.منقطع شده درمی

همکاران   و  توانی  [12]ابراهیمی  مدل  اینکه  بیان  نرم   ،با  قسمت 
کند، بینی میجانسون کوک پیش   شوندگی حرارتی را بهتر از معادلهٔ 

به عبارت   ند.اهاز شکل براده رسید  یتوانی به جواب دقیق  معادلهٔ با  
توان  ساختاری جانسون کوک می معادلهٔ از اشکاالت اساسی دیگر، 

 معادلهٔ   ؛ کرد   بینی درست نرم شوندگی حرارتی اشاره به عدم پیش
کند که بینی میصورت خطی پیش هجانسون کوک این ناحیه را ب

 شود. نظیر شکل براده  بینی نتایج  باعث ایجاد مقداری خطا در پیش 

در نظر گرفتن    درواقع   ][1   ٔدر مطالعه نیروها    نوع،  شکلبا  براده و 
سازی و در نظر گرفتن پارامترهای ورودی  بهینه  قید مسئلهٔ   عنوانبه

اصطکاک کاری  ماشین ضریب  ساختاری    ،نظیر    معادلهٔ ضرایب 
سازی چند متغیره یک بهینه  ،متغیر مسئله   عنوانبه  جانسون کوک

بهینه به  و  دادند  انجام  برای  ترین  را  مسئله  پارامترهای  حالت 
جانسون کوک   معادلهٔ سازی به کمک  های شبیهبینی خروجی پیش 

 دست یافتند.

بینی درست   ساختاری توانی، پیش  ٔهای مهم معادلهیکی از مزیت 
از ، در این مطالعه  جهت نیبد  . [12]  حرارتی است   یشوندگنرم ناحیٔه  
روش اجزاء محدود بهره برده شده    سازی  توانی برای شبیه   معادلهٔ 
 است.

بررسی یک  پژوهش  طبق  گذشته،  در    خألهای   نهٔ یزم تحقیقاتی 
تراشکاریشبیه ا سازی   ی رسازی پ  ما  یمستق  718  نکونلیمتعامد 

ساختار معادلٔه  کمک  به  شد  یتوان  یشده   نیبنابرا   ؛مشاهده 
گفت می تراشکاریبررس  توان  ا ی    ما  یمستق  718  نکونلیمتعامد 
ساختار  یرسازیپ معادلٔه  به کمک  مدل   عنوانبهی،  توان  یشده 

بهتر از  ساختاری جدیدی که می ساختاری جانسون   معادلهٔ تواند 
 . است  یضرور کوک عمل کند،

ا شبیه قیتحق  نیدر  متعامدتراشکار   سازی،  در    ،خشک  حالت   ی 
اتاق،  دما انجام    شده  یرسازیپ  ما  یمستق  718اینکونل    ی رو  بر ی 
شکل براده، دمای براده، نیروی برشی، زاویٔه    در انتها  و  ه است شد

   سنجی شده است.صحت  [1]مقالهٔ برشی با  صفحهٔ 

 ی کار ن ی ماش برش و پارامترهای    ی ساز مدل  - 2

  درجه  8  برادهٔ با زاویٔه    H13Aاز ابزار برش کاربیدی  ،  [1]  مقالهٔ مطابق با  
برشی برابر   لبهٔ استفاده شده است. شعاع    درجه  7آزاد    هٔ یزاوو نیز  
است.  4.8با   شده  گرفته  نظر  در  های پارامتر   دیگر  میکرومتر 

اند  برده شدهکه در این مطالعه بکار  نظیر سرعت برشی    کاریماشین
 مشاهده کرد.  توانمی 1را در جدول 

 ی کارن یماش پارامترهای    ( 1جدول  
𝑽𝒄 (𝒎/𝒎𝒊𝒏) 𝒇(𝒎𝒎/𝒓𝒆𝒗) 𝒂𝒑(𝒎𝒎) 𝝁 

40 02/0 0۵/0 1/0 ۳ ۳6/0 
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اینکونل    ساختاری    معادلهٔ   - 3 برای    ما  ی مستق   718توانی 
 شده   ی رساز ی پ 

 کرنشی  ی  شوندگسخت از سه قسمت    1  رابطهٔ   طبق    توانی  معادلهٔ 

 (𝑔(𝜀𝑃))سیالن تنش  بر  نرخ کرنش  اثر حساسیت   ،   (𝛤(𝜀̇))   نرم و 
 تشکیل شده است. (𝛩(𝑇))شوندگی حرارتی 

(1) 𝜎(𝜀𝑃 , 𝜀̇, 𝑇) = 𝑔(𝜀𝑃) × 𝛤(𝜀̇) × 𝛩(𝑇) 

کرنشی که تنش سیاالن قطعه را برحسب   یشوندگسخت قسمت  
می بیان  حقیقی  پالستیک  طبق  کرنش  دست   2  رابطهٔ کند،  به 

 : آیدمی

(2) 𝑔(𝜀𝑃) = 𝜎0 × (1 +
𝜀𝑃

𝜀0
𝑃)

1
𝑛 

آن   در  تسلیم،  𝜎0که  استحکام   ،𝜀𝑃   ،پالستیک 𝜀0کرنش 
𝑃  کرنش

1پالستیک مرجع و  

𝑛
که از طریق برازش    است توان کرنش سختی   

 . آیندمی دست  بهمنحنی 
از نرخ کرنش  به  ماده    دست   به  ۳  رابطهٔ   طریق  میزان حساسیت 

 آید: می
(۳) 𝛤(𝜀̇) = (1 +

𝜀̇

𝜀0̇
)

1
𝑚𝑎𝑣𝑒  

نرخ کرنش پالستیکی مرجع   𝜀0̇کرنش پالستیک، نرخ  ،  𝜀̇ که در آن
 ضریب حساسیت به نرخ کرنش است. avemو 

توانی،   ساختاری  معادلٔه  دردر  ماده  استحکام  دماهای    کاهش 
 آید:می  دست   به  4   ٔمطابق با رابطه 𝛩(𝑇)  صورت تابعی ازبه ،  مختلف

𝛩(𝑇) = 𝐶0 + 𝐶1𝑇 + 𝐶2𝑇2 + 𝐶3𝑇3 + 𝐶4𝑇4 + 𝐶5𝑇5;  T<T𝐶𝑢𝑡𝑜𝑓𝑓  

(4) 

𝛩(𝑇) = Θ(𝑇𝑐𝑢𝑡𝑜𝑓𝑓) × (1 −
𝑇 − 𝑇𝑐𝑢𝑡𝑜𝑓𝑓

𝑇𝑚𝑒𝑙𝑡 − 𝑇𝑐𝑢𝑡𝑜𝑓𝑓
) ;  T ≥ 𝑇𝑐𝑢𝑡𝑜𝑓𝑓 

 

تا دمای    (𝑇𝑟𝑡) از طریق برازش منحنی از دمای اتاق   𝐶5تا   𝐶0ضرایب 
𝑇𝑐𝑢𝑡𝑜𝑓𝑓 بعد از دمای آیندمی  دست   به .𝑇𝑐𝑢𝑡𝑜𝑓𝑓   تا دمای ذوب(𝑇𝑚𝑒𝑙𝑡 ،)  

 یابد.خطی کاهش می صورتبهاستحکام ماده 
گرفت که قسمت   جهینتتوان  ، می[13]مطابق پژوهش یو و همکاران  

معادله سخت  در  کرنشی  جاشوندگی  اساسینی  کوک  ترین سون 
طور مشابه ه دارد. بقسمت در تعیین نیروهای برشی و دمای براده  

قسمت  می که  گرفت  نتیجه  از  1  رابطهٔ در    (𝑔(𝜀𝑃)) توان   ،
معادله   نی رگذارتریتأث است پارامترهای  توانی  ساختاری    ؛ ی 
، مقادیر جانسون کوک آن توسط  [1]  مقالهٔ اینکه    لیدل  به   جهتنیبد

نتیجه می،  است   آمدهدست بهسازی  بهینه مقادیر    توان  گرفت که 
برای   شده  بهینهانتخاب  در  آن  کوک  جانسون  ترین پارامترهای 

 معادلهٔ ی قسمت اول فرمول  برای محاسبهحالت ممکن هستند،  
توانی   کرنش  (𝑔(𝜀𝑃)) ساختاری  و  حقیقی  تنش  منحنی  از   ،
( 1)شکل  استفاده شد    [1]در مقاله    آمدهدست بهپالستیک حقیقی  

براز  از  پس  ضرایب  و  آن  بر  منحنی  𝜎0  ،𝜀0ش 
𝑃   و𝑛   برابر ترتیب  به 

 . است  آمدهدست به 904/5و   0209/0مگاپاسکال،  1262

 

توانی بر منحنی بر   ی کرنشیشوندگسخت برازش منحنی   ( 1  شکل 
 [1]مقالٔه شوندگی کرنشی جانسون کوک   سخت 

یا قسمت دوم از رابطٔه   میزان حساسیت به نرخ کرنشمحاسبٔه  برای  
 استفاده شد  [14]  ، از نتایج پژوهش احمد و همکاران(𝛤(𝜀̇))   توانی

های کرنش  نرخ   در  718های سیالن اینکونل  تنش   این  .(2)شکل  
کام تسلیم ترین مراجع موجود فعلی از لحاظ استح نزدیک  ،مختلف
افزایش دقت محاسبه  [1] هٔ به مقال ، کد متلبی نوشته  بودند. برای 

ها، ، برای تمام کرنش 2یابی نقاط نمودار شکل  شد که ابتدا با درون 
کرنش مختلف از ابتدا تا    100کند. برای  را حساب می  (𝛤(𝜀̇))    ٔطهراب

  دست  به  950/75، مقدار حساسیت به کرنش برابر  2انتهای شکل  
 .(۳)شکل  آمد

 

نمودار تنش حقیقی و کرنش پالستیک حقیقی در نرخ     ( 2  شکل 
  [14] های مختلفکرنش

 

 
 718اینکونل حساسیت به کرنش میزان     ( ۳  شکل 

چندجمله   محاسبهٔ برای     معادلهٔ حرارتی    یشوندگنرم  ای ضرایب 
که    [16]مرجع    مطابقاستفاده شد.    [15]از مرجع    ،(4  رابطهٔ )  توانی

شده   [15]نیز مطابقت کامل با مرجع     آن  نمودار نرم شوندگی حرارتی
اینکونل برابر با    نهاییحد  داشت،     700برای نرم شوندگی حرارتی 
 گراد در نظر گرفته شد.ی سانتیدرجه
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برای    ( 2  جدول  شده  استخراج  این    معادلهٔ پارامترهای  توانی  ساختاری 
 پژوهش 

𝝈𝟎 (MPa) 𝜺𝟎
𝑷 n �̇�𝟎 avem 𝑻𝒓𝒕 (°𝑪) 

1262 0209/0  904/۵ 1 79.9۵0 2۵ 
𝑪𝟎 𝐶1 𝐶2 𝐶3 𝐶4 𝐶5 

99۵/0 4-10× 2.679  6-10×2.۵۵ - 9-10×۵.892   -4.7۵7×10-
12 

0 

𝑻𝒎𝒆𝒍𝒕 (°𝑪) 𝑇𝐶𝑢𝑡𝑜𝑓𝑓 (°𝐶) 𝐾 (
𝑊

𝑚 × °𝐶
) 𝐶𝑝 (

𝐽

𝑘𝑔 × °𝐶
) 𝜌 (

𝑘𝑔

𝑚3
) 𝐸 (Pa) 

1۳40 700 11.۳ 440 8221 1110×122 

 
 718نمودار نرم شوندگی حرارتی اینکونل   ( 4  شکل 

 718  نکونل ی ا   ی برا   آسیب   معادلهٔ   -4

 نی، بنابرا شودیم  برداشتهاز مواد توسط ابزار    یبرش، بخش  نیدر ح
بر   عالوه   ،نیبنابرا   دهد؛یمنوک ابزار رخ    ی در جلو  یموضع  بیآس

از   است   ساختاریمدل    کیاستفاده  بهتر  مدل   کی  از مناسب، 
  بیآسشود.  استفاده براده یو جداساز بیآس ی مناسب برا آسیب 
بدون بعد   یتجمع  بیآس  مقدار که  شودی مشروع    یزمانکار  قطعه
می  ۵  معادلهٔ مطابق    المانآن   مشخصی  حد  برای   رسد.به 
اج  ادونت   افزارنرم سازی مدل آسیب، از مدل آسیب موجود در  شبیه

 . [17]استفاده شده است 

(۵) 
𝐷 = ∑

𝛥𝜀𝑖
𝑃

𝜀𝑓𝑖
𝑃  

 

𝛥𝜀𝑖 عبارت    ،5  رابطهٔ در  
𝑃  است    المان  آن  کرنش در  ی الحظه  شیافزا

𝜀𝑓𝑖و 
𝑃   المان است   کرنشحد نهایی بنابراین  ؛  قابل تحمل برای آن 

برابر با واحد شود، حذف آن المان رخ    ۵   ٔزمانی که مقدار کسر رابطه
ادهدمی در  آس  ،مطالعه  نی.  دما  یتجمع  بیاز مدل  به   ، وابسته 

 .است استفاده شده ، 6 هٔ رابط مطابق با
(6) 𝜀𝑓

𝑃(𝑇) = 𝐷0 + 𝐷1𝑇 + 𝐷2𝑇2 + 𝐷3𝑇3 + 𝐷4𝑇4 + 𝐷5𝑇5 

د.  نشو  نییتع  گرمبا استفاده از آزمون کشش    دیبا  5Dتا    0D  بیضرا 
در دماهای مختلف   صورت  نیبد بر روی قطعه    ،که  تست کشش 

اندازه  با  و  پذیرد  مقطع  صورت  سطح  وگیری  مقطع   اولیه   سطح 
شکست   شروع  کرنش  ،7  رابطهٔ ، طبق  های باالدر دما  شکست قطعه
 آورد: دست  بهپالستیک را 

𝑅𝐴 =
𝐴0 − 𝐴𝑓

𝐴0
 

(7) 

𝜀𝑓
𝑃 = 𝐿𝑛  (

1

1 − 𝑅𝐴
) 

𝜀𝑓  و  0A  ،fA  ،RA  ،7  رابطهٔ در  
𝑃  نمونه اولیه  مقطع  سطح  ترتیب  به 

از شکست ،  تست کشش پس  مقطع  درصد کاهش سطح  سطح   ،

با انجام برازش منحنی، هستند.    مقطع و کرنش شروع پالستیک
چندجمله می ضرایب  کرد.  6  رابطهٔ ای  توان  استخراج  جهت   را 

استفاده شده   [15]، از مرجع  718استخراج خواص آسیب اینکونل  
 است.

 718اینکونل  ای مدل آسیبله ضرایب چندجم(  ۳  دول ج 
𝑫𝟓 𝑫𝟒 𝑫𝟑 𝑫𝟐 𝑫𝟏 𝑫𝟎 
0 0 9-10×1.780-   7-10×7.۵74   ۵-10 ×9.4۵6   1-10×۳.۵4۳   

 
 718اینکونل در  مدل آسیب المان    ( ۵  شکل 

 نتایج   -5

توانی   مطالعه،    شدهارائهمدل  این  می  دقت  با در  تواند  خوبی 
برشی، دمای براده و    صفحهٔ   هٔ ی زاونظیر    یکارنیماشهای  خروجی

را    و  ابزار   بینی تراشکاری متعامد، پیش   ندیفرا در  نیروهای برشی 
خروجی  و ابعاد براده با    برشی  هٔ یزاو، دما،  6شکل  مطابق با  کند.  
 خوانی دارد. هم( 7)شکل   [1]قالٔه منتایج 

 
تغییرات دمای  نحوه    -دمای براده و ابزار، شکل پایین  -شکل باال( 6 شکل 

 بیشینه ابزار با گذر زمان 

 

 
شکل    برادهٔ در ضخامت    [1]  مطالعهٔ خروجی    ( 7شکل     0۵/0  افتهٔ ین تغییر 
 ی مترمیلی 
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تغییر شکل نیافته،   برادهٔ   با کاهش ضخامت  ، 9و    8مطابق با شکل  
می کاهش  تولیدی  دمای  و  برشی  مطالعهنیروی  این    ،یابد. 

  ی خوببهرا توانست    [1]مقالٔه  گیری شده توسط  اندازه  برشی  نیروهای 
تغییر    برادهٔ در ضخامت    در این مطالعه  بینی کند. نیروی برشیپیش 

کند. نیوتون تغییر می  280تا    270، بین  مترمیلی   02/0  شکل نیافتهٔ 
متر، نیروی  میلی  1/0  افتهٔ ینتغییر شکل    برادهٔ همچنین در ضخامت  

دلیل تغییرات بیشتر    کند.تغییر مینیوتون    10۳0تا    1000برشی بین  
می را  اره نیرویی  دندانه  بیشتر  عمق  به  برادهتوان  شدن    در   ای 

شکل    برادهٔ ضخامت   داد. میلی  1/0  افتهٔ ینتغییر  نسبت   متری 
)حجمی( تغییر شکل  ، مدل ناحیه ضخیم  9و    8در شکل    نیهمچن

 است. مشاهدهقابل پالمرو  اکسلیمطابق با پژوهش  

شدن    ی ااره   دندانهعمق    هرچقدرمشاهده شد که  عه  در این مطال
  درواقع   بیشتر باشد، نوسانات نیرویی و دمایی بیشتر خواهد بود.

تشکیل   یک    صفحهٔ   هٔ یزاو  ،ی ااره  دندانه  برادهٔ هنگام  حول  برشی 
می  نوسان  با  میانگین مشخص  برشی،    صفحهٔ   هٔ یزاوکاهش  کند. 

یابد و  می  افزایششود و نیروی برشی  می  بدتر  یکارنیماششرایط  
تولیدی    تبعبه افزایشآن حرارت  نیز  می  نیز  دما  و    ت یدرنهایابد 

 گیرد که مادهصورت می  ییجا  تا. این افزایش دما  یابدمی  افزایش
شکل تغییر  ناحیه  شود    صورتبه  در  نرم  کهموضعی  جایی    تا 

برش  صورتبه از  پس  بخورد.  برش  آنی،   صورتبه  ماده  ناگهانی 
  ی کارنیماششود و دما و نیروهای  زاویه صفحه برشی بیشتر می 

به دلیل اینکه ضریب رسانش حرارتی اینکونل    د.نیابنیز کاهش می 
بسیار پایین است، حرارت تولیدی در یک ناحیه متمرکز باقی    718
را  می باالیی  و گرادیان حرارتی  را    کندایجاد میماند  این عامل  و 

  .توان دانست شدن می ی ااره  دندانه ترین فاکتورهای یکی از اصلی 
براده   ی ااره   دندانهمعموال    در  سخت شدن  آلیاژهای  در  ها 

و   یکارنیماش پایین  حرارتی  رسانش  ضریب  علت  به  شونده 
نیز اگر    با استحکام باال  دهد و در بیشتر مواداستحکام باال رخ می

های  رعت برشی افزایش یابد، فرصت انتقال حرارت بین قسمت س
  دندانه آن    تبعبهآید و ایجاد باند برشی و  براده پیش نمی   مختلف

 بیشتر رخ خواهد داد.  ،شدن براده ی ااره 

 
  1/0تغییر شکل نیافتٔه    برادهٔ براده و نیروی برشی در ضخامت    شکل  ( 8شکل  
 متری میلی 

 
تغییر شکل نیافته    برادهٔ براده و نیروی برشی در ضخامت    شکل  ( 9شکل  

 ی مترمیلی   02/0

دهد که با کاهش ضخامت نتایج حاصل از این پژوهش نشان می
   گریدعبارت بهشود، ، پیچش براده زیاد مینیافته شکل رییتغ برادهٔ 

تغییر شکل   شعاع انحنای براده  تغییر شکل نیافته  برادهٔ با کاهش  
می   یافته، )شکل  کاهش  سه (.  12و    11،  10یابد  این  در  همچنین 

شدن براده،   ی ااره   دندانه  لیدل  بهشکل باندهای برشی ایجاد شده  
 است. مشاهدهقابل وضوحبه

 

 متر میلی  1/0تغییر شکل نیافتٔه  شعاع انحنای برادهٔ   ( 10شکل  

 
 متری میلی  0۵/0تغییر شکل نیافتٔه  ٔ شعاع انحنای براده  ( 11  شکل 

 متری میلی   02/0تغییر شکل نیافتٔه  برادهٔ شعاع انحنای   ( 12شکل  
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 گیری یجه بحث و نت   - 6

نتایج این مطالعه   صورت گرفت. [1] مطالعهٔ این پژوهش بر مبنای 
 توان به صورت زیر خالصه کرد: را می

حرارتی   یوندگشنرم   ٔمعادلٔه ساختاری توانی به جهت اینکه ناحیه(  1
تواند جایگزین مناسبی برای می  ،کندبینی میرا با دقت باالیی پیش

باشد. جانسون کوک  طبق    صفحهٔ   هٔ یزاو(  2  معادلٔه    معادلهٔ برشی 
براده در سه ضخامت  توانی  بررسی  ت   ٔساختاری  نیافته  غییر شکل 

 تطابق دارد.  [1]  ٔبا نتایج تجربی مقاله  یخوببه شده،
 ی ااره  دندانه( مشاهده شد به دلیل اینکه برادٔه ایجاد شده از نوع ۳

 حول یک میانگین مشخص،  دما  و  برشیاست، زاویه برشی، نیروی  
 کنند.نوسان می  معینی مقداربه 
نیافته، شعاع    شکل  رییتغ  برادهٔ   مشاهده که با کاهش ضخامت (  4

 .یابدانحنای براده تغییر شکل یافته کاهش می

 فهرست عالئم   -1

کامل    تیرعا   ،مقاله  نیا  میو تنظ  هیدر ته  سندگانینو  : اخالقی   ه ی د یی تأ 
 ها آن به    یگرفته و هنگام استفاده از منابع علم  مدنظررا    یاصول اخالق

 اند. مرجع اشاره کرده  عنوانبه
آن    سندگانیمقاله توسط نو  نیمطالب مذکور در ا  یتمام  تعارض منافع: 
 آن نقش نداشته است.  هی در ته  ینهاد ا یفرد  چ یانجام شده و ه
مالی:  مال   یتمام  منابع  نو  قیتحق  نیا  یمنابع  مقاله   سندگانیتوسط 

 شده است.  نیتأم
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پارامترها  ی بررس  سنگ   نگ ی درس   ی اثر  عملکرد  بر  لبه  فوالد    ی زنتک 
 ی با استفاده از ابزار سنگ انگشت   Mo40  شده   ی کار سخت 

 

 مشخصات مقاله   چکیده 

  ندیفرا   نی. معمواًل اباشدیدشوار م  ی قطعات و مناطق با دسترس   ی هاواره یسطح در د  ی بهبود زبر   یمناسب برا  ی روش  یانگشت   یزن سنگ 
 ند یکه باعث کاهش عملکرد مناسب فرا  رد ی گ یمورد استفاده قرار م   ی زنسنگ   ات یسنگ قبل و در هنگام انجام عمل  ی سازبدون آماده

درس گرددیم انجام  مح  نگ ی.  از  استفاده  زروان  -کار  خنک   طی و  حد  تا  اما  مناسب  خصوص  یادیکار    ی هایآلودگ   ،ی سطح  ات یبر 
  نگ ی)عمق درس  نگ یدرس   طی اثر شرا   بار،نیاول  یپژوهش، برا  ن یاثرگذار است. در ا  ی کار نیماش  یها نهیسالمت کارگران و هز  ،ی طیمح ستیز

 -کار  خنک   طیدر دو مح   Mo40کار فوالد سخت  قطعه  یزندر هنگام سنگ   کارقطعه  یشرو یسرعت پ   زی ابزار درسر( و ن  یشرو یو سرعت پ 
  یهایاز خروج  یزن گوناگون سنگ   طیسنگ در شرا   ی سطح و بارگذار   ی قرار گرفته است. زبر   یمورد بررس  نهیکم   ی کار و روان  یکار سنت روان

  ک ی  جادیا  نی . همچنباشدینرم م  نگ یدرس   طیشرا  رسطح د  ی دهنده بهبود زبر نشان  یعمل   یها شیآزما  ج ی. نتاباشدیم   تیحائز اهم 
کار همراه با کاهش  روان  -کار  ز خنک ا  وستهیاستفاده پ  یدر مقابل روش سنت   نهیکم   ی کار روان  کی سطح مطلوب با استفاده از تکن  ی زبر 

نسبت به   نه یکم   ی کارروان  ط ی چرخ سنگ در مح  شتر ی ب  ی . بارگذارباشدیم  ی عمل  ی هاشی آزما  جی از نتا  ی برش  ال یمصرف س   ر ی چشمگ
 . باشدیآمده مدستبه جی نتا گر یکار از دروان -کار خنک   یروش سنت 
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 مقدمه    - 1

خاص،    یفن  طیو شرا   ت یدارا بودن ماه  لیبه دل  یزنسنگ  ندیفرا 
فرا   یکی کاربرد   یاصل  ی ندهایاز  عمل  ی و  رو  یینها  ات یدر   ی بر 

مقطعه سطوح  پرداخت  و  همباشدی کار  از  شرا   نی.    ط یرو کنترل 
  ی زبر  رینظ  یجامع سطح  اتیبر خصوص   یتوجهاثر قابل  یزنسنگ

سوختگ تغ  یسطح،  قطعه  یکی متالورژ  راتییو  دارد سطح  .  [1]کار 
بر خصوص  ییرهای متغ  نی تراز مهم  یکی اثر دارد،    اتیکه  ذکرشده 

 ریتأثتحت را    یزنسنگ   ندیکه فرا   باشدی کار مروان   -کار  خنک   طیمح
نسبت به   یزنکم در سنگ یحجم براده بردار لی. به دلدهدیقرار م
فرزکار  یتراشکار  رینظ  یکارن یماش  گرید  ی هاروش    زان یم  ،یو 

تول  یتوجهبلقا حرارت  سنگ   ی دیاز  منطقه  داخل    ی زندر  به 
دفع حرارت از منطقه   نی شتریبرو    نی. از همکندیکار نفوذ مقطعه
  ی سنت  یبرش  االتی. سشودیانجام م  یبرش  ال یتوسط س  یزنسنگ
س  یبیترک  و  قابل  باشندیم  ی نفت  هیپا  االتیاز آب  از  دفع    ت یکه 

  ی و تنفس  یپوست  ی هایماریبرخوردار هستند. بروز ب  ییحرارت باال
تمام    نهی هز  شیافزا   نیو همچن  االتیس  نیدر هنگام استفاده از ا
شده   (MQL)  نهیکم  یکاردر حوزه روان   یقاتیشده، باعث انجام تحق

  ، یزنهوا و روغن در نازل و اعمال آن به منطقه سنگ   بیاست. ترک 
اصطکاک  زبر  کاهش  بهبود  تکن  ی و  دارد.  دنبال  به  را   کیسطح 

را کاهش دهد و   یاصطکاک ی گرما  دیتول تواندیم نهی کم یکاروان ر
قطعه    ی کار، دماقطعه  -فصل مشترک ابزار    یکاربا خنک  ی تا حدود

پا ماش  ترنییرا  دارد   یکارن یاز  نگه  د  .خشک    ن یا  گریمشخصه 
است    یکارن یکار بعد از ماشها و قطعهخشک بودن براده   ،یتکنولوژ

حمل  به  منجر  آسان که  آن ونقل  متر  بشودیها   کاربرد   نی ترشی. 

قطعات   یکارانبوه، در سوراخ   د یتول  ی ندهایدر فرا   نهی کم  یکارروان 
هز  باشدی م  یومینیآلوم کاهش  به  منجر  شدن   نهیبه  ها،نه ی که 
ز  ت یفیک اثرات  و کاهش  تول  یطیمحست ی قطعات    ی دیقطعات 

 نیاست، بنابرا   یشیسا  ندیفرا   کی  یزنشده است. ازآنجاکه سنگ
 . کاربرد کندی م  جاد یکار اقطعه  - در فصل مشترک ابزار    ی ادیز  یانرژ

ب  یزندر سنگ   نهیکم  یکارروان  د  یشتریمشکالت  به   گرینسبت 
انجام    نهیزم   نیدر ا  یکم  قاتیتحق   نیدارد و بنابرا   یبرش  ی ندهایفرا 

نتا است.  مرجع  جیشده  پژوهش  از  م  [2]  حاصل   دهدی نشان 
نسبت    نهیکم  یکاران در روش رو  الیمصرف س  زانیم  نکهیا  رغمیعل

در هر دو    یکمتر است، نرخ براده بردار  یسنت  یبرش  ی هاالیبه س
 ی رو  یاثر منف  نهیکم  یکاراندازه است و روش روان   ک یروش به  

استفاده از   نیقطعه و سنگ در ح  ی ندارد، اما دما  یزنسرعت سنگ
  ی کاربا حجم باال، کمتر از حالت استفاده از روان   یسنت  یبرش  الیس
سنگ و قطعه   نیشده ب  جادی ا  ی روهاین  جهینه است و در نتیکم
   کمتر است. زین

و   شده    [3]همکارانحداد  سخت  شرا   100Cr6فوالد  تحت   ط یرا 
  ی کارروش روان   ریقرار دادند تا تأث  یمورد بررس  یزنمختلف سنگ 

پژوهش   نیکنند. در ا یکار بررسسطح قطعه یرا بر روند زبر نهیکم

وارد شده   ی روهاین  زانیم  نهیکم  یکارمشخص شد استفاده از روان 
و از    دهدی ک، کاهش مخش  یزن گبر قطعه را نسبت به حالت سن

قطعه  یسطح  وبیع  جادیا جلوگدر  همچنکندی م  یریکار   نی. 
به با  شد  تعداد  نهیمشخص  پارامترها  ی کردن    ، یزنسنگ   ی از 

  ی برش  االتیاستفاده از س  ی برا   ینی گزیجا  تواندی م  نهیکم  یکارروان 
 باشد.  یسنت

سنگ  چرخ  سا  یسنت  ی هادر  ذرات  س  نایآلوم  ندهیبا    کون یلیو 
ا  د،یکاربا رو  لیپروف  جادیجهت  سنگ   ی دلخواه  چرخ  سطح 

در چرخ سنگ نفوذ کرده   یشعاع  ی درسر در راستا  کی  ،ی ااستوانه 
  جاد یچرخ سنگ ا  ی موردنظر رو  لیپروف  یو سپس با حرکت عرض

پاس سنگشودیم در هر  عمق    ی اهیال  یزن.  از سطح چرخ    daبه 
به ازاء هر   یعرض  ی درسر در راستا  ی شروی. پشودیسنگ برداشته م

 .شودیم دهینام  نگیدور دوران چرخ سنگ، گام درس
نرم   یمورفولوژ  کی  جادیمنجر به ا  ،یپوشانهم  بی در ضر   شیافزا 

رو درنت  ی بر  و  سنگ  زبر  جهیسطح  قطعه  یکاهش  کار  سطح 
درسشودیم به  یکیمکان  نگی.  است  دستممکن    ا ی  یصورت 
 کی. در پژوهش حاضر با استفاده از  انجام شود  کیصورت اتوماتبه
پ  زانیم  ،یکنترل   ستمیس درنت  ی شرویسرعت  و   ب یجه ضریدرسر 

 .[4] سطح سنگ کنترل شده است  یپوشانهم

همکاران و  پ  ریتأث  [5]هونگ  سرعت  و  برش  عمق    ی شرو یمقدار 
اند. کرده  دایپ  نگیدرس  یزینرمال و ت  ی رویرا نسبت به ن   اتیعمل
م  های بررس درس  دهدی نشان  از  پس  افزا   نگی که   ب یضر  شیبا 
 ادی ز  ندهبر  ی هامؤثر کوچک همراه با تعداد لبه   یزبر  ،یپوشانهم

است  شده  سنگ  .[6]مشاهده  هنگام  براده  یبرخ   یزندر  ها مواد، 
  ی به باال  ا یو    رندیقرار گ  ندهیسا  ی هادانه  نیب  ی ممکن است در فضا

سنگ گفته   یرخداد، بارگذار  نیجوش بخورند، به ا  یبرش  ی هادانه 
  جه،یکه در نت  کندیرا کند م  ندهیسا  ی هادانه  ده،یپد  نی. اشودیم
فرا   شیسا در  ارتعاشات  و  داد.    یزنسنگ  ندی فراوان  خواهد  رخ 

و عمر    شیو درجه حرارت را افزا   یبرش  ی روین  ده،یپد  نیا  نیهمچن
  ندیبر فرا   یاریبس  راتیتأث  رات،ییتغ  نی. ادهدیسنگ را کاهش م

وجود دارد که    یبارگذار  ی برا   یکل  ی بندمی. دو نوع تقسگذارندیم
بارگذار  یبارگذار و  نام  یچسبنده    قات یتحق  اند.گرفته پرکننده 

ست  اانجام شده    یبارگذار  زمیمکان  یو بررس  حیتوض  ی برا   یاریبس
  ی زنسنگ در سنگ   یبارگذار  یعلت اصل   توانیها مبه آنکه باتوجه

را چسبندگ نرم  براده  ی هادانه  نیب  یمواد  و  بفعال  نمود.    انیها 
تم بر  فرا   زیعالوه  هنگام  در  سنگ  سطح  با   یزنسنگ   ندیکردن 

پ پاشش  از  روش  گرید  یکی  ،یبرش  الیس  وستهیاستفاده   ی هااز 
 نگیدرس  ندیسطح سنگ، فرا   ی شده بر رو   یبارگذار  ی هاحذف براده

 است.
از طرف  Mo40وان فوالد  کاربرد فرا  و    هاواره یوجود د  یدر صنعت و 
  ی برا   یلیدل  ،یسازقالب   عیدر صنا  ژهیوبه  دسترس رقابل یمناطق غ

  ی سازنهی. مطالعه و بهباشدیم  یانگشت  یزنسنگ   ندیاستفاده از فرا 
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بررس   یانگشت  یزنسنگ   کیتکن شرا   ی پارامترها  یو    ط یاثرگذار 
زبر  نگیدرس قط  یبر  پژوهش    کار،عهسطح  در  مدنظر  مباحث  از 

انجام   یقیعم  یتجرب  یبررس  نهیزم   نیکه تاکنون در ا  باشدی حاضر م
 ز یشده و ن  یزنسطح قطعات سنگ  یو مورفولوژ  ینشده است. زبر

. بر باشدیم  ندیفرا   نیسطح سنگ از موارد مهم در ا  یبارگذار  زانیم
درس  نیهم سنگ  نگیاساس  حائز    اریبس  یانگشت  ی هاسطح 
  ی ها بارگذاردسته از سنگ   نی. کوچک بودن قطر ا باشدیم  ت یاهم
ا  شتریب به  توجه  و عدم  دارد  دنبال  به  را    ر،یمتغ  نیسطح سنگ 

 سطح را به دنبال دارد. یدر زبر شیافزا 

 ها ش ی و روش انجام آزما   زات ی مشخصات تجه   - 2
سرعت    نگ،یعمق درس  رینظ  ندیفرا   ی اثر پارامترها  یبررس  منظوربه
 ی شروی سرعت پ  زیکار و نروان   - کار  خنک   طیابزار درسر، مح  ی شرویپ

بر   ی عمل  ی هاشیآزما  ،یزنسنگ  ندیکار در هنگام انجام فرا قطعه
است.  صورت   Mo40فوالد    ی رو آزما  طیشرا گرفته   ی هاشیانجام 

 شده است. ائهار 1پژوهش حاضر در جدول 
دستگاه   ی در مطالعه حاضر، بر رو  یمورد بررس  ی هاشیآزما  هیکل
انجام شده است. سنگ  R-MAN6Bسه محوره مدل ز سی ان سی فر

  آن  نگیدرس  ی نصب و برا   نیماش  ی ابزار فرز بر رو  ی جابه  یانگشت
سه توسط  که  الماس  درسر  ابزار  موقعاز  در  مشخص    ت ینظام 

با    نگیدرس  ی شرویپ. عمق و  دی و ثابت شده استفاده گرد   ی بندره یگ
با کنترل حرکت ابزار در  سی ان سی    دستگاه  یحرکت خط  میتنظ

جدول    یزنسنگ  ی هاشیآزما  هیمقابل درسر اعمال شده است. کل
به۱ روان ،  از  نهیکم  یکارصورت  استفاده  موتور   با   مهین  روغن 

با استفاده از   زیو ن  Power 10W-40مدل    ی دیخودرو اسپ  کیسنتت
انجام شده   ۱شکل    دمانیصورت چو به  یبرش  الیس  وستهیپاشش پ

پژوهش   ی هاشیآزما  هیکل  ی برا   نگیدرس  ندیاست. در هنگام فرا 
 قهیبر دق   تر یسه ل  یو با دب  یبرش   الیس  وستهی حاضر، از پاشش پ
 استفاده شده است. 

پارامتر عمق درس  نگیدرس  اتیدر عمل پ  نگیدو   ی شرویو سرعت 
عنوان به  یزنسرعت سنگ  نیقرار گرفت، همچن  یابی درسر مورد ارز
تأثدر نظر گرفته   ری پارامتر متغ تا  بر زبر  ریشده  بررس  یآن    ی سطح 
سطح، با    یزبر  ی بر رو  نگیدرس  ی پارامترها  ریتأث  یبررس  ی گردد. برا 

پاس دو    یدر ط  یزنسنگ  اتی عمل  کی  نگ،ی هر پارامتر درس  رییتغ
کار در  سطح قطعه یزبر ش،یآزماشده است. پس از انجام هر انجام 

مس بر  عمود  توسط    یزنسنگ  ریجهت  متفاوت  نقطه  پنج  در  و 
ها  آن  نیانگیشد و م  یریگ اندازه  Mitutoyo SJ-210سنج    یدستگاه زبر

زبربه عدد  مورفولوژ  انیب  یعنوان  است.  قطعا  یشده   ت،سطح 
عمل  یتوپوگراف از  بعد  و  قبل  سنگ  ن  یزنسنگ  اتیسطح    ز یو 
م  یبارگذار توسط  سنگ  مدل   Olympus  ینور   کروسکوپیسطح 

BH2-UMA  دل  یبررس به  است.  ارائه شده  ا  لیو  در    نیکاربرد  فوالد 
شده، در مطالعه حاضر قطعات پس از    یکار صورت سخت صنعت به

قرار گرفتند   نگی مپرو ت  یحرارت  اتیتحت عمل  ه،یاول  یکارنیماش
 برسند. سیپنجاه راکول  یتا به سخت

 
 

 ی انگشت  یزنسنگ  طیشرا  ( ۱جدول  
 متغیرها  مقادیر  واحدها 
 کارابعاد قطعه 30×  200 مترمیلی

 (Vd) سرعت پیشروی درسر ۱0-  ۵0- ۱00 متر بر دقیقه میلی
 دبی سیال برشی  3 لیتر بر دقیقه 

 کاری کمینه دبی روغن در روش روان 200 بر ساعت تریلیلیم
 کاری کمینه روانفشار هوا در روش  ۵ بار

 ( ap) ی زنعمق سنگ 20 میکرون 
 کارسرعت پیشروی قطعه 60- 200 متر بر دقیقه میلی

 ( Vs) سرعت چرخ سنگ  2۵ ه یمتر بر ثان
WA60K9V جنس سنگ  ومینیآلوم د یاکس 

 نوع درسر تک لبه -
 درسر  ی ریقرارگ  هیزاو ۱0 درجه 

 ( ad)  نگیعمق درس  20-  30- 40 کرون یم
 نگ یدرس  یهاتعداد پاس 3 -

 ( adtکل )   نگیعمق درس  60-  90- ۱20 کرون یم

 

 
 ی تجرب  یهاش یآزما دمان یچ   ( ۱  شکل 

 ها وتحلیل نتایج آزمایش تجزیه   - 3

  کار خنک   مختلف  ی هاط یمح  در  یزنسنگ   و  نگیدرس  ی پارامترها  اثر
  ن یا  در  که  طورهمان.  است   شده ارائه  3  و  2  ی هاشکل   در  کارروان   -

  با  یزنسنگ  هنگام نرم،  نگیدرس  طیشرا  در شده،داده نشان  هاشکل 
  کارقطعه  سطح  قه،یدق   بر  متریل یم  200  و  60  ی شرویپ  ی هاسرعت 
  ز ی ر  تعداد   در  شیافزا   نرم،  نگیدرس   انجام  با.  شودی م  یسوختگ  دچار
 فی ظر  شکست   علت   به  سنگ،  سطح  ی رو  بر  فعال  برنده  ی هالبه 
 لیدل  نیهم  به.  دهدیم  رخ  لبه   زی ر  چند  به  آن  لیتبد  و  هادانه 

  سطح   با  هادانه  اصطکاک   و  فعال  ی هالبه  تعداد  ،یزنسنگ  هنگام
 کهیی ازآنجا.  است   رفته  باال  حرارت  جهیدرنت  و  شده  شتریب  قطعه
 نسبت   نهی کم  یکارروان   روش  در   یکارخنک   و  حرارت  دفع  ت یقابل
 وجود   به  حرارت  لذا  است،  نییپا  یبرش  الیس  وستهیپ  پاشش  به

 با  حال،نیباا.  است   شده  کار قطعه  سطح   یسوختگ  باعث   آمده
 جاد یا  از  درسر،  ی شرویپ  سرعت   ای  و  نگیدرس  عمق  شیافزا 

 .است  شده یری جلوگ  کارقطعه در یسوختگ



ــ  پور درزی و همکاران جواد غالم  28 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
 

 

 ۱40۱، مهر  ۱0، شمار  22دوره   شرفته ی ابزار پ   ی ها ن ی و ماش   ی کار ن ی ماش   ی کنفرانس مل   ن ی نامه مجموعه مقاالت دوم مكانيك مدرس، ويژه   ی مهندس   ی ماهنامه علم 
 

 
مختلف عمق    طیسطح در شرا   یکار بر زبرروان   -کار  خنک   طیاثر مح  ( 2  شکل 
  کرون، یم   30 نگیب( عمق درس  کرون،یم   20  نگ یالف( عمق درس  نگ،ی درس

 کرون ی م  40 نگی ج( عمق درس

 
ها از محل اتصال به  شکست دانه  زانیم  نگ،یعمق درس  شیبا افزا 

فعال در   ی هاکه منجر به کاهش تعداد دانه   افتهیش یافزا   گریکدی
ها ها در زمان برخورد دانه کمتر دانه   یپوشانو هم  یزنمنطقه سنگ

و    شیسطح افزا   یزبر  شودیکه سبب م  شودیکار مبه سطح قطعه
شده است. به علت شکل لبه    یر ی جلوگکار  سطح قطعه  یاز سوختگ

 یلی کار در ابتدا خو سطح قطعه  یکانتور لبه برش  نیب  هیزاو  ،یبرش
نخواهد شد. فقط   لیتشک  ی ابراده  چیه  جهیکوچک بوده و در نت

 دانه فشرده خواهد شد.  یشیسا  رسطحیزکار به اطراف و  مواد قطعه
از درس  یتوپوگراف پارامترها  نگی سطح سنگ بعد  مختلف در    ی با 
که در   شودیمشاهده م  4شده است. در شکل  داده نشان   4شکل  

درس )در مقاد  نگیحالت  درس  رینرم  سرعت  و  (، نییپا  نگیعمق 
ها دردانه  کیشکل پالست  رییها، تغدرسر با دانه هنگام برخورد ابزار  

 شودیها ممسئله باعث صاف شدن نوک دانه نیو ا افتدیاتفاق م
خشن رفتار    نگی. در هنگام درسافتدی و شکست دانه کمتر اتفاق م

طور که مشاهده متفاوت است و همان  نگیدرس  ندیفرا   یکینامید
ا  شود،یم دانه  نیدر  ترد  شکست  پدحالت  و   دهیها  است   غالب 

م  رییتغ اتفاق  هم  افتد،ی شکل کمتر  انجام    لیدل  ن یبه  از  پس 
 تر خواهد بود. و خشن زتریخشن، سطح سنگ ت نگیدرس
 

 

 

 
مختلف عمق    طیسطح در شرا   ی کار بر زبروان ر   -  رکاخنک   ط یاثر مح  ( 3  شکل 
  کرون، یم   30 نگیب( عمق درس  کرون،یم   20  نگ یالف( عمق درس  نگ،ی درس

 کرون ی م  40 نگی ج( عمق درس

 
درس   ی انگشتسطح سنگ   یتوپوگراف  ریتصو  ( 4  شکل  انجام  از  با    نگیپس 
 برابر 200 یینمابزرگ 
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  انجام   از  پس  انگشتیسنگ  محیط  به   چسبیده  های براده  ۵  شکل
 انجام  با  که  است   حالی  در  این.  دهدمی  نشان  را   زنیسنگ  فرایند

  کاهش   با(  درسینگ  سرعت   یا   و   عمق  افزایش)   خشن  درسینگ
 اثر  نیز  و  روغن  نفوذ  سنگ،  محیط  در  فعال  برشی  های لبه  تعداد
 پیوسته  پاشش  به  نسبت   کمینه  کاریروان   تکنیک  در  آن  کاریروان 
 قطعات  سطح  زبری  مقدار  نتیجه  در  و  یافتهافزایش   برشی  سیال
 پاشش   روش  به  نسبت   کمینه  کاریروان   تکنیک  با  شده  زنیسنگ

  نیز   و  2  شکل  نمودارهای   بهباتوجه.  است   کمتر  برشی  سیال  پیوسته
  سرعت   افزایش  که  گرفت   نتیجه  توانمی  قطعات،  سطح  مورفولوژی
  بنابراین  و  داشته  سنگ  سطح  توپوگرافی  بر  بیشتری  اثر  درسینگ،

 . بود خواهد مؤثرتر شرایط این در کمینه کاریروان 

 
کار خنک   ط یو مح  نگیمختلف درس   طیسطح سنگ در شرا   یبارگذار   ( ۵  شکل 

 کارروان  -

استفاده گردد،    یبرش  الیس  وستهیاز پاشش پ ندیکه در فرا   یهنگام
  یزنمنطقه سنگ  ی بودن دما  نییپا  زیو ن  نییپا  تهی سکوزیو  لیبه دل

ضر بودن  باال  علت  جابجا  بی به  حرارت   ،یبرش  الیس  ییانتقال 
دور شدند   یزنسنگ  هیاز ناح  یخوبکار بهجداشده از قطعه  ی هابراده

بارگذار ب  یو  سنگ  سنگ   اریسسطح  هنگام  اما  است.    یزنکم 
باال بودن   زیروغن و ن  یباال  تهیسکوزیو  لیبه دل  نه،یکم  یکارروان 
بودن انتقال حرارت توسط   نیی به علت پا  یزنمنطقه سنگ  ی دما

  یزنسطح سنگ نسبت به سنگ  ی بارگذار  زانیم  نه،یکم  یکارروان 
 است. افتهیشیافزا  یبرش الیس

 گیری نتیجه  - 4

درس اثر  حاضر،  پژوهش  مح  نگیدر  بر  روان   -کار  خنک   طیو  کار 
که در    Mo40شده از جنس فوالد    ی زنقطعه سنگ  یسطح  ت یفیک
شده است. از    یاند بررسشده  یکارنیماش  یانگشت  یزنسنگ  ندیفرا 

 اشاره کرد:  ریبه موارد ز توانی مطالعه حاضر م جینتا نی ترمهم
فرا   -۱ انگشت  یزنسنگ   ندیعملکرد  از سنگ  استفاده  از    یبا  متأثر 

مناسب   نگی با انجام درس  کهیطور سطح سنگ است، به  یتوپوگراف
 .شودیم نهیبه ندیفرا 
کم   نگیدرسر و عمق درس  ی شرویبا سرعت پ  نگیبا انجام درس  -2

لبه   نگی )درس تعداد  سنگ   یبرش   ی هانرم(،  منطقه  در    ی زنفعال 
شده   جادیو حرارت ا یکارنیماش  ی روهاین  جهیشده و در نت شتریب

  نه یکم  یکارحالت انتخاب روش روان   نی. در اافت یخواهد    شیافزا 
 نیدر ا  یکاردر خنک   نییپا  ییوانابه تباتوجه   یبرش  الیعنوان سبه

 .  شودی کار مسطح قطعه یروش، موجب سوختگ
 ی با سنگ دارا   یزنسنگ  ندیدر انجام فرا   ی دیکاهش حرارت تول  -3

دانه  یتوپوگراف )کاهش  درگ   ی هاخشن  منطقه  در  (، یری فعال 
تکن از  ممکن    نهیکم  یکارروان   کیاستفاده  را  باالتر  راندمان  با 

 . سازد یم
پ  شیافزا   -4 کاه  نگیدرس  ی شرویسرعت  ضرباعث    ب یش 

  ش یافزا   جهیو درنت  شودیفعال م  ی هالبه   زی و تعداد ر  یپوشانهم
 سطح را به دنبال دارد. یزبر
  ش ی افزا   لینرم به دل  نگیدرس  طیسطح سنگ در شرا   یبارگذار  -۵

و کاهش تخلخل    دشدهیحرارت تول  شیبرنده، افزا   ی هالبه   زی تعداد ر
 .باشدیخشن م نگی از درس شتریمراتب بسطح سنگ، به

 ها برادهدفع    ی برا   الیس  زانیبه علت کمبود م  نهیکم  یکارروان   -6
ها به سطح  براده  یباعث چسبندگ  ن،ییپا  یکارخنک   ت یخاص زیو ن

 .کندیم دایپ شیسطح سنگ افزا  یبارگذار جهیسنگ شده و درنت
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Boring is a process which the diameter of the internal hole of the workpiece usually 
increases from the initial size to the desired value in some stages. In this operation, 
undesired vibrations lead to decrease in the smoothness of the surface; thus, active dynamic 
absorbers have been used to dampen the vibrations. In this research, two analog and digital 
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amplifier, the damped results of the impact applied to the end of the cutting tool have been 
increased remarkably and the frequency spectrums have been presented and examined to 
predict the damping. 
 
 

1 Mechanical Engineering Department, 

Ferdowsi University of Mashhad, Iran. 

 

* Correspondence 

Address: Ferdowsi Unversity of 

Mashhad (FUM), Azadi Square, 

Mashhad, Khorasan Razavi Province, 

Iran. Postal Code: 9177948944 

imani@um.ac.ir 

How to cite this article 

Zabih Hosseinian N, Fatemian M, 

Motakef-Imani B. Reducing Boring Bar 

Vibrations by Active Dynamic Absorber. 

Modares Mechanical Engineering. 

Proceedings of 2nd Iranian National 

Conference on Advanced Machining and 

Machine Tools. 2022; 22 (10):31-36. 

  Keywords Active Dynamic Absorber, Impact Excitation, Boring Process, Velocity Feedback 
Method 

 

 

 .شرفتهی ابزار پ یهان یو ماش یکارن ی ماش یکنفرانس مل نینامه مجموعه مقاالت دوممكانيك مدرس، ويژه یمهندس یماهنامه علم
   .36-31، صفحه 10، شماره 22، دوره 1401مهر  

 
 کاهش ارتعاشات ابزار داخل تراش به کمک جاذب دینامیکی فعال  

 

 مشخصات مقاله   چکیده 

ی اولیه به مقدار دلخواه افزایش  کار معموال طی مراحلی از اندازه فرآیند تراشکاری داخلی فرآیندی است که در آن قطر سوراخ داخلی قطعه
های دینامیکی  ارتعاشات ناخواسته در این عملیات منجر به کاهش صافی سطح شده، از جاذب.از آنجاییکه هر گونه   کندقطر پیدا می

به ، از دو حسگر شتاب آنالوگ و دیجیتال  پژوهشفعال به منظور میراشدن ارتعاشات در این پژوهش بهره گرفته شده است. در این  
آنالوگ آن به عنوان    حسگر   است.  استفاده شدهمتر  میلی  720  همراه جاذب دینامیکی فعال نصب شده بر روی ابزار داخل تراش به طول

. بنابراین به کمک  ، مورد استفاده قرار گرفته استحسگر شتاب دیجیتال که بسیار مقرون به صرفه بوده  در  صحت سنجی مقادیر شتاب
دینامیکی فعال مقایسه شده است. ضربه میرا شده و با حالت بدون وجود جاذب    روش پسخور سرعت، ارتعاشات ناشی ازهرگونه تحریک 

تراش ارائه  ی ضربه اعمالی به انتهای ابزار داخل کننده نتایج میراشدههمچنین در این پژوهش، با افزایش میزان ولتاژ ورودی به تقویت
 بررسی شده است.    میراییکیفی بینی و طیف فرکانسی برای پیش
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 مقدمه   - 1
ارتعاشات ابزار در هر دوره از تراشکاری موجب به ایجاد موج بر روی  

ابزار بر روی این سطوح،    عبورسطوح قطعات تراشکاری شده که با  
در مودهای اصلی ابزار،  احتمال وقوع لرزه  .   ]1[دهدپدیده لرزه رخ می

تکیه  ارتعاشی  قطعهمودهای  اسپیندل گاه  همچنین  و  ابزار  و  کار 
علت اصلی وجود ناپایداری در فرآیند داخل تراشی که است.  بیشتر  

قطر باال هستند،   به  ابزارهایی با نسبت طول  کاهش شدید  دارای 
دینامیکیخس اسداخل ابزار    در  تی  یک   .]2[ت تراش  که  شیکرها 

به منظور  معموالً    شوند،محسوب می  های ارتعاشی تجاریسیستم
استفاده جابجایی   الکترومغناطیسی  پیچ  سیم  مجموعه  یک  از 

 که دارای سیم پیچ    (subwoofer) از یک سابووفر  ]3[لیتوایر.  کنندمی
سیستم   این مغناطیس بوده، استفاده کرده است. ارتعاشاتالکترو 

حسگر   روی شتاب  توسط  بر  فرکانس   ،سابووفر  متصل  های در 
گیری شده و برداشت انرژی سیستم نیز مورد بررسی  مختلف اندازه 

 قرار گرفته است.  

به کمک میراگر ارتعاشی فعال اکثر مودهای نرم   ]4[زائه و همکاران 
به کمک کنترلر  این سیستم  و همچنین    نمودهمیرا  را  ماشین فرز  

ش مستقیم کنترل  است.  پسخور سرعت  نتده  های  آزمون   یجه،در 
ارتعاشات لرزه    فرزکاری در این مقاله نشانگر نرخ برداشت ماده در

 درصدی سختی دینامیکی است. 60الی 50بوده که باعث افزایش 

کنترل تطبیقی به منظور میرا نمودن ارتعاشات لرزه در    استفاده از
]5[ فالح و معتکف  تراش از کارهای ارائه شده توسطعملیات داخل 

الگوریتم کنترل از  منظور  بدین  )است.  استفاده FxNLMSکننده   )
بل کاهش دسی  70تا  را  ارتعاشات لرزه    ،این کنترلر تطبیقیکه  شده  
  (T6-6063)لیاژی از آلومینیوم  یک قطعه با آاست. همچنین  داده 

است.سوراخ  شده  مدل   کاری  یک  ارائه  ایشان  کارهای  دیگر  از 
بوده    مغناطیسالکترو ابزار داخل تراش مجهز به عملگر دینامیکی  

.  که این مدل به کمک روش شناسایی سیستم بدست آمده است 
روش این  از  شده  حاصل  دینامیکی  تخمینمدل  به  قادر  مسیر    ، 

.  است درصد    ۸۸با دقت    (chirp)حریک ورودی چیرپ پیشرو به ت
تواند سیگنال  می  یهمچنین مدل دینامیکی عملگرالکترومغناطیس

تخمین    درصد  ۸۵نیروی دینامیکی عملگر را با دقت بسیار مناسب  
 بزند. 

غیر خطی برای    (PID)مشتقی- انتگرالی - تناسبی  پیاده سازی کنترل 
ارتعاشات  ب فعال  کنترل  عملکرد  تراشهبود  داخل  ابزار    ، روی 

انجام گرفته است.   ]6[که توسط نعیمی و معتکف  پژوهشی است 
های عملکرد کنترلر توان کسری برای بدین منظور، به کمک معیار

کنترلر غیر خطی بهینه شده و توان مصرفی نیز کاهش یافته است. 
مایش با روش کنترلر پسخور  درنهایت تمامی نتایج بر روی بستر آز

 گذاری شده است.  سرعت مستقیم مقایسه و صحه 

نیز از روش کنترل پسخور سرعت به منظور کنترل عملگر    ]7[گانگولی
 به صورت یک میراگر فعال جرمی بهره برداری کرده است.

فرکانس  تمامی  ضربه  نیروی  آنجاییکه  سیستم  از  یک  های 
لرزه   ارتعاشات  فرکانس  میمخصوصا  تحریک  این  کند،  را  در 

پژوهش سعی شده ارتعاشات ناشی از تحریک ضربه به ابزار داخل 
مقرون  های دینامیکی فعال و تجهیزاتی کامال  جاذب   کمک  تراش با

استفاده روش پسخور سرعت    از  منظورکاهش یابد که بدین  صرفه    به
 است. شده 

 روش حل   - 2
برای افزایش پایداری در  های کنترلی بسیار متنوعی  روش تاکنون  

ها با کاری مورد استفاده قرار گرفته است. روش فرآیندهای ماشین
به خوبی را  کاری  انتخاب مناسب حسگر و عملگر، ارتعاشات ماشین 

 شدهکاری پایدار محدوده ماشین  که منجر به افزایش نمودهکنترل 
زار،  های ابدر نوع عملگر و ماشین   هااست. با وجود تمامی تفاوت 

پر مهم و  کنترل  کاربرد   ترین  در  استفاده  مورد  روش کنترلی  ترین 
       .]8[ارتعاشات، روش کنترل پسخور سرعت است 

ی میرا نمودن ارتعاشات است.  که سیگنال سرعت الزمهاز آنجاییکه  
ی وارده به ابزار  کاهش ارتعاشات ناشی از ضربه  بنابراین به منظور

اعمال داخل  سرعت  سیگنال  با  فاز  هم  نیرویی  است  الزم  تراش، 
 گردد.  

سیگنال پژوهش  این  شتاب    قابل  در  تبدیل    برای   ،بودهدسترس 
یکی از   شتاب  گیری از سیگنال  سیگنال شتاب به سرعت، انتگرال 

از    ی آن زمانبر بوده و دقت کافی را ندارد.که پروسههاست  وش ر
سرعت  آنجاییکه   اختسیگنال  به    90فاز    الفدارای  نسبت  درجه 

بوده شتاب  انتقال  سیگنال  شتاب   ای درجه  90،  این   سیگنال  در 
 . کندمی ایجاد را سیگنال سرعت  مشابهسیگنالی  ،پژوهش
با اعمال روش پسخور سرعت، نیروی اعمال شده    ،پژوهشدر این  

توان به را میبه ابزار داخل تراش  از سمت عملگر دینامیکی فعال  
 شرح زیر ارائه داد: 

 

(1) 

 

𝐹𝑎𝑐𝑡 = 𝐾𝑝 ∗ 𝑎𝑐𝑐𝑠ℎ𝑖𝑓𝑡 

آنجاییکه   سیستم  از  در  ایجادی  فعال  دینامیکی  عملگر  نیروی 
بنابراینه بوده،  سرعت  سیگنال  و  ارتعاشات  باعث کاهش    مفاز 

 میراشدن نیروی تحریک اعمال شده به سیستم خواهد شد.  
توان با اعمال نیروی عملگر دینامیکی فعال در معادله حرکت می

 نوشت:

(2) 
 

�̈�𝑛+1 =
((𝐹𝑒𝑥𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝐹𝑎𝑐𝑡) − 𝑐 ∗ �̇�𝑛 − 𝑘 ∗ 𝑥𝑛)

𝑚
 

 

رابطههمانطور   در  نیروی    (2)  که  از  عملگر  نیروی  است،  مشهود 
تحریک به سیستم کسر شده و این عمل منجر به بهبود در میراشدن 

 سیستم خواهد شد.  
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 تفسیر   - 3
به عنوان بستر    مترمیلی  720در این آزمون، ابزار داخل تراش با طول  

است.   آزمون شده  سیگنال الزمه  انتخاب  آزمون،  این  انجام  ی 
حسگرهای سرعت بسیار گران قیمت از آنجاییکه  سرعت است. اما  

باشند که بوده، در دسترس نبوده و همچنین دارای جرم زیادی می
بنابراین در این پژوهش   ،منجر به تغییر مشخصات سیستم شده

 اند. حسگرهای شتاب جایگزین حسگرهای سرعت شده
داخل تراش دو بزار  ی ارتعاشات انتهای سر آزاد اگیراندازه   ه منظورب 

حسگر اول آنالوگ بوده   حسگر شتاب بر روی آن تعبیه شده است.
که از آن جهت است    کیلوهرتز  10با پهنای باند    و ساخت شرکت تنلی

عملکرد حسگر بررسی   می  شتاب  صحت  استفاده  برای شوددوم   .
داده  و  ادونتک مشاهده  کارت  از  حسگرشتاب  این  از  برداری 

(Advanteq1711U)   است شده  حسگر  دوم  حسگر  .استفاده   یک 
محوره سه  قیمت   شتاب  ارزان  که    (ADXL345)دیجیتال  بوده  

اندازه پهنای قابلیت  تا  را    1600باند  گیری    1  شکل  ست.دارا هرتز 
  مقایسه دو حسگر شتاب درحالیکه تحریک سینوسی به ابزار داخل 

 دهد.تراش اعمال شده را نمایش می
شود، به کمک جاذب دینامیکی  مشاهده می  1همانطور که در شکل  

ابزار  که در این  جا همانند شیکر عمل کرده، تحریکی سینوسی به 
فرکانس   دری دو حسگر شتاب  داخل تراش اعمال گشته و دامنه 

ابزار داخل تراش است،    270/72 اول  با  هرتز که فرکانس طبیعی 
 اند. یکدیگر مقایسه شده

طراحی و ساخت به کمک دینامیکی فعال در آزمایشگاه این جاذب 
اهم  ۸و دارای فنر، بوبین با مقاومت  طراحی و ساخته شده    رایانه

 جرم بوده که اینرسی الزم برای میرا نمودن را فراهم آورد. و
های دریافتی برداری و پردازش داده هش، به منظور دادهدر این پژو

  که استفاده شده    (Due)ئواز برد آردوینو د   ،دیجیتال  شتاب  از حسگر 
بارز   ویژگی  پایهاین  از  وجود  آن برد  آنالوگ  به  دیجیتال  های 

که    گذرباشد. همچنین در مسیر این سیگنال یک فیلتر پایینمی
تقویت  بوده،پیش  نیز  جابجایی  تعب  کننده  تا  شده  یه 

 سیگنال خروجی از آردوینو راحذف نماید.  (offset)میانگین
به برد    منظور همچنین  توسط  تولیدی  سیگنال  دامنه  افزایش 

وات استفاده شده تا توانایی   420از یک تقویت کننده     ،وئآردوینو د 
به حرکت در آوردن جاذب دینامیکی فعال نصب شده بر روی ابزار  

 . را داشته باشدداخل تراش 

   تحلیل نتایج   -4
در  تحریک  تراش  داخل  ابزار  به  اعمالی  نوع  های  از  پژوهش،  این 

نمایی از   2شکل راستا با جاذب دینامیکی فعال است. ضربه و هم
حسگر  درحالیکه  آزمایش  دینامیکی بستر  جاذب  و  شتاب  های 

می نمایش  را  شده  نصب  آن  روی  بر  در    دهد.فعال   همانطور که 
دیجیتال،   2شکل   و  آنالوگ  شتاب  حسگر  دو  است،  مشهود 

 دهند. خروجی می را  xجابجایی در راستای 

  3با اعمال ضربه به انتهای این سیستم ارتعاشات به صورت شکل  
میرا خواهد شد. این در حالیست که هیچگونه عملیاتی در کاهش  

ر  ارتعاشات سیستم اعمال نشده و میرایی ابزار داخل تراش خود د
 کاهش این ارتعاشات دخیل بوده است.

سیستم   به  اعمالی  ضربه  از  ناشی  ارتعاشات  کاهش  منظور  به 
می  استفاده  سرعت  پسخور  روش  از  درمذکور،  روش،    گردد.  این 

د  های داده  آردوینو  به  دیجیتال  شتاب  حسگر  توسط  و ئ شتاب 
 ی های موجود در کل اجزا فاز  . متناسب با اختالف شوندمی منتقل  

آنالکترونیکی که   موجب  ایجاد در سیستم  کلی  فاز  اختالف  به 
درجه   90به مقدار  یفاز سعی در ایجاد اختالف شده، در این بخش

شده به جاذب دینامیکی فعال   وارد   بین سیگنال تولیدی و سیگنال
 گردد.  اعمال 

داده مدلسازی شده   12هر سیگنال سینوسی شتاب با    از آنجاییکه
 درجه فاصله است.  30هر داده با داده بعدی  بنابراین بین

 برای محاسبه اختالف فاز بین دو سیگنال تولیدی و سیگنال نهایی، 
آنالوگ به  دیجیتال  پایه  از  بعد  تولیدی  آردوینو  سیگنال  و   برد 

در اسکوپ   با هم  تنلی سیستم  آنالوگ  از حسگر شتاب  دریافتی 
ختالف فاز بین  ا   4باشد. شکل  می  درجه  100.490و  مقایسه شده  

 دهد.این دو سیگنال را نمایش می
با جابجایی سیگنال شتاب به روش پسخور سرعت این سیستم به  

درجه جلوتر نیز قابلیت میرایی داشته است. اگرچه   60و    30صورت  
 دهد. ی تشدید رخ می، پدیدهدرجه 270تا  60سیگنال از با انتقال 

احتساب مانند جاذب دینامیکی  بدلیل اختالف فازهای غیر قابل  
اعمال روش سعی و خطا،  ئفعال و محاسبات برد آردوینو د و، با 

شتاب،  مناسب  سیگنال  انتقال  مقدار  سیستم   30ترین  در  درجه 
 است.بوده 

 
مقایسه نمودار های دوحسگر شتاب متصل بر روی ابزار داخل تراش    ( 1  شکل 

 سینوسی با اعمال تحریک 
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 های مربوط به آن نمایی از بستر آزمایش و بخش   ( 2  شکل 

 
دینامیکی    ( 3  شکل  جاذب  وجود  بدون  ضربه  میراشده  ارتعاشات  نمودار 
 فعال

 
نمایش اختالف فازهای بین دو سیگنال بعد از آردینو و حسگر    ( 4  شکل 

 شتاب تنلی 
 

  دهد. نمایش میی عملکرد اجزا موجود در این آزمون را  نحوه   5شکل
در شکل از     5همانطور که  پس  سیگنال  است،  شده  داده  نمایش 

تغییرات سرعت   اعمال  فیلتر   پسخور  برد  به  آردوینو  برد  توسط 
موجود در    فیلتر  کننده وتقویت   پیش  برد    شود. بر روی منتقل می 

اجزای الکترونیکی دو پیچ تنظیم جهت تغییر میزان فیلتر نمودن  
وجود داشته، توسط این   آندهی به سیگنال خروجی از  و ضریب 

دو شرایط ضریب    و فقطبرد فیلتر هیچ سیگنالی فیلتر نشده   با 
 بررسی شده است. قله تا قله به صورت ولت  1.600و  1.200
میرایی ضربه پرداخته شده است. در   به بررسی دو حالت از 6 شکل

نداشته ابتدا جاذب  ارتعاشات هیچ دخالتی  در کاهش  دینامیکی 
جاذب اگر  دوم  حالت  در  ضریب  چه که  با  فعال    1.200دینامیکی 

موجب به کاهش ارتعاشات ناشی از اعمال تحریک به سیستم شده  
در شکل  همانطور    است. سیستم    6که  ارتعاشات  است،  مشهود 

دینامیکی در شرایطی که زمان نشست  بودن جاذب خاموش درحالت  
ثانیه است، اگرچه که با روشن بودن جاذب    0.328ولت بوده    0.025

ثانیه کاهش یافته    0.152ر به  این مقدا   1.200دینامیکی و ضریب  
   در میرایی ارتعاشات است. بهبود 2/39%  ی که نشان دهنده 

ضریبدهندهنشان   7شکل تغییر  از    ی  ولت   1.6به    1.2فیلتر 
دو حالت خاموش و روشن بودن جاذب    7مطابق شکل  باشد.  می

شده بررسی  حالت    دینامیکی  این  در  اگر چه که  به    0.400است. 
با روشناست   قله ضریب ولتاژ اضافه شدهی قله تا  دامنه  بودن  . 

زمان دینامیکی جاذب  با  مطابق  حالت،  این  در  ذکر  فعال  نشست 
ارتع تر  بهبود در میرایی، سریع   64با %   ثانیه  0.119اشات در  شده، 

جاذب حالت  به  شده  دینامیکی نسبت  مشاهده  با که  خاموش 
 میرا شده است. 1.200از حالت  اختالف زمانیثانیه  0.033

میرایی   زمانکاهش    توان گفت، افزایش ولتاژ موجبمینابراین  ب
ی  کنندهسیگنال ورودی به تقویت   سیستم خواهد شد. هرچند که

توان  ولت می2  ولتاژیی  سیگنال دارای محدودیت بوده و تا آستانه
 به آن اعمال نمود.

 
 شماتیک اجزای آزمون و نحوه ی انتقال سیگنال   ( ۵  شکل 

 
دینامیکی    ( 6  شکل  در حالت جاذب  نمودار شتاب  دو  و  مقایسه  خاموش 

 1.200روشن با ضریب 
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دینامیکی خاموش و    ( 7  شکل  در حالت جاذب  نمودار شتاب  مقایسه دو 

 1.600روشن با ضریب 

 
طیف   ( ۸  شکل  دینامیکی  مقایسه  جاذب  حالت  سه  در  فرکانسی  های 

 ولت   1.600و  1.200خاموش و روشن با ضریب ولتاژی 
 

 های فرکانسیحاصل از طیف نتایج    ( 1  جدول 
   فرکانس)هرتز(  دامنه  شرایط آزمایش 

 27/72 006999/0 خاموش بودن جاذب دینامیکی 
روشن بودن جاذب دینامیکی با  

 ولت  1.2ضریب 
004۵6۵/0 72/70 

روشن بودن جاذب دینامیکی با  
 ولت  1.6ضریب 

002411/0 72/70 

 
جاذبطیف حالت  سه  برای  فرکانسی  خاموش، دینامیکیهای 

ضریب  دینامیکی جاذب  با  ضریب    1.200روشن  در    1.600و   ولت 
نشان    ۸  شکل  ارائه شده است. همانطور که در    1  جدولو   8شکل  

ی طیف فرکانسی کمتر باشد ارتعاشات هرچه دامنهداده شده است،  
توان رسد. بنابراین میبا سرعت بیشتری به زمان نشست خود می 

های شتاب ناشی  ی سیگنالعنوان معیاری برای مقایسهاز آن به  
 از تحریک ضربه نیز استفاده نمود. 

در   فرکانس   1جدول  همانطور که  است،  ابزار    مشهود  اول  طبیعی 
هرتز بوده و بیشترین دامنه مختص حالت   72.270تراش    داخل 

دینامیکی جاذب  با    6.999×10-3  با  خاموش  ترتیب  به  است. 
ی طیف دامنه ولت    600/1به    200/1از    اعمالی  اژافزایش ضریب ولت 

از  فرکانسی     070.72در فرکانس      2.411×10-3  به    4.565×10-3نیز 
 یابد.  کاهش می هرتز 

   نتیجه گیری  - ۵
ابزار داخل   انجام این پژوهش، بررسی هدف از   تراش با ارتعاشات 

با توجه به  تحریک ضربه به انتهای این سیستم است.  استفاده از  
بودن حسگرهای سرعت نسبت به حسگرهای شتاب و  گران قیمت  

ها که باعث تغییر در مشخصات سیستم شده در سنگین بودن آن
استفاده ها  و از آن   این آزمون، حسگرهای شتاب برتری داده شده

سرعت    شده به  شتاب  سیگنال  تبدیل  برای  های روش است. 
روش پسخور  از  ای زمان بر بوده بنابراین  گیری بسیار پروسهانتگرال 

بهره دریافتی  سرعت  شتاب  سیگنال  و  شده  برد  گیری  به کمک 
د  مقدار  ئآردوینو  به  پیدا کرده  90و  انتقال  تغییر     درجه  با  است. 

ولت با سیگنال   1.600و    1.200  دو حالت   در ولتاژی    ضریب دامنه
نتایج .  شده است جاذب دینامیکی فعال مقایسه  ضربه بدون وجود  

ولتاژی نشان  بوده که  این تغییرات  این مسئله  افزایش  دهنده  با 
از نیروی ضربه،  ولتاژیضریب   در زمان نشست   ارتعاشات ناشی 

میراشده   هثانی  0.152ولت پس از گذر    1.200ثانیه با ضریب    0.025
هرچند که باضریب ارتعاشات است.    2/39و نشان دهنده کاهش %  

نظر    تر به زمان نشست مورد ثانیه سریع  0.033ولت    1.600فیلتر  
است  حالت   رسیده  به  نسبت  ارتعاشات  کاهش  مقدار  این  و 

 شده است.   64خاموش به % 
داخل  همچنین ابزار  فرکانسی  فرکانس  تراشطیف  طبیعی   که 

هرتز را نمایش داده در حاالت روشن و خاموش بودن   72.270اول
جاذب دینامیکی فعال بررسی گشته و با افزایش ولتاژ دامنه آن  

 یابد. کاهش می 
 فهرست عالئم 

actF  
فعال به ابزار داخل    یکینامیاعمال شده از سمت عملگر د یروین

 (N) تراش 

excitationF   نیروی تحریک اعمال شده به ابزار داخل( تراشN) 

shiftacc  
شتاب دریافت شده از حسگر شتاب دیجیتال با اعمال اختالف  

 ( 2m/s)فاز 
�̈�  شتاب ابزار داخل تراش (2m/s ) 
�̇� ابزار داخل تراش  سرعت(m/s) 
X ابزار داخل تراش  جابجایی(m) 
M  ابزار داخل تراش  جرم(kg ) 
K  سختی ابزار داخل تراش(N/m ) 
C ابزار داخل تراش  میرایی(N.s/m) 

pK گنال یکننده س تیتقو برد و  لتریفپیش تقویت کننده و  برد  بی ضر 
 هازیرنویس

Act فعال  یکینامیعملگر د 
Shift  اختالف فاز داده شده 

Excitation  تحریک اعمال شده به ابزار داخل تراش 
P شده ضرب 
N   شمارنده 
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تاکنون در نشریه دیگری)به طور کامل و یا  این مقاله   : تاییدیه اخالقی 
بخشی از آن(به چاپ نرسیده و همچنین برای بررسی یا چاپ به نشریه  

 دیگری فرستاده نشده است. 
کنند این اثرحاصل یک  بدینوسیله نویسندگان اعالم می   تعارض منافع: 

و   دیگر  اشخاص  با  منافعی  بوده و هیچ گونه تضاد  پژوهش مستقل 
 ندارد. ها سازمان 

این پژوهش از هیچ سازمانی حمایت مالی دریافت نکرده    منابع مالی: 
 است. 
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Metal and especially aluminum mirrors have wide applications in the optical industry due 
to their desirable properties, hence requiring very high polished surfaces. One of the 
methods of preparing aluminum mirrors is single-point diamond turning. In this research, 
the manufacturing process of 6061-grade aluminum mirrors has been studied using 
diamond turning and consequent polishing process in order to reach surfaces with 
acceptable optical properties. In the first part, the effective range of turning parameters was 
determined. The results showed that the feed values less than 5 µm/rev, the cutting-edge 
radius between 0.2 and 0.8 mm, and the rotational speed of 2250 rpm have a greater effect 
on the surface roughness. In the second part of the research, initially, the turning process 
was performed with effective parameters and then the polishing process was applied as the 
final finishing process. Surface finish is evaluated by surface roughness and surface 
interferometry parameters. The results showed that the smaller surface roughness after the 
diamond tool turning process led to higher optical properties after the final polishing 
process. The lowest PV value equal to 0.293 µm was obtained by diamond turning with 3 
µm/rev and a cutting-edge radius of 0.8 mm. 
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 های آلومینیومی کاربرد تراشکاری با ابزار الماس در ساخت آیینه 

 

 مشخصات مقاله   چکیده 

که این موضوع   دنباشاز جايگاه ويژه اي در صنايع اپتيک برخوردار ميخواص مطلوب  بدليل    و به ویژه آلومینیومی،  آيينه هاي فلزي
های آلومینیومی، تراشکاري با ابزار الماس  هاي آماده سازی آيينه. يکي از روشاستپرداخت بسیار باال  سطوحي با    برخورداری از  مستلزم 

با استفاده از ابزار الماس و فرآیند تکمیلی پولیش به منظور  6061های آلومینیومی گرید در تحقیق حاضر، فرآیند ساخت آیینهباشد. می
مطالعه قرار گرفته است. در قسمت اول، بازه موثر پارامترهای ماشینکاری مشخص    مورد مطلوب    ي کياپت   خواص   با   ی سطوح  به  رسيدن 

دور بر    2250میلیمتر و سرعت دورانی    0.8تا    0.2بر دور، شعاع لبه برش بین    میکرومتر   5شد. نتایج نشان داد که بازه پیشروی کمتر از  
ها، ابتدا فرآیند تراشکاری با پارامترهای موثر انجام گردیده و در وم آزمایش. در قسمت دسطح دارندپرداخت  تاثیر بیشتری بر  دقیقه،  

سنجی سطح ارزیابی  ادامه فرآیند پولیشینگ به عنوان پرداخت نهایی اعمال شد. پرداخت سطح با دو پارامتر زبری سطح و معیار تداخل 
تر باشد، سطح حاصل از فرآیند تکمیلی پولیش  ار الماس پاییند. نتايج نشان داد که هر چه زبری سطح فرآیند تراشکاری با ابز گرزمی

بر دور و میکرومتر    3میکرومتر برای تراشکاری با پیشروی    0.293برابر    PVخواص اپتیکی باالتری خواهد داشت. کمترین مقدار پارامتر  
 میلیمتر حاصل شد.  0.8شعاع لبه برش 
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 مقدمه    - 1
بودن   هاآیینه آنها دارا  اصلی  ویژگی  از جمله قطعاتی هستند که 

توانند  سطحی با پرداخت بسیار باال است. سطوح با پرداخت باال می
کاری مستقیم فلز از طریق الیه نشانی بر روی فلز پایه و یا پرداخت 

)آیینه ثانویه  اعمال الیه سطحی  د.  نهای فلزی( حاصل شوبدون 
آیینه اول  طریق  نوع  از  حاصل  ها  نیکل  یا  نقره  فلز  نشانی  الیه 

ماشینکاری می عملیات  مجموعه  اعمال  از طریق  دوم  نوع  شود. 
ساخته   لپينگ(و پرداخت )مانند  تراشکاري با ابزار الماس()مانند 

آيينهنشومی افزوند.  روز  کاربرد  فلزي  مختلف    یهاي  صنايع  در 
اند و در  ازجمله هوافضا، پزشکي، اپتيک و عکس برداري پیدا کرده

همین راستا، با توجه به پیچیده بودن فرآیند ساخت، تحقيقات و  
بهينهپژوهش  و  توسعه  راستاي  در  فرهايی  مجموعه  يند  آسازي 

 ساخت آنها صورت گرفته است. 
می است که وزن کمی های آلومینیوهای فلزی، آیینهاز جمله آیینه

 خواص   از   ،کلين  با  شده  داده  پوشش   نهيآداشته و در مقایسه با  
های آلومینیومی،  در ساخت آیینه  .باشدي م  برخوردار  يبهتر  يحرارت

پولیشینگ   و    ي برا   يينها  يکارپرداخت   نديفرآ   عنوان  بهلپینگ 
  رغم   يعل  هاوش ر  نيا    .دنگرد ي م  استفاده  ازين  مورد   ت يفيک   جاد يا

  برخوردار   زين  ييباال  ينکاريماش  زمان  مدت  از  باال  نهي هز  داشتن
گیری فرآیندی که سطحی با پرداخت نزدیک به  لذا به کار  .هستند

سطح حاصل از دو فرآیند مذکور را نتیجه داده و همچنین سرعت 
فرآیند   برای  نیاز  مورد  زمان  باشد،  داشته  را   زمانبرباالیی  نهایی 

  از   يکتری حاصل خواهد شد. يبهینه  کاهش داده و رویه ساخت 
برای نزدیک کردن سطح آلومینیوم   ديتول  يها  روش  ني ترمتداول 

  روش  نيا  در .باشديم الماس   ابزار  با يتراشکار  ،ای به سطح آیینه
 ييايميش  مقاومت   و  باال  تهيسي االست  مدول  داشتن  ليدل  به  الماس 

  مناسب   قيدق   و  باال  يصاف  با  سطح   به  دنيرس  جهت   باال  يسخت  و
 . است 

در تحقيق حاضر، براي تراشکاري آلومينيوم از روش تراشکاري با 
ابزار الماس استفاده شده تا بتوان با يک مرحله ماشين کاري سطح 
را به صافي سطحي رساند که آماده براي عمليات پرداخت   قطعه 
نهايي شود. در ادامه فرآیند پولیشینگ در زمان کوتاهی بر سطح 

ه و آیینه آلومینیومی ساخته خواهد شد. در این صورت  اعمال شد
سنگ  و  اولیه  در  ماشینکاری  )که  همزمان  صورت  به  سطح  زنی 

میروش  استفاده  گذشته  فرآیند  های  یک  توسط  است(  شده 
ابزار الماس جایگزین می بر شود که با توجه به زمانتراشکاری با 

هش خواهد داد.  زنی، زمان کلی ماشینکاری را کابودن فرآیند سنگ
سطح   پرداخت  هرچه  اينصورت  فرآیند   تراشکاریدر  باشد،  باالتر 

تر سطح اعمال شده و نتیجه مطلوب   پولیشینگ در زمان کوتاهتر بر
 شود. حاصل می تریو اقتصادی 

   مروری بر پیشینه پژوهش   - 1-1
همکاران و  سطح   2000سال    در  [1]  چنگ  تحليل  و  تجزيه  به 

وسیله تراشکاري با ابزار الماس و با استفاده از  ماشینکاری شده به  
طیف  آزمايش دستگاه  پرداختند.  برسنج  تجربي  آلياژ   هاي    روي 

در حالت پيشاني تراشي انجام شده است.    6061آلومينيوم با گريد  
ابزار زبری   افزايش پيشروي  با  نتايج نشان داد که در مرحله اول، 

یابد.  ده و افزایش می سطح از  یک الگوی ریاضی ثابت پیروی کر
تا حدود    همچنین، دوراني  افزایش سرعت  دور بر دقيقه،    3000با 

  5زبری سطح کاهش یافته است. همچنین، تغییرات عمق در بازه 
میکرون تغییری در نتایج زبری سطح ایجاد نکرد. محدوده   20تا  

ای در نظر گرفته شد ميليمتر( به گونه  2تا    5/0انتخابي شعاع ابزار )
در محدوده   ،ه از چتر جلوگیری شود و لذا با افزايش عمق برشک

 زبری سطح کاهش یافت.  ،مذکور
لبه  ماشينکاري با ابزار الماس تک   2007در سال    ]2[  لي و همکاران 

با کريستالوگرافي  آلومينيوم  سطح  بررسي  برروي  را  مختلف  هاي 
شامل  که  شد  داده  توسعه  خاصي  مدل  مطالعه  اين  در  کردند. 

دانه مت جهت  برشي،  نيروي  دستگاه،  لرزش  بوده  غيرهاي  بندي 
جهت   و  کریستالوگرافی  نوع  که  داد  نشان  تجربي  نتايج  است. 

مدل دانه  و  تاثیرگذار بوده  زبری سطح  و  برشی  بر نیروهای  بندی 
بررسي   تواند این ارتباط را تحلیل نماید. پس ازتوسعه داده شده می 

کريستالوگرافي در  آلومينيوم  )سطوح  مختلف  ( 100-111-110هاي 
   بوده است. 100مشخص شد که بهترين سطح مربوط به نوع 

پارامترهای ماشینکاری    راتثيتا   2008سال    در  ]3[  و همکاران  لدزيچا
آلومینیومیسطح    يرور  ب بررس  قطعه  مورد  دادند.  يرا  کليه   قرار 

  هاي مختلفي ازها برروي فلز آلومينيوم انجام شد و ابزارآزمايش
. نتايج نشان داد  گردیدندجنس تنگستن کاربيد و الماس استفاده  

ابزار افزايش شعاع  با  پارامترهای ماشینکاری،  بودن  ثابت  با   ،که 
کيفيت سطح رو به بهبود رفته است. همچنین، در بازه پیشروی در  

لرزش نظر گرفته شده علت  به  بین ،  دقیقی  ارتباط  دستگاه،  های 
   حاصل نشد.پیشروی و پرداخت سطح 

و گئورگ  سال    ]4[  شاه    برای   آماری  مدل يک    توسعهبه    2012در 
الماس پيش  ابزار  با  شده  تراشکاري  آلومينيوم  سطح  زبري  بيني 

بر مبنای    پرداختند. مذکور  دورانی، عمق  مدل  پارامترهای سرعت 
پیش  نرخ  و  برای روی  برشی  مطلوبی  قابلیت  و  شد  داده  توسعه 

 بینی زبری سطح از خود نشان داد. پیش 
ت پیشین،  تحقیقات  به  توجه  میربا  الماس  ابزار  با  تواند  اشکاری 

صافی سطح باالیی را در دسترس قرار دهد اما همچنان با صافی 
دیگر   طرف  از  داشت.  خواهد  فاصله  پولیشینگ  از  حاصل  سطح 

توان  بر و پر هزینه است. لذا، میفرآیندی زمانفرآیند پولیشینگ  
پرداخت سطح را تا حد باالیی و   ،با تراشکاری به کمک ابزار الماس 

نهایی که   پرداخت  برای  صرفا  و  داد  انجام  توجه  قابل  سرعت  با 
باربرداری و زمان کوتاهی نیاز دارد، از فرآیند پولیشینگ استفاده  
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رعایت جنبه با  پرداخت بسیار باال  فرآیند،  دو  ترکیب  با  های  کرد. 
 اقتصادی ساخت حاصل خواهد شد. 

 وپوگرافي سطح ت   گيري اندازه   - 2-1
سنحی روش تداخل   بر مبناي  نهایی   پرداخت سطح  تحقیق،در اين  

  PVمعيار  گيرد.  گيري شده و مورد بررسي قرار مياندازه   PVمعیار    و
و  Rtيا   بلندترين  ارتفاع  اختالف  نقطه   بيان کننده  ترين  پايين 

اين معيار به صورت مستقل    ، باشد. از همين روسطح ميپروفیل  
اين است   PV  معیار  مزیت   .]5[  شودفحه مبنا بيان مياز موقعيت ص

کوچکی از پروفیل سطح دارای انحراف زیادی باشد، که اگر قسمت  
نشان    تواندمیمعیار  این   را  انحراف  گیری  اندازه   .]6[دهد  این 

ا اینترفرومتری  یسنج  معیارهای مذکور با استفاده از دستگاه تداخل
گيري نسبت به سطح شود. در صورتي که سطح مورد اندازه انجام می

آل انحراف برجستگي )محدب( و يا فرورفتگي )مقعر( داشته ايده
اين  اگر  بود.  خواهد  دايروي  شده  ايجاد  فرانژهاي  شکل  باشد، 

اي ايجاد شده به  فتگي يا برآمدگي متقارن باشد فرانژهانحراف فرور 
مي متحدالمرکز  دواير  که د.  نباشصورت  سفيدي  و  سياه   خطوط 

در بهترين حالت بايد موازي هم و در   هستندهاي نور فرانژه همان
 د. نترين ابعاد باشپهن

 تجهيزات   - 2
، از این آلیاژ برای  6061با توجه به خواص مطلوب آلومینیوم نوع  

شود. ماشین تراش سی های آلومینیومی استفاده میساخت آیینه
-Machine Station TCان سی و ماشین پولیش به ترتیب از انواع  

مورد استفاده قرار گرفتند. ابزار الماس   Optotech hpp100cncو    50
PCD  و از نوع   CCGW09T3  برای فرآیند تراشکاری مورد استفاده قرار

( به کار گرفته  الف- 1گرفت. ابزار پولیشینگ از نوع نئوتکس )شکل  
( ب-1کار در حالی که در فیکسچر خاص )شکل  شد که بر روی قطعه

اعمال می از مواد  قرار داشت،  گردید. در فرايند پوليش آلومينيوم 
استفاده شد. خواص سطح   کلوئيد آلوميناساينده شيميايي از نوع  

سنج   زبری  از  استفاده  تداخل   Hommel Wave T8000با  سنج و 
 ( اندازه گیری شد. ج- 1زایگو )شکل 

  
 )ب(  )الف( 

 
 )ج(

  نحوه قرارگيري نمونه در فيکسچر مخصوص ب(  ابزار نئوتکس    الف(  ( 1  شکل 
 دستگاه اينترفرومتري زايگو  ج(

 ها تحلیل نتایج آزمایش - 3
 ها رویه تجربی انجام آزمایش   - 1-3

ها شامل دو قسمت اصلی است. در قسمت اول  مجموعه آزمایش 
شود. الماس تعیین میمحدوده موثر پارامترهای تراشکاری با ابزار  

فرآیند   است،  حاضر  تحقیق  اصلی  بخش  که  دوم  قسمت  در 
بر قطعه   ،تراشکاری با ابزار الماس با به کارگیری پارامترهای موثر

قرار   پولیش  فرآیند  تحت  ادامه  در  و  شده  اعمال  آلومینیومی 
 ساخت آیینه آلومینیومی تکمیل شود.  پروسه گیرد تامی

 حدوده موثر پارامترها   قسمت اول: تعیین م   - 2-3
آزمایش در   اول  دورانی،   ،هاقسمت  سرعت  اصلی  پارامتر  سه 

در مجموع   شدند.  گرفته  نظر  در  ابزار  نوک  شعاع  و    27پیشروی 
 ، پس از عمليات تراشکاري با ابزار الماس آزمایش انجام گردید و  

تداخل    دستگاه  دستگاه زبري سنج و  خواص سطوح حاصل توسط
 5های کمتر از  نتایج نشان داد که پیشروی   .شدگیری  اندازه   سنج

تری بر پرداخت سطح نهایی دارند. بر دور تاثیر قابل توجه   میکرومتر
های حاصل از شرایط  همچنین، با توجه به صلبیت دستگاه و لرزش 

دورانی   سرعت  و    2250ماشینکاری،  پایدار  شرایط  دقیقه  بر  دور 
 0.2قابل قبولی را نتیجه داد. ابزار با شعاع لبه در محدوده    های داده 
ت سطح نهایی موثر بوده و برای قسمت  میلیمتر بر پرداخ  0.8تا  

میلیمتر انتخاب شدند.  0.8و   0.4، 0.2ها سه سطح اصلی ازمایش 
تداخل نمونه نتایج  از  در ای  قسمت  این  از  حاصل  سنجی سطوح 
 نشان داده شده است. 2شکل 

 

  
 )ب(  )الف( 

آزمایش   ( 2  شکل  برای  اینترفرومتری  محدوده  هاینتایج  موثر    تعیین 
میکرومتر    1.5پیشروی  در شرایط الف(    پارامترهای تراشکاری با ابزار الماس 

میکرومتر بر دور و شعاع لبه    3پیشروی  ب(    میلیمتر  0.4بر دور و شعاع لبه  
 میلیمتر  0.4

 
قسمت دوم: ساخت آیینه آلومینیومی با اعمال پارامترهای    - 3-3

 الماس و پولیش( موثر )تراشکاری با ابزار  
، پارامترهای تعیین شده از قسمت اول برای مرحله  بخشدر این  

از   حاصل  قطعات  و  شده  گرفته  به کار  الماس  ابزار  با  تراشکاری 
شوند. الزم به ذکر است که در  تراشکاری وارد مرحله پولیشینگ می

  بر دور   میکرومتر  4.5و    3،  1.5پیشروی دارای سه سطح    تراشکاری،
باشد. شکل  میلیمتر می 65کار برابر فته شده و قطر قطعهدر نظر گر 

اصلی شعاع لبه ابزار و پیشروی را بر روی مقادیر    اثرات دو پارامتر  3
 دهد.زبری سطح نشان می
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 )الف( 

 
 )ب( 

شعاع لبه ابزار بر زبري  ب(  پيشروي و  الف(  نمودار اثر تغييرات    ( 3  شکل 
   قطعات آلومینیومی سطح 

 

را در  برحسب شعاع لبه ابزار اثر تغييرات زبري سطح الف-3 شکل 
الماس ف ابزار  با  تراشکاري  مي  رايند  کلی،  دهد.نشان  طور  در    به 

 ، ابزار الماس   لبه  شعاعبا افزایش    ،فرايند تراشکاري با ابزار الماس 
یابد. اما اگر شعاع لبه برش مقادیر بزرگ  بهبود می  کيفيت سطح

ح تماس و اصطکاک در محل درگیری افزایش  سطانتخاب شود،  
و می  یافته  ارتعاش دستگاه قابل توجهی  و  لرزش  تواند منجر به 

داد. خواهد  را کاهش  سطح  پرداخت  مستقیما  این   گردد که  در 
صلبیت   با  و  متفاوت  مشخصات  با  ماشینی  اگر  باالتر شرایط، 

می شود،  مقادیر  انتخاب  ناخواسته،  ارتعاشات  ایجاد  بدون  توان 
و سطح ماشینکاری شده با   به کار گرفت بزرگتر شعاع لبه برش را  

های اولیه و به منظور  پرداخت باالتر ایجاد نمود. با توجه به آزمایش
میلیمتر برای   0.8و    0.4،  0.2پرهیز از ارتعاشات نامطلوب، مقادیر  

دهد که . نتایج زبری سنجی نشان مینده در نظر گرفته شدشعاع لب
میلیمتر بهترین کیفیت سطح را ایجاد کرده است. با    0.8شعاع لبه  

توجه به عدم وجود ارتعاشات این نتیجه از مدل مرسوم بین شعاع 
 کند. لبه و ارتفاع پستی و بلندی سطح پیروی می

زبری سطح  بر  پیشروی  تاثیر  فرآیند   ب(-3)شکل    نتایج  مشابه 
ماشینکاری سنتی بوده و با افزایش پیشروی فاصله پستی و بلندی 
زبری   از  حاصل  اعداد  و  یافته  افزایش  سطح  روی  بر  شده  ایجاد 

یابد. با بررسی نمودار تنها در نقطه با پیشروی  سنجی افزایش می
لبه    میکرومتر  1.5 شعاع  و  دور  متفاوتی   0.8بر  رفتار  میلیمتر 

  میکرومتر   3. در این حالت با افزایش پیشروی به  شودمشاهده می
بر دور، زبری سطح کاهش یافته است. در این شرایط، با توجه به  

ماده  است،  پیشروی کوچک  مقدار  و  بوده  بزرگ  لبه  اینکه شعاع 
ابزار با تنش قطعه براده به سطح  از جدا شدن به صورت  کار قبل 

کار ممکن است به هشود. در این حالت ماده قطعزیادی فشرده می
ابزار چسبیده و سختی باالیی پیدا کند. در ادامه فرآیند، این ماده  

ابزار می تواند بر روی چسبیده شده در صورت جدا شدن از سطح 
را   سطح  زبری  و  ایجاد کرده  را  خطوطی  شده  ماشینکاری  سطح 

ترین زبری سطح در پیشروی کاهش دهد. با توجه به نتایج، پایین
حاصل شد که    لیمترمی  0.8بر دور و شعاع لبه برش    ر میکرومت  3

   میکرومتر بود. 0.08معادل 
های قطعات آلومینیومی پس از فرآیند تراشکاری با نمونه  4  شکل 

های مربوط دهند که به منظور تکمیل داده ابزار الماس را نشان می
کیفیت   بهتر  نمایش  منظور  به  است.  شده  ارائه  سطح  زبری  به 
قرار   در زير هر نمونه  با کاراکترهاي مشخص  مبنا  سطوح، صفحه 

شود، سطح دارای پرداخت  یداده شده است. همانطور که مشاهده م
. را دارا نیست ای شدن  یینهآ  شرایط مطلوب  کامال  باالیی است اما

سطوح حاصل از این مرحله وارد فرآیند پولیشینگ شده تا سطح 
 د.گرد ای مطلوب حاصل آیینه

  
 )ب(  )الف( 

  

 )د( )ج(

بعد    ( 4  شکل  پرداخت سطح  ابزار الماسکیفیت  با  تراشکاري  با    از فرايند 
الف(   لبه    1.5پیشروی  شرایط  ب(    میلیمتر  0.2میکرومتر بر دور و شعاع 

  4.5پیشروی  ج(    میلیمتر  0.8میکرومتر بر دور و شعاع لبه    1.5پیشروی  
میکرومتر بر دور   1.5پیشروی  د(    میلیمتر  0.2میکرومتر بر دور و شعاع لبه  

 میلیمتر  0.4شعاع لبه  و
های اصلی، فرآیند پولیشینگ با پارامترهای  در مرحله دوم آزمایش 

اعمال می بر سطح  به تمرکز تحقیق حاضر بر  ثابت  با توجه  شود. 
دوم،  وبژگی مرحله  در  الماس،  ابزار  با  تراشکاری  فرآیند  های 

پارامترهای پولیشینگ ثابت در نظر گرفته شده است تا بتوان تاثیر  
ای نهایی بررسی نمود. در  بر سطح آیینهمتغیرهای مرحله اول را  

ابزار برابر با    500این راستا و در مرحله پولیشینگ، سرعت دورانی 
ثانیه در   600کاری  بار و زمان پولیش   2دور بر دقیقه، فشار معادل  

سایر   شدند.  گرفته  در    مشخصاتنظر  مرحله  بیان   2بخش  این 
 گردید.
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یی داشته لذا در کنار  سطح حاصل از پولیشینگ پرداخت بسیارباال
)تداخل  اینترفرومتری  دستگاه  از  سطح  سنجی  برای زبری  سنج( 

شود. الزم به ذکر است در این  بررسی پرداخت سطح استفاده می
زبری اعداد  ممکن   سطح  مرحله  و  بسیار کوچک هستند  همواره 

زبری   ،است تغییرات سطوح را به خوبی نشان ندهند. از طرف دیگر
انجام   از کل سطح  پاره خط مستقیم  یا چند  بر روی یک  سنجی 

کند. سنجی کل سطح قطعه را اسکن میشود، در حالیکه تداخل می
سنجی به منظور عملکرد مطلوب آیینه حاصل باید به نتایج تداخل 

سنجی نتایج زبری  1توجه بیشتری شود. در این راستا، در جدول  
با ابزار الماس و پولیشینگ در کنار    برای هر دو مرحله تراشکاری

تداخل  )معیار  نتایج  پولیشینگ  مرحله  برای  ارائه  PVسنجی   )
نمونه کیفیت  همچنین  است.  آیینهگردیده  سطوح  از  ای  هایی 

، 4  نشان داده شده است که با مقایسه با شکل  5حاصل در شکل  
 قابل مشاهده است.تاثیر فرآیند پولیشینگ به وضوح 

گردد که هرچه پرداخت يفيت نهايي سطوح مشخص ميبا توجه به ک 
سطح در فرايند تراشکاري با ابزار الماس باالتر باشد، با در نظر گفتن  

ای نهایی دارای کیفیت  شرایط ثابت فرآیند پولیشینگ، سطح آیینه
به  منجر  نهایت  در  بود که  بهتری خواهد  اپتیکی  و خواص  باالتر 

 خواهد شد.   کارایی باالتر آیینه آلومینیومی

  
 )ب(  )الف( 

آیینه   ( 5  شکل  پولیشینگکیفیت  فرآیند  از  پس  سطوح  شرایط ای   .
  ب(   میلیمتر  0.4میکرومتر بر دور و شعاع لبه    4.5پیشروی  تراشکاری الف(  

 میلیمتر  0.4میکرومتر بر دور و شعاع لبه  1.5پیشروی 
 

 پوليش   تراشکاری با ابزار الماس و  نتايج عمليات  ( 1  جدول 
زبری سطح پس از فرآیند  

 ( µm) پولیشینگ
 شرایط تراشکاری با ابزار الماس 

شماره  
 آزمایش 

 Raمعیار   PVمعیار  
شعاع لبه ابزار 

(mm) 
 پیشروی

(µm/rev) 
0.7 0.1 0.2 1.5 1 

0.389 0.08 0.4 1.5 2 
0.293 0.06 0.8 1.5 3 
0.762 0.1 0.2 3 4 

0.449 0.09 0.4 3 5 

0.439 0.08 0.8 3 6 

0.941 0.14 0.2 4.5 7 
0.62 0.09 0.4 4.5 8 

0.542 0.09 0.8 4.5 9 

 
از فرآیند  سطوح    یسنجل خ تدا  جیاز نتا  یریتصاو  6شکل   حاصل 

های سمت چپ نمایی کلی از شکل  دهد.ینگ را نشان میشی پول
و مدل ساده سه   از پروفیل سطحکانتورها  و شکل سمت   بعدی 

دهند. همانطور که در بخش  را نشان می  راست جزئیات کانتورها
در    شد،  اشاره  فرانژ  اينترفرومتري قبل  خطوط  که  اندازه    ه هر 

قطعهپهن  و  تريکنواخت  سطح  باشند،  تختی   ،کارتر  و  پرداخت 
باالتری خواهد داشت و خواص اپتیکی باالتری را در دسترس قرار  

به علت   باشد.ضريبي از طول موج )الندا( مي   PVخواهد داد. عدد  
باشد، نئون مي-اینکه ليزر مورد استفاده در اين دستگاه زایگو هليوم

. در این صورت، هر عددي که است نانومتر    632   معادل  اين ضريب
در عدد  خرو باشد  دستگاه  اين  مي   630جي  و  نانومتر ضرب  شود 

 آيد.  عددي بر حسب پارامترهاي سطح بدست مي

  
 )الف( 

 
 

 )ب( 

.  سنجی سطوح پس از فرآیند پولیشینگ هایی از نتایج تداخل نمونه   ( 6  شکل 
الف(   تراشکاری  و    4.5پیشروی  شرایط  دور  بر  لبه  میکرومتر   0.8شعاع 

 میلیمتر   0.4میکرومتر بر دور و شعاع لبه  1.5پیشروی ب(   میلیمتر

 گیری نتیجه - 4 
آیینه ساخت  فرآیند  به  تحقیق  مبنای  این  بر  آلومینیومی  های 

ابتدا   راستا،  در این  پرداخت.  ابزار الماس  با  از تراشکاری  استفاده 
دو   ادامه  در  و  شد  تعیین  اصلی  پارامترهای  موثر  فرآیند بازه 

پولیش و  الماس  ابزار  با  قطعه تراشکاری  سطوح  بر  کاری 
 آلومینیومی اعمال گردید و نتایج زیر حاصل شد: 

ها، بازه موثر پیشروی در مقادیر  با توجه به قسمت اول آزمایش( 1
از   تعیین    میکرومتر  5کوچکتر  دور  آزمایش   گردیدبر  در  های  و  

ر در نظر گرفته شدند. بر دو  میکرومتر  4.5و    3،  1.5اصلی سطوح  
تعیین شد.  میلیمتر    0.8و    0.4،  0.2شعاع لبه برش معادل مقادیر 

دور    2250با توجه به صلبیت ماشین، سرعت دورانی ثابت و برابر  
 های اصلی تعیین گردید. بر دقیقه برای آزمایش

در قسمت دوم و پروسه اصلی ساخت آیینه آلومینیومی، بازه (  2
شعاع لبه برش از شرایط مربوط به لرزش دستگاه تعیین شده برای  

تر حاصل  سطح با زبری پایین  لبه،  فاصله داشت لذا با افزایش شعاع
افزایش پیشروی گردید با  افزایش یافت.    ،. همچنین  زبری سطح 

تنها در حالت بزرگترین شعاع و کمترین پیشروی روندی متفاوت 
کار به ابزار تواند ناشی از چسبندگی ماده قطعهمشاهده شد که می
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و در ادامه جدایش آن باشد که این ماده سخت شده روی سطح،  
 گذارد. اثرات نامطلوب به جا می

تداخل (  3 ازنتایج  حاصل  سطوح  می   سنجی  نشان  دهد  پولیش 
شده پولیش  سطوح  اینترفرومتری  نتایج  سطوح   ،بهترین  برای 

می اولیه حاصل  الماس، ای  ابزار  با  تراشکاری  از  پس  که  شود 
اند. در این راستا، باالترین خواص کمترین زبری سطح را دارا بوده 

شود اپتیکی در پروسه ساخت آیینه آلومینیومی زمانی حاصل می 
  0.8بر دور، شعاع لبه برش معادل    میکرومتر  3ابر  که پیشروی بر

برابر   دورانی  سرعت  و  گرفته    2250میلیمتر  نظر  در  دقیقه  بر  دور 
سایر شرایط تراشکاری با ابزار الماس و پولیشینگ به صورت  )  دندش

 . (ثابت در نظر گرفته شدند
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In orthopedic surgery, the drilling process is used to internally fix the fracture zone. 
During bone drilling, if the temperature exceeds the limit of 47 °C, it results in altered 
bone alkaline phosphatase nature, occurrence of thermal necrosis, non-fixation and 
inadequate bone fusion In order to investigate the effective parameters of the drilling 
process, after three-dimensional modeling of the femur bone in Mimics software and 
determination of bone coefficients based on the Johnson-Cook model, numerical 
simulation of the cortical and trabecular bone oblique drilling process have been 
performed. The drilling process was performed in both normal and high speed modes 
based on reverse heat transfer theory using DEFORM-3D software. The results of 
numerical simulation after validation with experimental results showed that this theory is 
capable of estimating the temperature and heat flux in this process and the occurrence of 
necrosis in both processes (normal and high speed) is imminent. The temperature in the 
drilling area of the trabecular bone is higher than the cortical bone at all speeds and feed 
rates and the axial force of the trabecular bone is less than the cortical bone at all speeds 
and feed rates. The optimum point leading to the minimum temperature in normal drilling 
of trabecular and cortical bone is the feed rate of 150 mm/min and the rotational speed of 
2000 rpm. This optimum point is obtained in the high-speed drilling of trabecular and 
cortical bone at the feed rate of 150 mm/min and rotational speed of 4,000 rpm and 7,000 
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مؤثر    ی ساز نه ی به  کاهش پارامترهای  و    بر  حرارت دما  محل  شار  ی 
تئوری انتقال    بر اساس کاری استخوان کورتیکال وترابکوالر فمور  سوراخ 

 حرارت معکوس 

 

 مشخصات مقاله   چکیده 

ثابت سازی داخلی محل شکستگی به کار میکاری به های ارتوپدی فرآیند سوراخدر جراحی کاری استخوان  رود. درنتیجه سوراخمنظور 
ی نکروز حرارتی، عدم سانتی گراد فراتر رود، منجر به تغییر ماهیت آلکالین فسفاتاز استخوان، وقوع پدیدهدرجه  47اگر دما از حد مجاز  

و جوش  سازی  میثابت  استخوان  نادرست  بهخوردگی  پارامتر شود.  بررسی  از  منظور  پس  حاضر  پژوهش  در  فرآیند  این  بر  مؤثر  های 
سازی عددی  کوک و شبیه-، به تخصیص جنس استخوان بر اساس مدل جانسونMimics  افزارسازی هندسی استخوان فمور در نرم مدل

پرداخته شده است. فرآیند سوراخفرآیند سوراخ دو حالت معمولی و    کاری درکاری و براده برداری مایل استخوان کورتیکال و ترابکوالر 
  سازی عددی پس از نتایج حاصل از شبیهشد.  انجام    DEFORM-3Dافزار  اساس تئوری انتقال حرارت معکوس به کمک نرم   باال بر سرعت

صحت سنجی با نتایج تجربی نشان داد که ضمن توانمندی این تئوری در تخمین دما و شار حرارتی تولیدی، وقوع پدیده نکروز در هر 
های  های سرعت و نرخ ه کاری استخوان ترابکوالر نسبت به استخوان کورتیکال در تمامی بازحتمی است. دمای محل سوراخ  دو فرآیند

کاری  شود. نقطه بهینه که منجر به حصول حداقل دما در سوراخهمچنین نیروی محوری کمتری را متحمل می  پیشروی بیشتر است و
این نقطه بهینه    است.  rpm2000و سرعت دورانی    mm/min150شود مربوط به نرخ پیشروی  معمولی استخوان ترابکوالر و کورتیکال می

سوراخ سرعتدر  پیشروی  کاری  نرخ  در  و کورتیکال  ترابکوالر  استخوان  دورانی    mm/min150باالی  سرعت  ترتیب  به  و    rpm4000و 
rpm7000 آید.دست می به 
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 مقدمه   -1
فرآیند سوراخ هایجراحدر   ارتوپدی  ثابت ی  استخوان جهت  کاری 

محل   داخلی  حاد،  هایشکستگسازی  مهمی مرحله ی  بسیار  ی 
استخوان،    براثر  .است  و  مته  بین  اصطکاک  همچون  عواملی 

بین   ضریب    هابراده اصطکاک  بودن  پایین  و  سوراخ  جداره  و 
سوراخ  محل  دمای  استخوان  هدایتی  گرمایی  نیز رسانایی  کاری 

رفتن دمای محل سوراخ ابدییمافزایش   فراتر  حد مجاز  .  از  کاری 
°c47  مرگ  دهیپد و  حرارتی  نکروز  به  هاسلولی  را  استخوانی  ی 

کاری، سوراخ دنبال دارد که منجر به افت استحکام مکانیکی محل  
قرار  هاچ یپ  شدگیشل درون سوراخ و جوش خوردگی   شدهداده ی 

می استخوان  چالش  توجه  با .  [1,2]شودنادرست  از  به  ناشی  های 
نکروز حرارتی، بررسی عوامل مؤثر بر جلوگیری از آن حائز اهمیت 

می مؤثر  عوامل  از  هندسهاست.  به  مته، توان  فرسایش  مته،  ی 
حرارتی   خواص  و  استخوان،کیفیت  مکانیکی  محوری  روین  و  ی 

سوراخ  عمق  سوراخ مته،  فرآیند  سرعت  انواع  کاری،   خنک کاری، 
شعیبهای کار و  هیالری   . نمود.  اشاره  خارجی  و  داخلی    [1]ی 

سرعت  و  مته  هندسه  میزان  اثرات  بر  را  مختلف  دورانی  های 
اند. ررسی نمودهتجربی ب  صورتبهکاری  افزایش دمای محل سوراخ 

همکارانباچوس   حین   [2]و  در  مته  محوری  نیروی  مقدار  اثر 
مواجهه    زمانمدتکاری استخوان بر تغییرات دما و  فرآیند سوراخ 

دهد که ین تحقیق نشان میا. نتایج  قراردادند  موردمطالعهرا    آنبا  
مقدار نیروی دما با افزایش    نآ   دردو پارامتر دما و زمان ماندگاری  

می کاهش  همکارانیابد.  محوری  و  از    [3]آگوستین  استفاده  با 
در محل    دشدهیتولبه توزیع فضایی گرمای    قرمزمادون گرماسنجی  

اسسوراخ  و همکارانکاری  پرداختند. شکوری  بررسی   [4]تخوان  به 
سوراخ  فرآیند  التراسونیک تجربی  ارتعاشات  کمک  به  کاری 

کروز  را برای پیشگیری از ن  rpm1000سرعت دورانی  هاآن پرداختند. 
جراحی در  کردندحرارتی  توصیه  ارتوپدی  را    .های  امر  این  علت 

برشی، نیروهای  حداقل  به  مستقل    کاهش  دستیابی  اصطکاک، 
براده   تخلیه  سرعت  افزایش  و  مته  پیشروی  نرخ  از  نیرو  بودن 

به تحلیل    [5]در تحقیقی دیگر شکوری و همکاران گزارش نمودند.
فرآیند سوراخ  دو  تجربی  و  و سوراخ   کاریآماری  با معمولی  کاری 

آن پرداختند.  نیتروژن  خارجی گاز  مشاهده کردند خنک کاری  ها 
با   سوراخ  ریکارگ بهکه  جدار  دمای  کار  خنک  سیال   صورت بهی 

از آستانه   ترنییپای که تغییرات دما  اگونهبه  افتهیکاهش مطلوبی  
انی مته حد مجاز پدیده نکروز حرارتی بوده و مستقل از سرعت دور

با استفاده از روش آزمایشگاهی و    [6]است. یودیلجاک و همکاران
سوراخ ریگ اندازه  فرآیند  حین  دما  در  ی  استخوان  ی ابازه کاری 

سرعت  از  سوراخ پراکنده  در  که  یافتند  دست  برشی  کاری های 
دارد.  مستقیم  ارتباط  دما  با  دورانی  سرعت  افزایش    معمولی 

جیمز و  تئوری    [7]دیویدسون  اساس  مدل  کارن یشمابر  یک  ی 
دما    منظوربهترمومکانیکی   تغییرات  حرارتی هابیآستخمین  ی 

وارد بر بافت استخوان ارائه کردند. شکوری و همکارانش با انجام 
مشاهده کردند که   صورتبه  باالسرعت ی  کارسوراخ فرایند   تجربی 

پدیده نکروز    rpm7000-6000  جزبهبرشی    های سرعت در تمامی بازه
است. حتمی  شکوری حرارتی  و  پور  بررسی    [8]غالم  دو    ریتأثبه 

دمای    ش یبرافزا کاری استخوان تیبیا  پارامتر جهت و عمق سوراخ 
ی  ریکارگ بهجدار سوراخ با طراحی و ساخت ابزار برش جدید جهت  

نیتروژن،  کار  خنک  سیال  سالین   دیاکسی دکربنسه  نرمال  و 
همکاران و  مدیونی  شب  [9]پرداختند.  فرآیند  یهبا  عددی  سازی 

پیشروی سوراخ  سرعت  با کاهش  دادند که  نشان  استخوان  کاری 
به کاهش   منجر  می دمامته که  سوراخ  جدار  از    توانیمشود  ی 

ا جراحی  عمل  بهبود  زمان  و  درمان  کاست. عوارض  رتوپدی 
همکاران و   استخوان   دوبعدی  سازیمدل  با  [10]سانتیموس 

نظ  و متعامد  برش  با  کورتیکال ر گرفتن ماهیت ناهمسانگردی  در 
این رفتار    لیوتحلهی تجزذاتی آن و مقایسه با ماده کامپوزیتی به  

ماده   یک  رویکرد  همکاران  همسانگرد با  و  فلدمان   [11]پرداخت. 
را   گاو  و  انسان  ترابکوالر  و  کورتیکال  استخوان  حرارتی  هدایت 

از    داده  قراری  موردبررس خود  آزمایش  در  و  هانمونهو  سالم  ی 
وابستگی و ارتباط خطی هدایت    ت یدرنها.  ندسرطانی استفاده کرد 

های سالم و سرطانی  حرارتی در کسر حجمی استخوان برای سلول
صورت مستقیم  استخوان یافت شد. منافذ و تخلخل استخوان به

ویژگی  میبر  گذارد. استخوان  های مکانیکی و حرارتی بافت تأثیر 
برابر   در  معدنی  مواد  تراکم  علت  به  وارده  هاتنش کورتیکال  ی 

خود نشان   از  استخوان  دهدی ممقاومت بیشتری  دیگر  سوی  از   .
 هاکرنش ت داشتن تخلخل تحمل بیشتری در برابر  ترابکوالر به عل

با    [13]. مولگادا و همکاران[12]شود ی مدارد و کمتر دچار شکستگی  
استفاده از روش المان محدود رفتار مکانیکی ساختار استخوان و  

  [14]سازی کردند. شکوری و همکارانمدلی شکست آن را  نیبش یپ
ر گاو  استخوان  به  ورودی  حرارت  شار  روش  میزان  اساس  بر  ا 

ی نمودند. محل  ریگ اندازه تجربی    صورتبهانتقال حرارت معکوس  
سوراخ  استخوان  فرآیند  در    منظوربه کاری  داخلی،  سازی  ثابت 

ارتوپدی  هایجراح دارد. بسزا   ریتأثی  آن  انجام  دقت  بر  یی 
سوراخ پارامترها بخشی  استخوان  کاری  ترابکوالر  و  کورتیکال 

متفاوت   یکدیگر  با  دقیق فمور  و  انتخاب صحیح  نیازمند  و  بوده 
اکثراست  در  گرفته    .  صورت  استخوان  کارسوراخ تحقیقات  ی 

بوده   مدنظر  انتقال حرارت معکوس  تئور  وکورتیکال    صورت بهی 
و    شدهاعمال تجربی   خصوص    تاکنون است  در  مستندی  نتایج 

سوراخ شبیه فرآیند  عددی  و  سازی  کورتیکال  استخوان  کاری 
فمور  انتقال    ترابکوالر  تئوری  اساس  بر  محدود  اجزاء  روش  با 

است که نشده  معکوس گزارش  پژوهش    حرارت  در  مهم  این  به 
تئوری  کردن  مدل  از  حاصل  عددی  نتایج  شد.  پرداخته  حاضر 

با نتایج تجربی    گر  حل انتقال حرارت معکوس با   گرادیان مزدوج 
مقایسه قرار گرفت. هدف از انجام   مورد از این تئوری  آمدهدست به

بهسازنهیبهاین کار،   دورانی  سرعت  و  پیشروی  نرخ  دو  ی  عنوان 
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سوراخ  محل  دمای  کاهش  بر  مؤثر  حرارت    شار  وکاری  پارامتر 
 تولیدی در استخوان کورتیکال و ترابکوالر فمور است.

   روش انجام کار   -2
سه دقيق  مدل  ايجاد  برای  تحقیق  این  استخوادر  فمور  بعدی  ن 

دوبعدی    760از    Mimicsافزار  انسان به کمک نرم   CT Scanتصویر 
بیمارستان    که   شده استفاده موسوی زنجان تهیه گردید    هللات یآدر 

همچنین سوراخ شبیه  است.  فرآیند  عددی  دو  سازی  کاری 
ترتیب به  ترابکوالر  و  محیط    استخوان کورتیکال  اثر  بررسی  برای 

تغییرا  بر  و متخلخل  کاری به کمک ت دمای محل سوراخ متراکم 
فرآیند   شدهانجام   DEFORM-3D  افزارنرم  این  اجرای  برای  است. 
با جنس  امته قطر    زنگ  فوالدی  و  زاویه    mm2/3نزن  و    رأس با 

 است.  شدهی طراح  افزارنرمدرجه در این    20و    90مارپیچ به ترتیب  

یک پالست-، االستیکDEFORM-3D  افزارنرم استخوان کورتیکال در  
نظر   در  صلب  مته  و  متخلخل  ترابکوالر،  استخوان   شدهگرفتهو 

زمانی شبکه  نیبنابرا   است. گام  هر  در  شکل  تغییر  از  بندی  پس 
بندی الگرانژی ارتقا یافته است  ی شبکه هاالزمهمجدد که یکی از  

سوراخ   کهیی ازآنجا.  رد یگ ی مصورت   هنگام  در  مته  کاری  سر 
بندی سر مته و محل  دارد، شبکه   استخوان  بابیشترین درگیری را  

نظر    زتری ر کاری  سوراخ  ترتیب    1  شکل   در  است.  شده گرفته در  به 
در   بندی  ، تراکم شبکه Mimics  افزارنرم مدل نهایی استخوان فمور 

سوراخ محل  استخوان  در  در  کاری  مته  سر  و    افزارنرم ترابکوالر 
DEFORM-3D   است  شدهدادهنشان. 

 
 الف 

 
 ب 

 
 ج

بندی و تراکم آن  قسمتی از شبکه   -استخوان فمور ب مدل   -الف  ( 1شکل  
بندی مته و تراکم آن در  شبکه -کاری استخوان ترابکوالرو جدر محل سوراخ

 سر مته 

   واص مواد خ   -2-1

از موارد مهم در اين تحقيق تعيين خواص ترمومکانيکی استخوان  
ن کرنش و همچنين نرخ آن و افزايش  بود  باالاست. با توجه به  

سوراخ  فرآیند  حین  در  استخوان  دقیق دمای  مدل کردن  تر  کاری، 
جنس استخوان بسیار حائز اهمیت است. این مهم بر اساس مدل  

معادله  -جانسون  طبق  را   1کوک  تنش  از    صورتبه  که  تابعی 
بیان   دما  و  کرنش  نرخ  نظر  کندیم کرنش،  در  و   شدهگرفته ، 

و نزدیک شدن مدل  ماده  کیپالست ی هاشکل   رییتغ انبیمنظور  به

به واقعیت، به   -DEFORM  افزارنرماستخوان کورتیکال و ترابکوالر 

3D [15]است  شدهفی تعر  . 

(1) 𝜎 = (𝐴 + 𝐵𝜀𝑛)(1 + 𝐶 𝑙𝑛
𝜀̇

 �̇�0
)(1 − (

𝑇 − 𝑇𝑤

𝑇𝑚 − 𝑇𝑤
)

𝑚

) 

  نرخ  ε̇0  ،مؤثر  كرنش  نرخ ε̇،  سيالن  تنش  مقدار  σ،  1  ی معادله  در 
همچنين    است.  استخوان  كرنش  معرف εو    مرجع  كرنش

T و  Tm  .است آن  دمای ذوب  و  استخوان  دمای  بيانگر  ترتیب    به 
آن بر  از    nو    A  ،B،  C،  mپارامترهاي    عالوه  هستند که  ثوابتی 

-ی مدل جانسونپارامترها  1  جدول آیند. در  یم  دست  بهآزمایش  
آورده شده  دو استخوان کورتیکال و ترابکوالر فمور  کوک برای هر 

 . [10,13]است 
 

جانسونی  پارامترها  ( 1جدول   و    کوک-مدل  کورتیکال  استخوان  برای 
 [10,13]ترابکوالر

 ترابکوالر  کورتیکال  نوع استخوان 
A(MPa) 50 5/4 
B(MPa) 101 19 

C 03/0 03/0 
n 08/0 08/0 
m 04/0 04/0 

 �̇�𝟎( 𝐬−𝟏) 001/0 001/0 
𝐓𝐦(k) 1573 1573 
𝐓𝐰(k) 293 293 

دو    خواص  2جدول  همچنين   هر  برای  حرارتی  و  مکانیکی 
مختلف  مراجع  از  که  فمور  ترابکوالر  و  کورتیکال  استخوان 

 دهد. است را نشان می شدهاستخراج 
   شرایط مرزی   -2-2

بیرونی   سطوح  تمامی  برای  تحقيق  اين   جزبه  هااستخوان در 
نظر  روسطح در  ثابت  مرزی  شرط  دارد  قرار  آن  روی  مته  یی که 
سه  شدهگرفته به  توجه  با  همچنين  فرآیند  است.  بودن  بعدی 
برشکاری  سوراخ  نیروی  نظر    صورتبهکاری،  در    شده گرفته مایل 

  شده ی بررسسازی را در مقايسه با منابع است که اين امر دقت مدل
 افزايش خواهد داد.  است را  شدهگرفته مشابه که متعامد در نظر 

شبیه عملیات  توقف  عمقشرط  به  مته  رسیدن    mm8  سازی 
و    C37°دمای اولیه استخوان فمور و مته به ترتیب    خواهد بود و

°C22   نیز نظر    C20°و دمای محیط  بر  شدهگرفته در   است. عالوه 
 

 کورتیکال و ترابکوالر  استخوان یو حرارت  یکیخواص مکان  ( 2جدول  
 مراجع  ترابکوالر  کورتیکال  نوع استخوان 

 ]17000 600 ]9-10 ( MPa)  مدول یانگ

 ]13و9[ 2/0 36/0 ضریب پواسون
)  یحرارتضریب رسانایی 

𝑤

𝑚 𝑘
 ]14و9[ 38/0 56/0 ( 

)  یی ویژه گرماظرفیت 
𝐽

𝐾𝑔 𝑘
 ]17و14[ 1260 2370 ( 

 ]e-5/27 6e-0/12 ]10-13 6 ضریب انبساط حرارتی

) ی چگال
𝐾𝑔

𝑚3
) 2100 800 ]9-16[ 

 ]18[ 96/0 96/0 ضریب تابش 

(
𝐵𝑉

 𝑇𝑉
 ) 

حجم  استخوان 
حجم  کل  

 1 3716/0 ]9[ 
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بر تحليل دما ناشی از جنس استخوان کورتیکال   مؤثرپارامترهای  
پیشروی مته  نرخ  و  دورانی  سرعت  اثر  و جنس مته،  ترابکوالر  و 

استخوان   جداره  در  دما  توزيع  میزان  بر   قرارگرفتهی  موردبررسنيز 
  باال سرعت کاری در دو حالت سرعت معمولی و است. فرآیند سوراخ 

و   استخوان  بخش  دو  هر  مختلف حا  156  درمجموعبرای  لت 
است. آورده شده    3ها در جدول  است. اين حالت   شدهی سازهیشب

کلیه این   مته ثابت در    ت یفیک هندسه، جنس و    هایسازهیشبدر 
 است.  شدهگرفته نظر  

 
سوراخ شبیه  طیشرا   ( 3ل  جدو  فرآیند  و  سازی  کورتیکال  استخوان  کاری 

 ترابکوالر 
 (mm/min)پیشروینرخ  (rpm)دورانی  سرعت کاری سوراخ 

 150،100،50 2000،1500،1000،750،500 معمولی
 150،100،50 1000با گام 18000تا  3000از  باالسرعت

 
 سنجی و نتایج بندی، صحت ی استقالل از شبکه بررس   -3

مسئله   نتايج  بررسی  از  شبکه   موردنظرقبل  ازای  های بنديبه 
گرديد که به ازای   مشخصمختلف برای استخوان و مته انجام و  

بخش المان   تعداد در  واپی  های های شبکه    استخوان   دیافیز  فیز 
و  63572  ، 84734  با  برابر  ترتیب  به  فمور مته   المان    برای 

 .المان نتايج مستقل از شبکه است  24768

 نتایج   -4

شبیه  از  حاصل  نتایج  ادامه  سوراخدر  فرآیند  عددی  کاری  سازی 
و   معمولی  بر  باالسرعت سرعت  ترابکوالر  و  استخوان کورتیکال  ی 

اساس تئوری انتقال حرارت معکوس جهت بررسی اثر پارامترهای  
محوری، نیروی  بر  در    ش یافزا   مختلف  حرارتی  شار  تولید  و  دما 

نتایج    هقرارگرفتی  موردبررسکاری  محل سوراخ  بررسی  به  و سپس 
ی پارامترهای مؤثر بر کاهش سازنه یبهبخش استخوان ترابکوالر و 

حرارتی   نکروز  پدیده  وقوع  از  جلوگیری  جهت   شدهپرداختهدما 
 است. 

 کاری نیروهای ماشین   -1-4

شبیه   2  شکل از  حاصل  محوری  نیروی  عددی  تغييرات  سازی 
پیشروی  سوراخ  نرخ  سه  در  کورتیکال  استخوان  معمولی  کاری 

نشان   يکسان  شرايط  در  تجربی  نتايج  با  مقايسه  در  مختلف 
اختالف بین نتایج    شکلاست. با توجه به این    شدهداده  حداکثر 

ی سه کاری و نتایج تجربی برا سازی سوراخ عددی حاصل از شبیه 
پیشروی   دورانی اهسرعت در    mm/min150و    50،100نرخ  ی 

با    rpm1000و    750،1000 برابر  ترتیب  که    است   %11و    %8،  %6/6به 
 ی خوب آن با نتایج تجربی است.خوانهم دهندهنشان 

 
 الف 

 
 ب 

 
 ج

کاری با  عددی و تجربی در سوراخ   ی نیروی محورینمودار مقایسه ( 2شکل  
 ، ب: mm/min50سرعت معمولی استخوان کورتیکال با نرخ پیشروی الف:  

mm/min100  :ج mm/min150 

 
کاری استخوان کورتیکال و نیروی محوری ناشی از سوراخ   3  شکل

شبيه  از  حاصل  را  ترابکوالر  در    برحسبسازی  مته  دورانی  سرعت 
. نتايج اين  دهدیمنشان    mm/min150و    50،100سه نرخ پیشروی  
آن   بيانگر  و    است شکل  کورتیکال  استخوان  نوع  دو  هر  در  که 

محوری   نیروی  مقدار  مته،  پیشروی  نرخ  افزایش  با  ترابکوالر 
و با افزایش سرعت دورانی مته اين نیرو   افتهیش یافزا کاری سوراخ 

همچنين  ابدیی مکاهش   در    حداکثر.  محوری  نیروی  کاهش 
ا  N12استخوان ترابکوالر   است که   N9/24ستخوان کورتیکال  و در 

پیشروی   نرخ  به  دورانی  mm/min50مربوط  سرعت    rpm2000و 
استخوان    کهی درحال  .است  در  محوری  نیروی  کاهش  حداقل 

است که در  N3 /14و  N3/6کورتیکال و ترابکوالر به ترتیب برابر با 
پیشروی   نرخ  در  استخوان  دو  دورانی    mm/min150هر  و سرعت 

rpm2000   داست نیروی .  تغییرات  روند  بودن  متفاوت  خصوص  ر 



ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  47 ... کاریی محل سوراخ شار حرارت دما و    بر کاهش پارامترهای مؤثر    ی ساز نه ی به  ـــــــــ
 

 

Volume 22, Issue 10, October 2022 MME, Proceedings of the 2nd Advanced Machining and Machine Tools Conference 
 

به زاویه آزاد مته    توانیمکاری در هردو استخوان  محوری سوراخ 
 و زاویه براده برداری اشاره کرد.

پیشروی   نرخ  افزایش  ترابکوالر    زاویهبا  استخوان  در  مته  آزاد 
  ه جیدرنتترابکوالر و    استخوان  با. سطح تماس مته  ابدیی مکاهش  

به کاهش اندازه براده،   ابدییمنیروی اصطکاک افزایش   که منجر 
و  ریگ شکل نیروی   براده  سوراخ   جهیدرنتی  نیروی  کاری  کاهش 

 شود. می
 

 
 الف 

 
 ب 

 
 ج

کاری معمولی در  سازی برای سوراخ نیروی محوری حاصل از شبیه  ( 3شکل  
الف:   پیشروی  نرخ  با  ترابکوالر  و  کورتیکال  ب:mm/min50استخوان   ، 

mm/min100  ج:  و mm/min150 
 

سوراخ   -2-4 محل  از    معمولی   سرعت کاری  دمای  حاصل 
 سازی عددی شبیه 
شبيه  4  شکل از  حاصل  ماکزیمم  دمای  سازی تغييرات 

ی های شرویپکاری معمولی استخوان کورتیکال را برای نرخ سوراخ 
مي  نشان  تجربی  نتايج  با  مقايسه  در  اين مختلف  مطابق  دهد. 

سازی و نتایج تجربی  شکل حداکثر اختالف بین نتایج اين شبيه

پیشروی   نرخ  ترتیب    mm/min150و    100،  50برای سه  با  به  برابر 
 است.  %6/4و  8/4%، 4%

سوراخ   روند محل  دمای  استخوان  تغییرات  معمولی  کاری 
الف تا 5ی  هاشکل کورتیکال و ترابکوالر حاصل از نتایج عددی در  

و    شدهدادهنشان    ج5 کورتیکال  استخوان  دو  هر  در  که  است 
با افزایش نرخ پیشروی دمای محل سوراخ  کاری کاهش ترابکوالر 

و  ابدییم کورتیکال  استخوان  در  دما  کاهش  میزان  حداکثر   .
است که مربوط به نرخ    C72°و   C9/54°ترابکوالر به ترتیب برابر با 

 .است  rpm2000و سرعت دورانی   mm/min150پیشروی 
 

 
 الف 

 
 ب 

 
 ج

مقایسه  ( 4شکل   روند  نمودار  ماکزیمم عددی و تجربی    رات ییتغی  دمای 
سوراخ  الف:  محل  پیشروی  نرخ  با  کورتیکال  استخوان  معمولی  کاری 

mm/min50:ب ، mm/min100  ج:  و mm/min150 

 
دورانی   سرعت  دمای   rpm1000تا    500در  پیشروی  نرخ  افزایش  با 

که این میزان   ابدییمکاری در هر دو استخوان کاهش محل سوراخ 
از   فراتر  همچنان  است. آستانهکاهش  حرارتی  نکروز  مجاز  ی 

دورانی   سرعت  در  دما  نرخ    rpm2000تا    1000تغییرات  دو  در 
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استخوان   mm/min150و    mm/min100پیشروی   دو  هر  برای 
روندی   mm/min50در نرخ پیشروی    کهی درحالارد  روندی نزولی د
است اگرچه روند تغییرات دما  کندیمصعودی پیدا   . الزم به ذکر 

کاری معمولی استخوان ترابکوالر کمتر از کورتیکال است  در سوراخ 
در   سوراخهاحالت ی  ه یکلاما  محل ی  دمای  معمولی  کاری 

علسوراخ  است.  بیشتر  ترابکوالر  استخوان  در  با  کاری  امر  این  ت 
ترابکوالر   استخوان  رسانندگی گرمایی  بودن ضریب  توجه به کمتر 

است  توجیه  سرعت    .قابل  بیشتر  افزایش  تا   1000از    دورانیبا 
rpm2000    نظر صرفروند تغییرات دما در استخوان کورتیکال قابل  

استخوان ترابکوالر هم چنان روند نزولی خود را   کردن بوده اما در 
 .حفظ کرده است 

 
 الف 

 
 ب 

 
 ج

سوراخ   ( 5شکل   محل  ماکزیمم  دمای  استخوان  مقایسه  معمولی  کاری 
شبیه  از  حاصل  ترابکوالر  و  الف:  کورتیکال  پیشروی  نرخ  با  عددی  سازی 

mm/min50:ب ، mm/min100  ج:  و mm/min150 
ی خوب نتایج عددی و تجربی شار حرارتی حاصل  خوانهم  6 شکل

سوراخ  فرآیند  نشان از  را  کورتیکال  استخوان  معمولی  کاری 
اختالف بین نتایج تجربی و نتایج  اگونهبه  دهدیم ی که حداکثر 

شبیه  از  حاصل  سوراخعددی  عددی  استخوان  سازی  کاری 

به ترتیب    mm/min150و    50،100کورتیکال برای سه نرخ پیشروی  
،  750های دورانیاست که مربوط به سرعت   %1/9و    %8،  %10برابر با  

عددی است   rpm750و    1500 نتایج  از  حاصل  حرارتی  شار   .
استخوان سوراخ  با  مقايسه  در  ترابکوالر  استخوان  معمولی  کاری 

است که    مالحظهقابل  است.  شدهداده نشان    7  شکلکورتیکال در  
دو   با افزایش نرخ پیشروی  استخوان کورتیکال و ترابکودر هر  الر 

 است. افتهیکاهش شار حرارتی تولیدی 

سوراخ -3-4 محل  شبیه   باال سرعت کاری  دمای  از  سازی  حاصل 
 عددی 

از خوانهم  8ی  هاشکل  حاصل  تجربی  و  عددی  نتایج  خوب  ی 
 . دهدی می استخوان کورتیکال را نشان باالسرعت کاری سوراخ 

 

 
 الف 

 
 ب 

 
 ج

مقایسه   ( 6شکل   سوراخ نمودار  تجربی محل  و  حرارت عددی  شار  کاری  ی 
الف:   پیشروی  نرخ  با  کورتیکال  استخوان  ب:mm/min50معمولی   ، 

mm/min100:و ج mm/min150 
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 الف 

 
 ب 

 
 ج

سوراخ   ( 7شکل   محل  حرارتی  شار  استخوان  مقایسه  معمولی  کاری 
شبیه  از  حاصل  ترابکوالر  و  الف:  کورتیکال  پیشروی  نرخ  با  عددی  سازی 

mm/min50:ب ، mm/min100  ج:  و mm/min150 
 

مي نشان  شکل  اين  نتایج نتايج  بین  اختالف  حداکثر  که  دهد 
شبیه  از  حاصل  عددی  نتایج  و  سوراخ تجربی  کاری  سازی 

پیشروی  باالسرعت  نرخ  برای سه  استخوان کورتیکال  و   50،100ی 
mm/min150  براب ترتیب  با  به  به    % 5و    %4/8،  %5/9ر  مربوط  که 

  دهنده نشان که    است   rpm12000و    13000،  9000های دورانی  سرعت 
است. همچنين  خوانهم  9  شکل ی خوب این دو نتایج با یکدیگر 

سوراخ  محل  دمای  ترابکوالر  تغییرات  و  استخوان کورتیکال  کاری 
شبیه  را نشان  حاصل از   است   مالحظهقابل،  دهدیمسازی عددی 

دو استخوان   که با افزایش نرخ پیشروی، میزان ازدیاد دما در هر 
 است. افتهیکاهش کورتیکال و ترابکوالر 

 

 
 الف 

 
 ب 

 
 ج

مقایسه   ( 8شکل   ماکزیمم عددی و تجربی    رات ییتغی روند  نمودار  دمای 
سوراخ  الف:  باالسرعت کاری  محل  پیشروی  نرخ  با  کورتیکال  استخوان  ی 

mm/min50:ب ، mm/min100  ج:  و mm/min150 

سوراخ  محل  دمای  با  حداکثر  برابر  کورتیکال  استخوان  کاری 
°C3/89    در نرخ پیشرویmm/min50    و سرعت دورانیrpm14000  

مربوط به   C2/105°است. حداکثر دما در استخوان ترابکوالر برابر با  
پیشروی   دورانی    mm/min50نرخ  سرعت  . است   rpm18000و 

سوراخ  محل  دمای  با  حداقل  برابر  کورتیکال  استخوان    C°کاری 
پیشروی    8/56 نرخ  به  دورانی    mm/min150مربوط  سرعت  و 

rpm7000   ترا استخوان  دمای  با  است. حداقل  برابر    C1/84°بکوالر 
نرخ پیشروی   به  دورانی    mm/min150مربوط    rpm4000با سرعت 

از  است  دورانی  سرعت  افزایش  با  استخوان  دو  هر  در  تا   3000. 
rpm18000  ،سوراخ درمجموع محل  دمای  تغییرات  نمودار  کاری  ، 

نشان   خود  از  صعودی  مته  دهدیمروندی  سایش   براثر. 
و  سرعت  باال  دورانی  و ها وکش های  سطح  صافی  مکانیکی،  ی 

و منجر به کاهش    دهدی مقرار    ریتأثکاری را تحت  ی سوراخ روهاین
می برش  قدرت  و  براده  برش،زاویه  قدرت   شیافزا   شود. کاهش 
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سازی نیز دمای جدار سوراخ را به دنبال دارد که این مهم در شبیه 
ه  کاری استخوان کورتیکال اگرچ لحاظ شده است. در فرآیند سوراخ 

سوراخ  به  نسبت  مته  به سایش  اما  است  بیشتر  ترابکوالر  کاری 
دمای   استخوان کورتیکال  بیشتر  رسانندگی گرمایی  ضریب  علت 

سوراخ  افزایش  محل  با  دیگر  سویی  از  است.  کمتر  آن  کاری 
مته  مالحظه قابل آزاد  زاویه  فرآیند  این  در  برشی  سرعت  ی 

اصطکاک    افتهیکاهش  نیروی  افزایش  به  منجر   جهیدرنتو  که 
 . گرددی مافزایش دما 

 
 الف 

 
 ب 

 
 ج

ماکزیمم محل سوراخ   ( 9شکل   دمای  استخوان  باالسرعت کاری  مقایسه  ی 
شبیه  از  حاصل  ترابکوالر  و  الف:  کورتیکال  پیشروی  نرخ  با  عددی  سازی 

mm/min50:ب ، mm/min100  ج:  و mm/min150 

 ی ر ی گ جه ی نت   -5

کاری استخوان سازی عددی فرآیند سوراخ در اين پژوهش به شبیه
دو حالت معمولی و   در   اساس   بر  باالسرعت کورتیکال و ترابکوالر 

معکوس   حرارت  انتقال  انجام   شدهپرداختهتئوری  جهت  است. 
نرم  از  پژوهش،  مدل  Mimicsافزار  اين  به کمک  برای   760سازی 

موسوی زنجان    هللات یآدر بیمارستان    که  CT Scanتصویر دوبعدی  
  DEFORM-3D  افزارنرم است. همچنين از    شدهاستفادهتهیه گردید  

همچنين   و  حرارتی  شار  و  دما  نيرو،  تحليل  ی  سازنهیبهجهت 
ی حرارت  شارکاهش دما و    منظوربهرخ پیشروی  سرعت دورانی و ن

بکار    ، فرآیند  این  از  ناشی  نتايج نشان    شدهگرفتهتولیدی  است. 
در  مي معکوس  حرارت  انتقال  تئوری  فرآیند سازاده یپدهد که  ی 

با  سوراخ  و  بوده  توانمند  بسیار  استخوان  ی خطا  درصدکاری 
و   دما  تخمین  به  قادر  تجربی،  حالت  به  نسبت  شار  ناچیزی 

سوراخ  محل  در  تولیدی  اين حرارتی  مقدار  بيشترين  است.  کاری 
% ترتيب  به  حرارتی  شار  و  دما  محوری،  نيروی  برای  ، 11خطاها 

%8/4  % دما    1/9و  کاهش  میزان  حداکثر    محل   دراست. 
کاری معمولی استخوان کورتیکال و ترابکوالر به ترتیب برابر  سوراخ 

مجاز نکروز    آستانه  حداست که بسیار باالتر از    C72°و    C9/54°با  
هردو استخوان حتمی است.  این پدیده در  حرارتی است و وقوع 

کاری معمولی در هر دو استخوان، تنها یک نقطه  سوراخ   فرآیند  در
کمترین نیروی محوری، دما و  هابازهوجود دارد که نسبت به دیگر  

و    rpm2000دورانی    رعت سبهشود که مربوط  شار حرارتی حاصل می 
پیشروی   سوراخ   mm/min150نرخ  فرآیند  در  کاری  است. 

بهینه باالسرعت  نقطه  تنها یک  ترابکوالر  و  استخوان کورتیکال  ی 
پیشروی   نرخ  به  ترتیب مربوط  به  دارد که  و   mm/min150وجود 

در    rpm4000و    rpm7000های  سرعت  دما  و  نیرو  تغییرات  است. 
از  هابازه بعد  سرعت  سوراخ ی  فرآیند  در  بهینه  کاری  نقطه 

سرعت باالسرعت  از  مستقل  ترابکوالر،  و  کورتیکال  استخوان  ی 
وقوع نکروز حرارتی   باالسرعت کاری  دورانی است. در فرآیند سوراخ 

تمامی   در  و  است  حد    هابازهحتمی  از    گراد یسانتدرجه    47دما 
سوراخ  فرآیند  محوری  نیروی  است.  رفته  استخوفراتر  ان کاری 

تمامی    ترابکوالر علت  هابازه در  به  پیشروی  نرخ  و  سرعت  ی 
دمای    تخلخل  وداشتن منافذ   استخوان کورتیکال است.  از  کمتر 

تمامی   در  ترابکوالر  استخوان  سوراخ  و  هابازهجدار  سرعت  ی 
علت  هانرخ به  پیشروی  رسانندگی گرمایی،   ترف یضعی  در  بودن 

 نسبت به استخوان کورتیکال بیشتر است.
 

آمده،  دست شوند کلیه نتایج به نویسندگان متعهد می  تأییدیه اخالقی: 
 باشد. حاصل تحقیقات و محاسبات ایشان می

منافع:  می  تعارض  متعهد  بهنویسندگان  نتایج  آمده  دستشوند کلیه 
های حقیقی و حقوقی  گونه تعارضی با منافع اشخاص یا سازمان هیچ 

 ندارد. 
مالی:  هزینه   منابع  انجام کلیه  پروژه  محققین  های  خود  توسط  شده 

 تأمین گردیده است. 
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اندازه گ ی قابل بر    ی هندس   ی پارامترها   ر ی اث ت   ی بررس  ابزار    ی ابعاد   ی ر ی ت 
ماش  از    ی نکار ی قطعات  استفاده  با  اندازه    روش شده  سیستم  تحلیل 

 گیری 

 

 مشخصات مقاله   چکیده 

پذ كارگاهها  ی مرجع مشكل   یها شگاهی ك قطعه توسط آزمایشده    ی ر ی ج اندازه گ ینتا  ی ر یعدم تكرار  باعث   ید یتول  یاست كه اكثرا در 
تنظیا در  و شبهه  و شك  نتا  ید یتول  یم دستگاهها ی جاد اختالف نظر  آزمایبا  ارائه شده توسط  ا  .گردد  یشگاهها م یج  به یدر  ن مقاله 

پارامترها ی تاث  یبررس  ماشیا  یهندس  یر  اثر  در  توانا  ی نكاریجاد شده  طر  یكنترل   یابزارها   ی ر ی اندازه گ  ییبر  تكن یاز  ها ی ق    ی آمار  یك 
گرفت  یو داخل تراش   ی ند سورخكاریتحت فرآ  یاتن صورت كه ابتدا قطعیشود، بد  یت پرداخته میف یك   یمهندس اندازه  ند قرار  ، پس از 

زه  ستم اندای . سپس با دو سبدست آمدمتر  یلیم  0.01بودن برابر   ی استوانه ابا عنوان  یانحراف هندس ی ق قطر سوراخ دارایدق  یها  ی ریگ
بادی متداول گ   ی ریگ گرفت و توانا  یتحت بررس   C.M.M)مختصات )  ی ری( و دستگاه اندازه گAIR GAUGE)  یج  ه  زاندا  یابزارها  ییقرار 
طر  ی ریگ می از  بادی ت گ یقابل  .تب محاسبه شد  ین یق نرم افزار  سوراخ ماش Cg)  ی ج  كنترل قطر  برابر    ی نكار ی( در  ت  یو قابل 0.27شده 

برابر    C.M.Mدستگاه   مذكور  قطر  كنترل  پراكندگ   است.  0.28در  حذف  از  پارامترها   ی ناش  یپس  محاس  ی هندس  یاز  توانا جهت    ییبه 
انتها با حذف    افتندیبهبود     C.M.Mدر دستگاه    1.05و    ی ج بادیدر گ  1.20ابزارها تا    ییزان توانایم ،  ی ریاندازه گ  یابزارها  ا کاهش  یو در 

 . کرد دا  یتا حد چند برابر ارتقاء پ  ی ر ی ستم اندازه گی ت هر دو سی ( و قابل VARIATION) ی ر یزان تکرار پذیقطعه کار م یهندس ی خطا
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 مقدمه    -1
راژ باال جهت مونتاژ و بهره  ید قطعات با تیكه صحبت از تول  یزمان
و ساخت   ینكاریت ماشیفیت ك یگردد، اهم  یع میدر صنا  یبردار

  ید قطعات با دقت هایان تولین میدر ا  مشخص میشود.قطعات  
اهم  یو هندس  ی ابعاد از  م  یت خاصیباال  به   یبرخوردار  و  باشد 

آنها برعملكرد  ین پارامترها و تاثیا  یریكنترل و اندازه گ آن  بع  ت ر 
قطعهیصح است   کار  ح  برخوردار  خاصی  اهمیت  در  از  امروزه   .

ا ویصنعت، كنترل  لمسیژگین  روش  با  طر  یها  از  پراب  ق  یقلم 
 شود.   یانجام م(  CMM)  ی مختصات سه بعد  یریگدستگاه اندازه 

ا بیدر  به  ابتدا  راستا  تارین  تلرانسهای ان  پرداخته   یهندس  ی خچه 
سال  یاولمیشود.   در  با  ها  1945ن  مطرح  یموقع  ی تلرانس  ت 

سال  یگرد  در  آمر  ASA Y 14.5استاندارد    1956د،  كشور  كا  ی در 
استاندارد مذكور    1982مراحل مختلف در سال    یمنتشر شد كه ط

سال  یتجد   ANSIتوسط   در  و  شد    ASMEبه    ANSIاز    1994دنظر 
 ر نام داد. ییتغ

فرآ اگر  است  به ذکر  پیتول  ی ندهایالزم  به  ید مدرن به طور  وسته 
ایدقت فزآ  پ  ینده  به یدست  ساخت منجر  دا کنند، عدم دقت در 

ناپذ  یهندس  ی خطاها تاثیم  ی ریاجتناب  که  بر    ی ادی زر  یشود 
از  ین نیدارد. بنابرا   یکیستم مکانیعملکرد جامع ست مونتاژ  یفیک

 ASME  استاندارد مطابق آنچه که در  یهندس  ی به کنترل تلرانس ها
 ]2[  1996در سال    ی در مقاله ا.   ]1[باشد  ی، منشان داده شده است 

هندس مشخصات  بررسی  خطاها  GPSمحصول    یبه  به   ی نسبت 
رو  یو هندس  ی ابعاد از  استفاده  مربعات  ی با  كپارچه  یكرد حداقل 

ا  كاربرد دارد.  ی هندس  ی هایژگیه ویكل  یپرداخته شد، كه برا  ن  یدر 
 ی شده را به نحو  یری مختصات اندازه گ   ،تمی ك الگوری  یروش ط

تبد  یسازه  یشب میو  ب  ی ل  هندسه  ی شتریكنند كه  به  تناسب  ن 
 .  ]3[را داشته باشد یاسم

پا  یرین نقاط اندازه گ ییبه تع   2002در سال    یگریدر مقاله د ه یبر 
ا   ی تلرانسها در  پرداخته شد كه  تحقیفرم  نقاط كافین  تعداد   ی ق 

مختصات    یر یانه و دستگاه اندازه گ یبه كمك را   یریاندازه گ   ی برا 
 .  ]4[( پرداخته شد CMM) ی سه بعد 

  ی در بازوها   یهندس  ی به جبران خطاها  2008در سال    ی در مقاله ا
طر  یریاندازه گ  از  روی پرداخته شده، كه  ساختار    ینت كرد مبیق  بر 

آزاد  6با    یكینماتیس ا  ی درجه  در  شده،  برده  از  یبهره  راستا  ن 
برا   ی الگو مربعات  پارامترهایتخم  ی حداقل  ك ینماتیس  ی ن 

 .  ]5[استفاده شده است 
قطعه كار كه    ی رو  یبرشكار  ی روها ی ر نیتاث  یبا بررس  2011در سال  
گردد    یك میآلتراسون  ینكاریدر ماش   یقطر  ی جاد خطاهایعامل ا

شود و به   یجاد میند تراش ای ر شكل قطعه كار در طول فرآیی، تغ
گذار اثر  آن  خطا  ی روین  ی اجزا   یطبع  بر  پرداخته   یقطر  ی برش 

 . ]6[ن خطاها در جهت شعاع برآورد شده است ین ای شتریشده و ب

سال   شناسا  2016در  خطاها  ییبه  جبران  ن  ی ماش  یهندس  ی و 
م  CNC  ی ابزارها از  استفاده  با  محور  پنج  طری با  از  دوبل  ق یله 

نهاپرداخته شد.    یچرخش   ی محورها  ی ل خطاهایتحل ك  یت  یدر 
 . ]7[دیخطاها حاصل گرد  ییشناسا ی برا  یاضی مدل ر

ت ها و  یشامل موقع  یهندس  ی پارامترها  یبه بررس  2018در سال  
برا  ماش  ی تعامدها  ماش  ینكاریدقت  محوره    5ابزار    ی نهایدر 

خطاها رفع  با  و  شد  موقع  ی پرداخته  اثر  در  تعامد  یحاصله  و  ت 
 .  ]8[افت یش ی% افزا  84/2 ینكارینها دقت ماشیماش

سال   بررس  2018در  برا ی جد  یروش  یبه  ساز  ی د   ی خطاها  یمدل 
راستا  یهندس دق   ی در  ایمونتاژ  با  شد.  پرداخته  به یق  روش  ن 

بیپ خطاها  ینیش  ك  یهندس  ی اثرات  دست یفیبر  مونتاژ  ت 
بررس  یافتند، بصورتی با  ا  یكه  به  نتیسطوح  افتند  یجه دست  ین 

حت بس  ی خطاها  یكه  مار  یفرم  تماسها  یكوچك  باعث   ی توانند 
  ی تعداد  یری ن گ یانگیكنواخت در هنگام مونتاژ گردند و با می ریغ

كه در افتند  یدست    یهندس  ی زان خطایبه م  یسطح  ی از مدل ها
نتاینها ادغام  با  ایت  به  ریج  مدل  س  یاضی جاد  هایدر   ی ستم 

 .  ]9[افتندیدست  یوتری كامپ یطراح
سال   بررس  2020در  مقا  یبه  گ یو  اندازه  بعد  یریسه  ن  یب  ی سه 

بعد  ی روشها سه  اسكنر  از  ماش  ی استفاده  گ یو  اندازه    ی ری ن 
به ب دو روش و    ی ان تفاوت هایمختصات پرداخته شد كه منجر 

 . ]10[دیط و كاربرد دو دستگاه گرد یب آنها و شرا یو معاا یمزا 
پرداخته شد كه    ی د یل ارتعاش جدیو تحل  یبه بررس  2020در سال  

تراشكار ارتعاشات  از  حاصل  اثرات  آن  رویآلتراسون  یدر  بر   ی ك 
از آن    یشد ، در بخش  یش داده میقطعه كار نما  یقطر  ی خطاها

قرار گرفت و به   یبررسر شكل قطعه كار منعطف تحت  ییمقاله تغ
تراشكار  یقطر  ی جه باال بودن خطاهاینت در    ی معمول  یقطعه كار 

 .  ]11[افتندیدست  ینسبت به ارتعاش
م مشاهده  ط   یهمانگونه كه  بررس   ی زمانها  یشود  به    ی مختلف 

و تالش در جهت رفع آنها پرداخته شده  یهندس ی رات خطاهایتاث
صنا در  به كرات   . مغایاست  مختلف  س  ییرتهایع    ی هاستم  یدر 

مجدد    یر یكه با اندازه گ   ی به نحو  مشاهده شده است   یری اندازه گ 
تغ كار  نتا  یراتییقطعه  گ یدر  اندازه  شده،  یریج  ا  حاصل  ن  یدر 
رو  یهندس  ی ر خطاهایتاث  یمقاله به بررس   ی ها  یری اندازه گ   ی بر 

قطعه کارقطر  ی ابعاد دستگاه گ   سوراخ  دو  بادیتوسط   AIR)  ی ج 

GAUGE  و اندازه گ (  بعدیموقع  یریدستگاه  سه  از CMM)  ی ت   )
بررسی طر بهره   ی توانمند  یق  با  مختلف  حاالت  در  ها  دستگاه 
پرداخته شده است، با در نظر گرفتن قطعه    MSAك  یاز تكن  یریگ

ماش بعنوان    ی نكاریكار  دستگاه    مبناشده  توسط     CNCكه 
قطر  یتراشكار و  مجاز  با  متر  یلیم  51/ 908برابر    یشده  محدوده 

ن قطعه كار با یده است، ایحاصل گرد متر  یلیم+  0.03برابر    ی ابعاد
 ده است.  یجاد گرد یمتر ایلیم 0.01بودن  ی استوانه ا یهندس ی خطا
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 موضوع   ی تئور ها و  روش   -2
خطاها علل  و  گ   ی منشا  وسا  یر ی اندازه  به  منحصر  و  یفقط  ل 

گ   ی ابزارها بس  ینم  یریاندازه  عوامل  بلکه  زیباشد  از    ی ادیار 
حتیتول  ی ندهایفرآ و  ایتجه  ی د  در  تست  سیزات  تاثین  ر یستم 

م شه یندها، همیفرآ  یخروج  یر یباشد، در هنگام اندازه گ   یگذار 
دو منبع ز  یناش  ین پراکندگیشود، ا  یمشاهده م  یپراکندگ ر  یاز 
 است: 

تولیفرآ  – تغ: بخاطر  دیند  فرآییوجود  تولیرات  ،  یند   ی اندازه هاد 
 د شده با هم متفاوت است.یقطعات تول

اندازه گ یس  – اندازه گ   ی : روش هایریستم  و نقص    یری مختلف 
شود    یوجود دارد باعث م  یر یاندازه گ   ی ستم هایکه در س  ییها

اندازه گ  نتایمکرر    ی ها  یریدر   ، قطعه  دست    یکسانیج  یک  به 
ر قابل ی ها به صورت ز ین پراکندگین ای، رابطه بید. به طور کلیاین
پراکندگیب کل   : است  مجموع  یس  یان  حاصل  مشخصه  ستم 

فرآ  یناش  یپراکندگ تولیاز  پراکندگیند  با   س  ید  از  ستم  یحاصل 
 باشد .  یم یریاندازه گ 

ا قبول محصول  یانجام شده مالک رد    ی ها  یری از آنجا که اندازه گ 
اندازه    ستمیاز س  یناش  یزان پراکندگیباشد، هر قدر م  یم  یخروج

پراکندگ  یریگ باشد،  پراکندگ  یکمتر  به  شده   یواقع  یمشاهده 
تولیفرآ نزد یند  اطمید  با  و  است  تر  در    یم  یشتر ینان بیک  توان 

داد. بنابرا  اقدام به  ین بایمورد محصول نظر  د توجه داشت قبل از 
کار نتا  یهر  از  اندازه گ یکه درآن  ابتدا   یاستفاده م  یریج   شود، 

پراکندگد مطمئن شد  یبا از   یمشاهده شده، ناش  یقسمت اعظم 
اندازه گ یس س  ییهاست. مشخصه  ین  یریستم  در    ی ستم هایكه 

گ  بررس  یریاندازه  دسته:   ی م  یقطعات  دو  به  عموما  شوند، 
شوند، در    یم میتقس  یوصف  ی و مشخصه ها   یكم  ی مشخصه ها

ها خروجیكم  ی مورد مشخصه  اندازه گ یس  ی،  بصورت    یریستم 
بی عدد  میك  هاش  یان  مشخصه  در  اما    ی خروج  یوصف  ی ود، 

 بصورت )رد / قبول( قطعه است.  یریند اندازه گ یفرآ
تجز  ییپارامترها مبحث  در  تحلی كه  و  سی ه  هایل  اندازه   ی ستم 

ا  یكم  یریگ مین تحقیدر  قرار  استفاده  از:  یگیق مورد  رد عبارتند 
زان  یش میكه با افزا   gkCو    gC  ی ری اندازه گ   ی ابزارها  ییل، توانایتما

( كه  VARIATIONرات )ییا تغی  یریرود، تكرار پذ  یباالتر م  ییتوانا
ت یگردد و هر چه كمتر باشد بهتر و قابل  یان میبر حسب درصد ب

كنترل صحت    ی ن شاخص ها معموال برا یباشد . ا  یباالتر را دارا م
 رود.  یبكار م یریاندازه گ  ی ا روش های یكنترل  ی ق ابزارهایو تصد

شده  ین ارقام جمع آوریانگین میل: عبارت است از تفاوت بیتما
زان  ین مییتع  ی برا   شود.  یم  ی ری آنچه كه اندازه گ   یو ارزش واقع

را بعنوان مبنا انتخاب كرده   ی ، قطعه ا یریستم اندازه گ یل سیتما
اندازه گ  انجام  با  مقا  ی ها  یریو  و  میمكرر  نتایانگیسه  به ج  ین 

  یل را بدست میقطعه مبنا، مقدار تما  یبا اندازه اسمدست آمده  
 ر است:  ی آورند. مراحل كار بصورت ز

ا  – اندازه    ی قطعه  ها  یكیكه  مشخصه  دق   ی از  طور  به  را  ق یآن 
كه   ی، در صورتشود  یبه عنوان )مبنا( انتخاب م  شده  یریاندازه گ 

ك ابزار ی، با استفاده از  مشخص نباشداندازه مشخصه مورد نظر را  
ن  یانگیكرده، از م  یری ق، قطعه را چند بار اندازه گ یدق   یری اندازه گ 

  یمبنا استفاده معدد مشخصه  بدست آمده به عنوان    ی اندازه ها
 (. RX) شود 

ارز  – توسط  نظر  مورد  متوال  10ماهر    ابیقطعه  اندازه    یمرتبه 
 گردد.  یج حاصله ثبت میشود و نتا یم یریگ
آن    10ن  یانگیم  –  3 از  مبنا  اندازه  آورده،  بدست  را  اندازه حاصله 

م تما  یكسر  دهنده  نشان  حاصله  مقدار  سیگردد،  اندازه  یل  ستم 
 . ]12[است  یریگ

(1) X= ∑
𝑋𝑖

𝑛

𝑛
𝑖=1: به دست آمده  ین اندازه ها یانگ یم 

(2) = 𝑋 − 𝑋𝑅 ل یتما 

توانا شاخص  محاسبه  گ   ییمراحل  اندازه  بدست  ی برا   یریابزار 
 د :یبا ن پارامتر یآوردن ا

انتخاب شود، نبایابتدا    –  1 ایك قطعه مرجع  طید   ی ن قطعه در 
 ر كند. ییتغ یابی ارز
بار   25بار و در صورت عدم امكان    50بهتر است قطعه مرجع    –  2

 شود.  یریاندازه گ 
برا ینتا  –  3 را  روند  نمودار  سپس  و  ثبت  را  تصادفییتا  ی ج   ی د 

 بودن مشاهدات رسم شود. 
 . دمیشواندازه ها محاسبه  ی برا  gSو  gXر ی مقاد – 4
(3) 

𝑋𝑔 =
1

𝑛
∑𝑋𝑖

𝑛

𝑖=1

 

(4 ) 
Sg = √

∑ (𝑋𝑖 − 𝑋𝑔)2𝑛
𝑖=1

𝑛 − 1
 

 

فوق   روابط  ترت  gSو    gXدر  نمایبه  میب  انحراف یانگینده  و  ن 
اندازه ها ابزارها  ی استاندارد  از  استفاده  با  اندازه    ی مشاهده شده 

 هستند. یریگ
𝑋gر  ی مقاد − Xm باشد   یل ابزار میش دهنده تمایرا كه در واقع نما

 محاسبه شود. 
ها فرمول  Cgkو    Cgابزار    ییتوانا  ی شاخص  از  استفاده    ی ها با 

 محاسبه شود.  6و  5شماره 

(5) 𝐶𝑔 =
0.2

6𝑆𝑔
 

(6) 
Cgk =

0.1T − |Xg − Xm|

3Sg
 

 یج و بحث نتا  -3
اطم از  كالیپس  از  دستگاهینان  بودن  آزما  هابره  شگاه یتوسط 

دستگاهها اقدامات    یریت تکرار پذیوضع  ینسبت به بررس،  مرجع
آن  یالزم انجام گرد  اد ح دیكه توض  یله قطعه كاری بوسد و پس از 

 .شدانجام   یو داده بردار یریاندازه گ  ،هشد
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ج به یرا   یر یدستگاه اندازه گ ن تست توسط دو  یالزم به ذکر است ا
اندازه گ یماش  ی نامها بعدی موقع  یرین  سه  و گ CMM)  یت  ج  ی( 

ر  یاز تصاو ی( انجام شده است، نمونه اAir Gauge) ی قطرسنج باد
ابزارها در شکل شماره  یا ش داده شده ینما  2و شکل شماره    1ن 

 است.

 
 ( CMM) یت سه بعد ی موقع  یرین اندازه گ یاز ماش   یینما  ( 1شكل  

 
 ( Air gauge)  یج کنترل قطر باد یاز گ   یینما  ( 2شكل  

 
ماش قطر    ی ریاندازه گ ج  ینتا در    ی نکاریسوراخ  با کار  قطعه  شده 
بادیگ ماش  ی ج  اندازه گ یو  بعد   یر ین   یی نمودارهابصورت    ی سه 

 .دیگرد  یریاندازه گ  4و شکل شماره   3شكل شماره در 

انجام محاسبات الزم كه توسط نرم   تب انجام    ینیافزار مپس از 
 د. یمشاهده گرد  1ج بصورت جدول شماره یرفت، نتایپذ
 

 
 ی ج باد یحالت مختلف توسط گ  50رات قطر خوانده شده در  ییتغ  ( 3شكل  

 

جدول   در  كه  م ید  1همانگونه  ا  یده  در  قابلیشود  حالت  ت ین 
انحراف     1محاسبه شده است، در شكل    0.27ن برابر  یماش مقدار 

م از  روینمودار  قطعه  مجاز  حد  میانه  تنظ  یت  با  كه  م یگردد 
انه رنج قابل قبول قطعه رساند.  یرا به من قطر  یتوان ا  یدستگاه م

انحراف در عدد قابلیا ل  ین با در نظر گرفتن تمایت ماشین مقدار 
(gkCن )باشد.  یت میز قابل روی 
 

 ج یرگ یا  یتب برا   ینی ج محاسبات نرم افزار مینتا ( 1جدول  
 ن ی ت ماش ی قابل  ( Bias)  ل  ی تما  ه ی اطالعات اول 

عدد مرجع        
(mm)51.923 

ل     یزان تمایم
0.009 

(      Cgل )ین بدون در نظر گرفتن تمایت ماشیقابل
0.27 

ها        ین دادهانگیم
51.932 

 
(        Cgkل  )ین با در نظر گرفتن تمایت ماشیقابل

0.57- 
      ی تلرانس كار

(mm)0.03 
 %  74.00    ی ریتكرار پذ 

 

د آزمایبار  گ یگر  اندازه  گ   یریش  اندازه  دستگاه  با   ی ریقطعه 
بعدیموقع سه  پذCMM)  یت  انجام  نتای(  نمودار  ج  یرفت  مطابق 

 د.یم گرد یترس 4شكل 
 

 
در  ییتغ(  4  شكل  خوانده شده  توسط دستگاه    50رات قطر  مختلف  حالت 

 ی ت سه بعد ی موقع  یر یاندازه گ
 

محاسباتاز  پس   افزار    انجام  نرم  توسط  ،  انجام   تب  ینیمالزم 
 .باشدیم 2ج بصورت جدول شماره ینتا

جدول   در  كه  م ید  2همانگونه  ا  یده  در  قابلیشود  حالت  ت ین 
مقدار انحراف     2محاسبه شده است ، در شكل    0.28ن برابر  یماش

م از  روینمودار  قطعه  مجاز  حد  میانه  تنظ  یت  با  كه  م یگردد 
انه رنج قابل قبول قطعه رساند.  ین قطر را به میتوان ا  یدستگاه م

انحراف در عدد قابلیا ل  ین با در نظر گرفتن تمایت ماشین مقدار 
روین قابل  میز  حالت   یت  دو  هر  در  است  ذكر  به  الزم  باشد. 

باد کنترل قطر  ابزار  از  ت سه  یو دستگاه کنترل موقع  ی )استفاده 
ده یمحاسبه و استخراج گرد   یت با اختالف كم یزان قابلی( میبعد

قابل بسیو  پایت  نگاهین  ییار  از  قابلید  ی ا  ماشیگرعدم  به یت  ن 
 باشد. یت میوضوح قابل رو

 

افزارینتا  ( 2جدول   نرم  محاسبات  اندازه گ  ی برا   تب   ین یم ج    ی ر یدستگاه 
 ی ت سه بعد ی موقع

 ن ی ت ماش ی قابل  ( Biasل  )ی تما  ه ی اطالعات اول 
عدد مرجع     

(mm)51.923 
ل     یزان تمایم

0.008 
(      Cgل )ین بدون در نظر گرفتن تمایت ماشیقابل

0.28 
ن داده ها        یانگیم

51.931 
 

(        Cgkل  )ین با در نظر گرفتن تمایت ماشیقابل
0.47- 

      ی تلرانس كار
(mm)0.03 

 %70.80    ی ریتكرار پذ 
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استوانه   ی شود با حذف خطا  ی تالش م   یل بررسیحال جهت تكم
  ت دو روش محاسبه گردد، یو قابلها    ین بررسیبودن مجدد ا  ی ا

گ   ی ری ج داخل قطعه كار و اندازه گ یبا عدم چرخش گ   ی ج بادی در 
ایدر   اقدام صورت میك راستا  اندازه گ یگ   ین  دستگاه    ی ری رد، در 

طریموقع از  برداری ت  بهره  ریاز    یق  قطر  ی ك  به  مرجع   50نگ 
باشد   یرا دارا ممتر  كرویم  0.001حدود    ی ابعاد  ی متر كه خطایلیم

 انجام شد. 
ا گ  یهندس  ی ن خطایبا حذف  ج حاصله به شرح  ینتا  ی ج بادی در 

 : شدحاصل  5شكل شماره 
 

 
  ی ج باد ی حالت مختلف توسط گ  50رات قطر خوانده شده در  ییتغ  ( 5شكل  

 بودن  ی ااستوانه   یپس از حذف پارامتر هندس
 
م  با  پسس ج  ی نتا  ،  تب  ینی انجام محاسبات الزم توسط نرم افزار 

 .گردد یمارائه  3بصورت جدول شماره 

م مشاهده  که  زیهمانگونه  اختالف  پارامتر  یب  ی ادی شود  دو  ن 
قابل گرفتن تمایت ماشیمحاسبه شده   نظر  در  با  قابلین  ت یل و 

و   یبررس  ی ل وجود دارد در راستاین بدون در نظر گرفتن تمایماش
ا تمایرفع  حذف  به  نسبت  موضوع  مین  افزار  نرم  در  تب    ینیل 

مطابق  ین صورت که میانجام شد، بد افزار  نرم  زان عدد مرجع در 
م شده در  یج بصورت نمودار ترسین داده ها وارد شد، و نتایانگیم

 د.یت گرد یقابل رو 6شکل شماره 

نتا افزار  نرم  توسط  الزم  محاسبات  انجام  بصورت  یبا  جدول  ج 
 شود. یش داده می نما 4شماره 

شماره   جدول  در  که  م  4همانگونه  با    یمشاهده  کسان یشود، 
ل  یحذف تما  یا به نوعین داده ها  یانگیقراردادن عدد مرجع و م

ماشیقابل حالت  یت  دو  هر  در  مین  ا  یکسان  عدد  و  ن یگردد، 
خواهد بود که نسبت به حالت قبل از  1.20ت در هر دو حالت یقابل

چشمگییتغ  یهندس  ی خطاحذف   ا  یم  یریر  تغیباشد.  ر  یین 
مینما پارامترهایا  ی زان خطایانگر  اثر  در  ابزار  قطعه    یهندس  ی ن 

 باشد.  یم ینكاریماش

 
پس از حذف    یج باد ی گ یبرا  تب ین ی مج محاسبات نرم افزار  ینتا ( 3جدول  

 ی پارامتر هندس
 ن ی ت ماش ی قابل  ( Biasل  )ی تما  ه ی اطالعات اول 

عدد مرجع        
(mm)51.923 

ل     یزان تمایم
0.006 

(      Cgل )ین بدون در نظر گرفتن تمایت ماشیقابل
1.20 

ن داده ها        یانگیم
51.929 

 
(        Cgkل  )ین با در نظر گرفتن تمایت ماشیقابل

1.28- 
      ی تلرانس كار

(mm)0.03 
 %   16.66    ی ریتكرار پذ 

 

 
  ی ج باد یحالت مختلف توسط گ   50قطر خوانده شده در  رات  ییتغ   ( 6شكل  

نمودن عدد مرجع    کسان یبودن و    ی استوانه ا   یپس از حذف پارامتر هندس 
 هان داده ی انگیبا م

 

پس از حذف    یج باد ی گ ی تب برا  ین یج محاسبات نرم افزار م ینتا ( 4جدول  
 ی پارامتر هندس
 ن ی ت ماش ی قابل  ( Biasل  )ی تما  ه ی اطالعات اول 

عدد مرجع        
(mm)51.929 

ل     یزان تمایم
0.000 

ل ین بدون در نظر گرفتن تمایت ماشیقابل
(Cg     )1.20 

ن داده ها        یانگیم
51.929 

 
(        Cgkل  )ین با در نظر گرفتن تمایت ماشیقابل

1.20 
      ی تلرانس كار

(mm)0.03 
 %   16.66    ی ریتكرار پذ 

 

با   رد،یپذ  یانجام م  ی دستگاه كنترل ابعاد  ی ت برا ین فعالیا  حال
امكان انجام    ی توسط دستگاه كنترل ابعاد  یتوجه به نقطه بردار

ن یماش  ییجهت كنترل توانا  ی ول  اشت قطعه كار وجود ند  ی بر رو
ر قطر  ی توسط  با  مرجع  گرفت. یل یم  50نگ  قرار  تست  مورد    متر 

اینتا هندس  که  ین نمونه برداریج  پارامتر  ، م شدهانجا  یبا حذف 
 ش داده شده است.یمان 7شکل شماره م شده در ینمودار ترسدر 

 

 
تغ7شكل   در  یی(  خوانده شده  توسط دستگاه    50رات قطر  مختلف  حالت 

 بودن  یاستوانه ا   یپس از حذف پارامتر هندس  یسه بعد  ی كنترل ابعاد
 

انجام محاسبات توسط ج بصورت  ینتا  تب  ینیمنرم افزار    پس از 
 د. یحاصل گرد  5جدول شماره 

 

   ی دستگاه كنترل ابعاد   یبرا   تب  ین یج محاسبات نرم افزار م ی( نتا5جدول  
 ی پس از حذف پارامتر هندس

 ه ی اطالعات اول 
ل   ی تما 

(Bias ) 
 ن ی ت ماش ی قابل 

عدد مرجع        
(mm)50 

ل     یزان تمایم
0.0001- 

   (   Cgل )ین بدون در نظر گرفتن تمایت ماشیقابل
1.05 

ن داده ها        یانگیم
49.9999 

 
(        Cgkل  )ین با در نظر گرفتن تمایت ماشیقابل

1.02 
      ی تلرانس كار

(mm)0.03 
 %19.13    ی ریتكرار پذ 
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  1.05ن یت ماشیزان قابلیگردد، م یت میهمانگونه كه در جدول رو
پارامتر  د كه تفاوت فاحش آن با زمان قبل از حذف  یمحاسبه گرد 

ایب   یهندس ا  بعلت جاد خطا  یانگر  م  ی استوانه    ی بودن قطعه كار 
 باشد.

ر گذار بودن  یبه وضوح تاث 5و  3ج ارائه شده در جداول شماره ینتا
فرآ  ی هندس  ی زان خطاهایم بر  اندازه گ یرا  ابزار   یریند  دو  توسط 

دق  كه از  ابزارهای ق تریمذكور  ش  یباشند نما  یم  یر یاندازه گ   ی ن 
ز یمربوطه ن  ی تم هایآ  یتوان در تمام  یرا م  ین بررسیدهد، ا  یم

 گردد.  یم ین مقاله خودداریز مطالب در ا ی م داد كه از ذكر ریتعم

 ی ر ی گ   جه ی نت   -4
ارسال   - با  آزمایبارها مشاهده شده  به  شگاهها یک قطعه کار 

ها کنترل  هندسی  ی ابعاد  ی جهت  مرحله،   یط  یا  چند 
ت شده است، در یشده قطعه رو  یری ج اندازه گ یرات نتاییتغ

  ی قطر سواخکار   یریاندازه گ   ین مقاله تالش شده با بررسیا
با استفاده از گیشده   ( و  Air Gauge)  ی ج بادیک قطعه کار 

گ  اندازه  بعد یموقع  یر یدستگاه  سه  از CMM)  ی ت  که   )
باشد و    یمرسوم جهت کنترل پارامتر قطر سوراخ م  ی ابزارها

از   ت تحت عنوان  یفیک   یمهندس  ی ک هایتکن  یکیاستفاده 
بررسیس بررس  ( MSA)  یریاندازه گ   یستم  ر  ییعلت متغ  یبه 

نتا گ یبودن  اندازه  شود  یریج  پرداخته  انجام    ،ها  از  پس 
 : ر حاصل شدی زبه شرح ج ینتامختلف  ی ش هایآزما

از   ی در ابزار کنترل قطر باد یهندس ی اخط حذفالزم به ذکر است 
ت ی موقع  یری ک راستا و در دستگاه اندازه گ یدر   یر یق اندازه گ ی طر

طر  یهندس بهره  ی از  شده ی از    یبردار ق  انجام  مرجع  استوانه  ک 
 است.

 ی در اثر تلرانسها  یریازه گ اند  ی ابزارها  یید توانایکاهش شد -
 . یهندس

  ی ه ساز یت با شبیموقع  ی ریاندازه گ   ی از آنجا که دستگاه ها -
چه م  یت میفعال  یمواضع هندس ، هر    ی زان خطاها یکنند 

ایب  یهندس  ، شود  شبیشتر  سازین  واقع  یه  فاصله  یاز  ت 
 خواهد داشت.  یشتریب

ه - پارامتر  حذف  ا  یندسبا  تحقیدر  قابلین  ابزارها یق،    ی ت 
 افت . یش یتا چند برابر افزا  یریاندازه گ 

س - دو  هر  گ یعملکرد  اندازه  بادیگ   یر یستم  دستگاه    ی ج  و 
کسان  یبا  ی تقر  یت در برابر تلرانس هندسیموقع  یر یاندازه گ 

 ی ریاندازه گ   ی زان خطایم   یهندس  ی ش خطاهایبود و با افزا 
 افت.یش یافزا محاسبه شده 

پذیم  یهندس  ی با حذف خطا - تکرار  ( VARIATION)  یریزان 
 دا کرد. یتا حد چند برابر بهبود پ یریستم اندازه گ یهر دو س

افزا  - برداریبا  نقطه  تعداد  در    یش    CMMدستگاه  مواضع 
 کتر خواهد شد.یت نزد یبه واقعشده  یه سازیموضع شب
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رفتار  برشی  بررسی  ابزار  و    نیروی  کامپوزیت    فرزکاریدر  فرسایش 
 SIC در درصدهای مختلف   آلومینیوم 

 

 مقاله مشخصات    چکیده 

 در  وم ین ینسبت به آلوم  کامپوزیت آلومینیوم تقویت شده با ذرات سیلیسیم کارباید و بهبود برخی از خواص مکانیکی مهماستفاده از  

  ن یماش   ندیابزار بر فرا   شیو فرسا  یبرش  ی روی ن  ی مقاله ضمن بررس   نیکاربرد دارد، در ا  ویو لوکوموت  ی ماساز یهواپ   ،ی خودروساز   عیصنا
تا حداقل    پردازد ی م کاری انگشتی فرز  ات یعمل  ی کار نیماش  ی ها یژگیو ی به بررس  SICمختلف  ی در درصد ها  تی کامپوز وم ین یآلوم ی کار
بردار  شیبرش، سا  یروین براده  با حداکثر نرخ  از تحل   ی ابزار  با استفاده  پاسخ    یبر روش طراح  یمبتن   ی خاکستر  یارابطه  ل ی را  سطح 
(RSM.به دست آورد )  یبر اساس روش طراح  ی شیآزما  ی و هفت اجرا   ست یب  ( سطح پاسخRSM با تغ ) ندل،یسرعت اسپ  یپارامترها   ر یی 
-Al2O3)  نای( انجام شد. و آلوم SiC-5٪  ،10٪  ،15٪)  کونیلیس   دیمانند کارب  هاکنندهتیمختلف تقو  یو عمق برش در درصد وزن   ی شرویپ

پاسخ    ی وزن برا  ر یی چند پاسخ با تغ   ی ساز   نهیحل مسئله به  ی برا   ی رابطه خاکستر ل  ی و تحل   هی. تجز 7075  وم ین یآلوم  ی فلز  نه ی( در زم 5%
دور در   1000  ندلی)سرعت اسپ   یورود   ی انتخاب مناسب پارامترها استفاده شد. ی بهره ور   ای  تی ف یک  ندیمختلف بر اساس الزامات فرآ  یها
ابزار   شیسا  ز، ی مواد همراه با سطح ر  یباال   ی ( نرخ براده بردارSiCدرصد    5و    متر یل ی م  1بر دور، عمق برش    متر یل ی م  0.03  هیتغذ  قه،یدق

 .کندیم  جادیبرش کم را ا یرو ی کمتر و ن
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 مقدمه   - 1
بس  ت ی کامپوز  در  ها  یاریها  بخش  کاربرد   شرویپ  یصنعت  ی از 

قطعات با تلورانس   دینوبت به تول  یکنند. وقت  یم  دایپ  یگسترده تر
  ت ی فرض است. کامپوز  شیانتخاب پ  ینکار یرسد، ماش  یم  کترینزد 
در    یمتنوع  ی مواد نسل دوم، کاربردها  ،یبیترک   یفلز  نه یزم   ی ها
  ی نی گزیکنند و به عنوان جا  یم  دایپ  یمهندس  ی ها  نهیاز زم   یاریبس
م  ی برا  عمل  متعدد  و  یمواد  به   ، یخودروساز  عیصنا  ژهیکنند. 

 ی در اجزا   یمواد آهن  ینی گزیبه جا  ازین  ویو لوکوموت  یماسازیهواپ
تر آلوم  ی ها  ت ی با کامپوز  یکیمکان ماتر Al)  ومینیسبک  با    سی ( 

 استحکام باال دارند. 
از جمله بخش   ی دیمختلف تول  عیبه طور گسترده در صنا  یانیفرز پا
عامل    ت یفیکه ک   ییشود، جا  ی هوافضا و خودرو استفاده م  ی ها

و قالب ها   قیدق   ی شکاف ها، پاکت ها، قالب ها  دیدر تول  یمهم
 . ]1[است 

همکاران  احمد نرخ    یحفار  ی پارامترها  یسازنهیبه  ی برا   ]2[و 
بر   B4Cذرات    ی مواد مته و درصد وزن  ندل،یسرعت اسپ  ،ی شرویپ

 یرانش، گشتاور و زبر  ی رویچندگانه ن  ی عملکرد   ی هایژگیاساس و
 قرار گرفت.  ی مورد بررس GRAسطح با استفاده از 

  ی ساز نهیبه  ی برا   یدر روش تاگوچ  یرابطه خاکستر  لیو تحل  هی تجز
سطح،    یزبر  ینیبشیپ  یبرا   ی دیمف  اریمسائل چند پاسخ ابزار بس

 دیربکا  یفلز  نهیزم   ی هات ی کامپوز  یبرش و گشتاور در حفار  ی روین
 . ]3[بود کونیلیس/ومینیآلوم

  ی را برا   7075  ومینیفرز آلوم  زی ر  یبه طور تجرب  ]4[امل کورام و بابر
 ت یفیو ک   رویابزار، ن  شیچندگانه مانند سا  ی هاپاسخ   یسازنهیبه

 ندل،یبرش سرعت اسپ  ی پارامترها  رییسطح به طور همزمان با تغ
  ی در هر دندان و عمق برش با استفاده از رابطه خاکستر  ی شرویپ

  دند یرس  جهینت  ن یآنها به ا،  یو بررس  لی. تحلادندمورد مطالعه قرار د
اسپ سرعت  مهمتر   ندلیکه  ن  شیسا  ی برا   یپارامتر  و   ی رویابزار 
هر دندان پارامتر    ی به ازا   ی شرویسطح، پ  ت یفیک   ی برش است. برا 

 بود.  یدارتر یمعن
  ی مختلف انجام م   ی در پاس ها یکارنیماش  اتیعمل  یبه طور کل

برش   نی ناهموار است، آخر برش  کی هیکه پاس اول یشود. در حال
است که  انیپا ذکر  به  الزم  تراشیاهداف    است.  طور  خشن   به 

پا  مشخص برش  اهداف  در    یانیبا  است.  تراشیمتفاوت  ،  خشن 
 ،ییدر برش نها  ،رگ ید  ی سو . ازت یفیاست تا ک   ی وربه بهره  ت یاهم
  . وزن ها به عنوان شودیم  دیسطح تأک  ت یفیبر ک  ،یبهرهور  ی به جا
فرآ  فیتوص  ی برا   ی ا  لهیوس م  ندیالزامات  از    یاستفاده  شوند. 
مورد استفاده   ی وزن ها  است،  متفاوت  ندیکه الزامات فرآ  ییآنجا
بنابرا   زین  GRAدر است.  برا   ن،ی متفاوت  است   ی ازهاین  ی الزم 

اساس،   نیانتخاب شود. بر ا  یمتفاوت   ی هامجموعه وزن  مختلف،
متفاوت تنظ  یمجموعه  تراشیهم    ،رپارامت  ماتیاز  هم    خشن  و 

نها م  ییبرش  تغ  ی. مشودیوارد  با  با   رییتوان  وزنه ها متناسب 
 سازگار شد.  مختلفی ازهاین

 ند یفرآ  ی پاسخ، انتخاب پارامترها  ی رهایمتغ  نیمتقابل ب  یوابستگ
.  سازد   یها دشوار م  در همه پاسخ  ازین  به سطح مورد   ندیرس  ی را برا 
 . است  ازیها مورد ن همزمان پاسخ یساز نهیبه نیبنابرا 

 مواد و روش ها   - 2
 مواد   - 1-2

ماتر  برا   یسی ماده  استفاده  آل  ت ی کامپوز  هیته  ی مورد   اژ یها 
و  نای کننده مورد استفاده آلوم  ت یبود. مواد تقو  Al7075  ومینیآلوم
ذرات کارب  کونیلیس  دیکارب در    کونیلیس  دی بودند.  استفاده  مورد 

اندازه متوسط ذرات آلوم  کرومتریم  63اندازه     کرومتر یم  45  نایو 
چگال نسبت    SiCاز    شتریب  Al2O3ذرات    یبود.  به    Al2O3است. 
٪  15٪ و  10٪،  5را به عنوان    SiC  ی ٪ ثابت است، درصد وزن5عنوان  

  100×    متریلیم  130با اندازه    ت یدهد. سه نمونه از کامپوز  یم  رییتغ
به هم زدن ساخته شد    یگرختهی ر  ندیبا فرآ  متری لیم  50×    متریلیم

 کیدر    ومینیآلوم  اژ یآلکرد.    نیآرماتورها را تضم  کنواخت ی  عی و توز
از قبل   SiCو   نایبوته ذوب شد. مخلوط آلوم کیدر  یکیالکترکوره  
دما سانت  900  ی تا  مذاب   گرادیدرجه  فلز  به  مخلوط  و  شد  گرم 
هم    وستهیاضافه شد و پ  گرادیدرجه سانت  750  ی در دما  ومینیآلوم
 زد.
 طراحی تجربی   - 2-2

طراح از  مDOE)   هاش یآزما  یاستفاده  کاهش   ی برا   تواندی( 
تر و  بزرگ   یمشکل طراح  کی  ی که برا   ییتعداد اجراها  زیآمت یموفق
سطح پاسخ   یشناسروش   است، استفاده شود.  ازیمورد ن  تریواقع

(RSM  )ام  کی دل  دوارکنندهیابزار  مدل  لیبه  در  و   یسازدقت 
 است. یتجرب یاعتبارسنج

  ریتواند تأث  یم  RSMکه    دندیرس  جهینت  نیبه ا  ]5[محمد و همکاران
  یساز  نه یبه  ی برا   یکند و ابزار بهتر  ینیب  شیپارامترها را بر پاسخ پ
عصب شبکه  فازANN)  یمصنوع  یاست.  منطق  و    یبرا   زین  ی( 

به تعداد   ANN. اما  شوندیاستفاده م  یرخطیغ  یسازمسائل مدل
از   یدارد. منطق فاز ازیآموزش ن ی برا  یتجرب ی از داده ها یشتریب

  رد یشکل بگ  دیبا  یمناسب  نیکند و قوان  یاستفاده م  ت ی عدم قطع
 شود.   یصورت منجر به خطا م نیا ر یدر غ
)  یشناسروش  پاسخ  ام  کی (  RSMسطح  دل  دوارکنندهیابزار   ل یبه 

برهمکنش   ت یاست. اهم  یتجرب  یو اعتبارسنج  یسازدقت در مدل
شود، در    یم  ینیب  شی پ  RSMها و ترم مربع پارامترها به وضوح در  

تکن  یحال برا   یتاگوچ  کیکه  ها  ی معموالً   ی خط  ی برهمکنش 
شده توسط    دیتول  ی و سه بعد  ی شود. سطح دو بعد  یاستفاده م

RSM  محدوده   یم کل  در  پاسخ  بر  پارامترها  اثر  تجسم  به  تواند 
 .]6[مشخص شده کمک کند

توسط  GGA)  افته ی  م یتعم  کیژنت  تمی الگور  )Ting-Hua Yi    و
 . ]7[همکاران اتخاذ شده است 



 61 ...   وم ی ن ی آلوم   ت ی کامپوز   ی ابزار در فرزکار   ش ی و فرسا   ی برش   ی رو ی رفتار ن   ی بررس  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عمق برش، هندسه ابزار،    ،ی شرویمانند سرعت، پ  ی عوامل متعدد
شرا  و  قطعه کار/ابزار  و  طیجنس  بر   ی کارنیماش  ی های ژگیبرش 

  ندل، یسرعت اسپ  یعنی. چهار عوامل کنترل کننده  گذارندیم  ریتأث
عوامل   نیانتخاب شدند. ا  SiC  ی درصد وزن  عمق برش و  ،ی شرویپ

ادب مطالعه  به  اتیاز  مطالعات   یکارنیماش  یساز  نهیمسائل  و 
  ی کارنیماش  ی پارامترها  1انتخاب شدند. جدول    ]8-10[یکارنیماش

 یمورد استفاده به عنوان عوامل کنترل و سطوح آنها را فهرست م
  ع یکه معمواًل در صنا  یکارنیماش   ماتیبر اساس تنظ  ر یکند. مقاد

شوند، یدنبال م  دیداده شده کاربپوشش   ی هابا درج  Al7075  ی برا 
 گرفته شد.

 

 ی انیفرز پا یعوامل کنترل و سطوح برا (  1جدول  

 پارامتر های ورودی 
 سطح 

1 2 3 
 1000 1500 2000 (rpm)سرعت اسپیندل

 0.02 0.03 0.04 ( mm/rev پیشروی)
 1 1.5 2 ( mmعمق برش)
 SIC 5 10 15درصد 

 ی ش ی روش آزما   - 3-2
 برش   ی رو ی ن   ی ر ی اندازه گ   - 1-3-2

شده  کنترل  ی هاداده   یآورجمع   ستمیبرش با استفاده از س  ی روین
نوع   (KISTLER)  نامومتریو با کمک د  یدر زمان واقع  یوتریکامپ
9257  B  تقو طول    یریگ اندازه   5070Aشارژ    کنندهت یبا  در  شد. 
 یم  یریبارگ   کی زوالکتریپ  ی بار در سنسورها   ،یانیفرز پا  اتیعمل

 ت یولتاژ در تقو  ی ها  گنالیاست به طور متناسب به س  نیشود. ا
تبد افزار    یم  لیکننده شارژ  از نرم    ( KISTLER DynoWare) شود. 

  ن ی اسکر  کیداده ها به صورت نمودار استفاده شد.    یجمع آور  ی برا 
نشان داده شده   3برش در شکل    ی روینمودار ن  ی برا   یشات معمول

 است.
 ابزار   ش ی سا فر  ی ر ی اندازه گ   - 2-3-2

مهم  شیسا برا   نی ترپهلو  گ   ی عامل  است.   یریاندازه  ابزار  عمر 
اندازه    ی ( برا Metz-1395)مدل:    (METZER)ابزار ساز  کروسکوپیم
رو  شی سا  یریگ بر  ابزار  روکش    ی سطح کناره  با  برش  ابزار  درج 

پا  دیکارب از  برا   اتیعمل  انیپس  شد.  استفاده  اجرا   یفرز    ی هر 
متر استفاده   یلیم  100  مونهعرض ن  ی برا   د یاز لبه برش جد  یشیآزما

ابزار با توجه به سطح نمونه فرز شده متفاوت است.   شیشد. فرسا
  ی شود حداکثر و رو  یشده فرز م  ت یذرات تقو  ی که ابزار بر رو  یزمان
 حداقل بود.  هیفلز پا
 ی رابطه خاکستر   ل ی و تحل   ه ی تجز   - 2-4
  دکنندگان یتول  ی و هم برا   انی مشتر  ی هم برا   یو بهره ور  ت یفیک

و   ابزار  شیسافر انتخاب شده به حداقل رساندنمهم است. اهداف  
بود.  ی روین افزا   برش  به  منجر  آرماتورها  استحکام    شیافزودن 

قابل  ت ی کامپوز  و  تأث  ینکاریماش  ت یشده  تحت  وجود    ریآنها 
 تر است. مشخص شده است که پرداخت سطح،سخت  ی آرماتورها

 
 ی نکاری ماش ی ریو اندازه گ   یراه انداز   ( 1شکل  

 
  ی نکار یبر اقدامات ماش  یقابل توجه  ریابزار و مصرف برق تأثعمر  
ن  شیسافرسطح،    کیفیت دارد.   و  عنوان   ی رویابزار  به  برش، که 

  ی محاسبه م (1معادله ) شود، به صورت یبهتر" مشخص م-متر "ک
   شود:

(1) xi
∗(k) =

𝑚𝑎𝑥 (xi
0(k)) − xi

0(k)

𝑚𝑎𝑥 (xi
0(k)) − 𝑚𝑖𝑛 (xi

0(k))
 

 نتایج و بحث - 3
انجام شده، در جدول   شیآزما  27هر کدام از    ی برا   یخروج  ر یمتغ
هر    ش،یآزما  جیدقت نتا  شینشان داده شده است که جهت افزا   2

بدست آمده به    نیانگیمرتبه تکرار کرده و م3را    هاشیکدام ازآزما
 نیثبت شده است؛ همچن  یسطح و نرخ براده بردار  ت یفیعنوان ک 

 هاشینشده،نجام آزما  ینیشبی پ  ی و حذف خطاها  یریجهت جلوگ
 است. رفتهیصورت پذ یبصورت تصادف

مرتبه    یخط ونی رگرس  ه  معادل  کیروش سطح پاسخ    یریبا به کارگ 
برا  براده  ت یفیک   ی دوم  نرخ  و  فاکتورها  یبردارسطح    ی بر حسب 
  ن ی ترکیاز نزد   ایو    شیآزما  ی هابدست آمده است که از داده  ی ورود

داده به  در مدلنقاط  عبور مب  یسازها که  است  آمده    کند؛ یدست 
 رفته یمدل صورت پذ  ی بر رو  یسازنهیو به  جینتا  ریتفس  نیهمچن
 است.
نیروی    زی(که از آنالANOVA)  انس ی وار  زیبدست آمده از آنال  جینتا

 3شده حاصل گشته، در جدول    یکارنیماشبرشی و فرسایش ابزار  
 نشان داده شده است.

م  انیب  انسی وار  زیآنال  ه  معادل  ی هاترم  یرگذاریتاث  زان یکننده 
 ی فاکتورها  ریتاث  زانیم  هاشی آزما  یو در طراح  باشدیم  ونی رگرس
برهمکنش  ی ورود روآن   انیم  ی هاو  بر  را  خروج  ی ها    ی فاکتور 
 . کندیم نییتع
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  ت یف یک  یبر رو  یورود   یاثر فاكتورها  ی بررس یهاش یانجام آزما ( 2  جدول 
 ی سطح و نرخ براده بردار 

شماره  
 آزمایش 

سرعت  
 ( rpmاسپیندل)

)    پیشروی 
mm/rev   ) 

  عمق برش 
(mm ) 

درصد  
SIC 

نیروی  
 ( Nبرش) 

فرسایش  
 ( mmابزار)

1 1000 03/0  0/1  10 501/0  49/759  

2 1500 02/0  5/1  5 420/0  97/805  

3 2000 03/0  5/1  15 502/0  80/1258  

4 1500 03/0  0/2  15 599/0  61/812  

5 1500 03/0  0/1  5 523/0  30/756  

6 1500 03/0  5/1  10 562/0  90/2148  

7 1500 03/0  5/1  10 562/0  90/2148  

8 2000 03/0  0/1  10 562/0  30/956  

9 1500 04/0  0/1  10 586/0  30/1406  

10 1000 03/0  5/1  15 562/0  45/834  

11 1500 03/0  0/2  5 534/0  30/1506  

12 1500 02/0  5/1  15 562/0  97/805  

13 2000 03/0  5/1  5 605/0  10/2111  

14 1500 03/0  1.5 10 600/0  90/2148  

15 1500 02/0  0/2  10 542/0  50/1043  

16 1500 04/0  5/1  15 638/0  00/1126  

17 1500 04/0  0/2  10 654/0  70/2790  

18 2000 02/0  5/1  10 587/0  60/1303  

19 1500 03/0  0/1  15 514/0  71/762  

20 2000 03/0  0/2  10 610/0  40/1463  

21 1500 04/0  5/1  5 521/0  40/2109  

22 1000 02/0  5/1  10 521/0  82/698  

23 2000 04/0  5/1  10 654/0  00/2160  

24 1000 04/0  5/1  10 575/0  98/925  

25 1000 03/0  5/1  5 412/0  70/1088  

26 1500 02/0  0/1  10 534/0  13/734  

27 1000 03/0  0/2  10 501/0  61/812  

 
 سازی نیروی برشی تحلیل و بهینه - 1-3
برشی  انگریب  ٪40/92  نانیاطم  ت یقابل مقدار    نیروی  که  است 

Pvalue    مدل به کار رود.    ی هااثر مولفه  ن ییجهت تع  05/0کوچکتر از 
موثر حذف شده است   ریغ  ی مدل فوق، پارامترها  صالحبه منظور ا

  نیهمچن  باشد؛یقابل مشاهده م  4  آن در جدول  انسی وار  زیو آنال
 . باشدیمدل م ە  اصالح شد ونی رگرس ه  معادل ە  نشان دهند 2 ه  معادل
(2 )  cutting force N =  -332.5 + 0.1717 Spindle Speed(rpm) 

+ 12184 Feed(mm/rev)  +68/6  Depth of Cut(mm) + 

8.59 Percentage of SiC -  0/585  Percentage of 

SiC*Percentage of SiC -  4/95 Spindle 

Speed(rpm)*Feed(mm/rev) -2417 

Feed(mm/rev)*Depth of Cut(mm) -  239  
Feed(mm/rev)*Percentage of SiC  +5/80  Depth of 

Cut(mm)*Percentage of SiC 

 
دقت مدل حاکم بر   ە  نشان دهند  ٪88/ 33  نانی اطم  ت یمقدار قابل

 ان یباشد، ب  ترکینزد   100مولفه به    نیاست و هرچه مقدار ا  شیآزما
سطح    ت یفیک   ی صورت گرفته بر رو  یسازاست که مدل   نیا  ە  کنند

 ن یهمچن باشد؛یم نانیبرخوردار بوده و قابل اطم ییاز دقت باال

برش   انس یوار  ز یآنال   ( 3  جدول  پارامترها   ینیروی  حسب  در   یبر    موثر 
 کاری کامپوزیت آلومینیومماشین 

 ترم ها
ه  ج در

 آزادی
 جمع مربعات 

میانگین 
 مربعات

F-Value P-Value 

3/19777 14 مدل  3/19777  42/10  000/0  

2/13030 4 خطی  2/13030  03/24  000/0  

(rpm) 9/1590 1 سرعت اسپیندل  9/1590  73/11  005/0  

(mm/rev)  پیشروی نرخ  1 4/1913  4/1913  11/14  003/0  

(mm) 2/8770 1 عمق برش  2/8770  69/64  000/0  

. SiC 1 7/755  درصد  7/755 .  57/5  036/0  

2)سرعت اسپیندل(  1 6/135  8/255  89/1  195/0  

2)نرخ پیشروی(  1 7/334  5/60  45/0  517/0  

2)عمق برش(  1 9/151  0/0  00/0  986/0  

2 1 4/1258 (SiC درصد )  4/1258  28/9  010/0  

نرخ   ×سرعت اسپیندل 
 پیشروی

1 7/2454  7/2454  11/18  001/0  

عمق    ×سرعت اسپیندل 
 برش 

1 5/36  5/36  27/0  613/0  

 درصد  ×سرعت اسپیندل 

SIC 
1 4/380  4/380  81/2  120/0  

عمق برش  ×نرخ پیشروی   1 2/584  2/584  31/4  060/0  

SIC 1 7/570درصد  ×نرخ پیشروی   7/570  21/4  063/0  

SIC 1 8/839 درصد  ×عمق برش   8/839  19/6  028/0  

 

شد  انس یوار  زیآنال   ( 4جدول   اصالح  ماشینمدل  در  کامپوزیت  ه  کاری 
 آلومینیوم

Source 
درجه  
 آزادی

جمع  
 مربعات

میانگین 
 مربعات

F-Value P-Value 

18907/0 9 مدل  0/18907  30/14  000/0  

13030/2 4 خطی  2/13030  18/22  000/0  

(rpm) ندلیسرعت اسپ  1 1590/9  9/1590  83/10  004/0  

(mm/rev) ی شروینرخ پ  1 1913 /4  4/1913  03/13  002/0  

(mm) 8770/2 1 عمق برش  2/8770  70/59  000/0  

SiC 1 7/755  درصد  7/755  14/5  037/0  

2 1 3/1427(SIC)درصد   3/1427  72/9  006/0  

× نرخ   ندلیسرعت اسپ
یشرویپ  

1 7/2454  7/2454  71/16  001/0  

× عمق برش یشروینرخ پ  1 2/584  2/584  98/3  062/0  

SIC 1 7/570 × درصد یشروینرخ پ  7/570  89/3  065/0  

SIC 1 8/839  عمق برش × درصد  8/839  72/5  029/0  

 

( و عدم  2شکل  ) هاماندهیباق   عی ها در توزداده  یتصادف  یپراکندگ
 یسازاست که مدل  ت یواقع  نیا  ی ایدر آنها، گو  مشخصوجود نظم  

 .برخوردار است  یی حاصل از آن، از دقت باال جیانجام شده و نتا

 
 انجام شده  ی سازمدل  یبر رو  هاماندهیباق  یپراكندگ  ( 2شکل  



 63 ...   وم ی ن ی آلوم   ت ی کامپوز   ی ابزار در فرزکار   ش ی و فرسا   ی برش   ی رو ی رفتار ن   ی بررس  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 نیروی برشی   ی اثر پارامترها بر رو - 2-3
موثر    ریغ  ی هاصورت گرفته و حذف ترم  یسازبا در نظر گرفتن مدل

عمق برش و نرخ    ،یسرعت دوران  ریبر آن است تا تاث  ی سع  در مدل،
منظور   نیمشخص گردد. به هم نیروی برش رفتاری بر رو ی شرویپ

  ل یکه از تحل  یاصل  ی اثر فاکتورها  ی هایمنحن  یو بررس  لیبه تحل
برهمکنش و    ی ونمودارها  است   به روش سطح پاسخ بدست آمده 

پارامترها  ی هاکانتورپالت برهمکنش  شده   موثری  اثر  پرداخته 
 .است 
  ند،اکه با استفاده از روش سطح پاسخ بدست آمده،  3ای  هشکل 

  ر یرا تحت تاث  نیروی برشیصورت گرفته رفتار  ی  سازاساس مدلبر
 .ندینمایروش سطح پاسخ، ارائه م  مختلف و به  ی ورودی  فاکتورها

 

 
 نیروی برش رفتار   یبر رو  یاصل   یاثر پارامترها  ( 3شکل  

 
پارامتر    نیا  شیو عمق برش با افزا   ندلیسپاسرعت    3های  شکل در  

نرخ  اما در نمودار    ابد، ی  یم  شی( افزا cutting forceبرش )  ی رویها، ن
( افزا   (Feedپیشروی  ن  نیا  ش یبا    ی برش کاهش م  ی رویپارامتر، 

 . ابدی
 

 
 ( الف )

 
 )ب( 

 کنش سرعت اسپیندل و نرخ پیشروی نمودار برهم  ( 4شکل  

می  SICدرصد   افزایش  نمودار  طبق  معینی  مقدار  سبب  تا  و  یابد 
نیروی    مقدار معین از  اما بعد از آنشود،  افزایش نیروی برشی می
 برش کاسته شده است.

 سازی فرسایش ابزار بهینه تحلیل و  - 3-3
ابزار است که مقدار    شی نرخ فرسا  انگریب   ٪17/97  نانیاطم  ت یقابل

Pvalue    مدل به کار رود.   ی هااثر مولفه  ن ییجهت تع  05/0کوچکتر از  
موثر حذف شده است    ریغ  ی به منظور اصالح مدل فوق، پارامترها

  ن یهمچن  باشد؛یقابل مشاهده م  5  جدول  آن در   انسی وار   زیو آنال
 .باشدیمدل م  ە  اصالح شد  ونی رگرس  ه  معادل  ە  نشان دهند  3  ه  معادل

 
شده   انسیوار  زیآنال   ( 5  جدول  اصالح  ابزار    مدل  حسب  فرسایش  بر 

 ومی نی آلوم  تی کامپوز ی کارنی موثر در ماش  یپارامترها

 ترم ها
درجه  
 آزادی

جمع  
 مربعات

میانگین 
 مربعات

F-Value P-Value 

140555/0 4 مدل  140555/0  16/86  000/0  

140555/0 4 خطی  140555/0  16/86  000/0  

(rpm) ندلیسرعت اسپ  1 089269/0  089269/0  89/218  000/0  

(mm/rev) ی شروینرخ پ  1 011285/0  011285/0  67/27  000/0  

(mm) 009296/0 1 عمق برش  009296/0  79/22  000/0  

SiC 1 030704/0  درصد  030704/0  29/75  000/0  

 
(3 ) Tool wear mm  =  -0.2745 + 0.000173 Spindle 

Speed(rpm) + 3.067 Feed(mm/rev)+ 0.0557 Depth of 

Cut(mm) + 0.01012 Percentage of SiC 
قابل دهند  ٪00/94نانیاطم  ت یمقدار  بر   ە  نشان  حاکم  مدل  دقت 

  ان یباشد، ب  ترکی نزد   100مولفه به   نیاست و هرچه مقدار ا  شیآزما
سطح   ت یفیک   ی صورت گرفته بر رو  یسازاست که مدل  نیا  ە  کنند

قابل اطم  یی از دقت باال  نیهمچن  باشد؛یم  نانیبرخوردار بوده و 
( و عدم  5شکل  )  هاماندهیباق   عی توز  رها دداده  یتصادف  یپراکندگ

 یسازاست که مدل  ت یواقع  نیا  ی ایوجود نظم مشخص در آنها، گو
 برخوردار است. یی حاصل از آن، از دقت باال جیانجام شده و نتا

 

 
 انجام شده  ی سازمدل  یبر رو  هامانده یباق  یپراكندگ   ( 5شکل  

 
 فرسایش ابزار   ی اثر پارامترها بر رو   - 4-3

بر  اند،که با استفاده از روش سطح پاسخ بدست آمده 4شکل های  
  ر یسطح را تحت تاث  ت یفیرفتار ک  صورت گرفته  یسازاساس مدل
 .ندینمایمختلف و به روش سطح پاسخ، ارائه م  ی ورود  ی فاکتورها



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وحید طهماسبی و همکاران  64
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ابزار    شی با فرسا  میرابطه مستق  ندلیسرعت اسپ  شیافزا   6شکل  
نموداربعد  در  دارد. افزا   ی دو  پیش  شیبا  عمق    وروی  نرخ 
 یم  شیابزار به صورت آهسته افزا   شی(، فرساdepth of cutبرش)

  ش ی، فرساSICدرصد    شیبا افزا   همچنین در نمودار سمت چپ   .ابدی
 است. افتهی شیافزا  نیمع هیابزار با زاو

 

 فرسایش ابزار رفتار  یبر رو  ی اصل  یاثر پارامترها   ( 6شکل  
 

 نمودار اثر برهمکنش نرخ پیشروی و سرعت اسپیندل   ( 7شکل  
 

ابزار    شی، نرخ فرسانرخ پیشرویو    ندلی سرعت اسپ   شیبا افزا   7شکل  در  
 . ابدی یم شیافزا 

 ی ر گی نتیجه -4
ا جداگانه  تنظ  ی مجموعه  برا   نهیبه  ماتیاز  خشن    ی پارامتر هم 

برا   تراشی هم  نها  ی و  است.  ییبرش  آمده  دست  و   هی از تجز  به 
به حداقل رساندن همزمان    ی برا   ر یاز مقاد  بیترک   نی بهتر  ل،یتحل
پ  ی روینو  ابزار    شی سافر بهتر  دایبرش  پارامترها    بیترک   نی شد. 

 ی لیم 0.03  پیشروی   قه،یدور در دق   1000  ندلیعبارتند از سرعت اسپ
  ی هاتست ، یوزن SiCدرصد  5 متر و یلیم 1متر در دور، عمق برش 

 کردند. دییعملکرد را تا ی ارهایبهبود مع دییتا
 SiC  یو درصد وزن  اسپیندل، اشاره شد که سرعت  آنالیز واریانساز   

ماش  نی ترمهم بر  مؤثر   ی دی بریه  ی هات ی کامپوز  یکارن یعوامل 
  ش یو گشتاور را افزا نیروی پیشرانه    پیشروی نرخ    شیهستند. افزا 

 ی م  شتر یب  یانرژ  فابزار و مصر  شتریب  شیدهد و منجر به سا  یم
وجود    ی عملکرد خاص به گونه ا  اریهر مع  یساز  نهیشود. امکان به

 را برآورده کنند.  ازیعملکرد حداقل ن ی ارهایمع  ریدارد که سا
مورد استفاده    ی متفاوت است، وزن ها  ندیکه الزامات فرآ  ییاز آنجا
 متفاوت است. زین یرابطه خاکستر لیدر تحل
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 زنی تولید سطوح ساختاریافته با استفاده از تکنولوژی سنگ 

 

 مشخصات مقاله   چکیده 

که منجر به تقویت خواص تریبولوژیکی    مانند سطوح ساختاریافته   با مورفولوژی غیرپرداخت   تقاضای فعلی برای تولید سطوحی   توجه به   با
وهش حاضر با محوریت ارائه  پژ  شود، ارائه روشی با حداقل هزینه و عملکرد باال توجهات زیادی را به خود جلب کرده است.سطح می

زنی به  گریزی صورت پذیرفته است. در این روش با استفاده از فرآیند سنگ اریافته با عملکرد آبروشی جدید برای تولید سطوح ساخت
سنگ و تغییر در چینش ذرات  سنگی خاص، سعی به تولید این سطوح پرکاربرد شده است. با اصالح توپوگرافی سطح چرخ کمک چرخ 

هایی از پیش تعریف شده، تالش  ذرات ساینده الماس در محل  سنگ تجاری( به حالت منظم با چینش ساینده از حالت تصادفی )چرخ 
متر مربع حاوی ذرات ساینده سانتی  1×1سنگی مختص تولید سطوح ساختاریافته، طراحی و ساخته شود. المانی با ابعاد  شد تا چرخ 

سنگ و  منت بر روی هاب چرخ طی فرآیند الکتروپلیتینگ در محیط حمام نیکل ساخته شد و با اتصال سگ  50/40الماس با مش سایز  
هایی با هندسه یکسان بصورت پیوسته و ناپیوسته تولید شد. زنی با این چرخ توسعه یافته، سطوحی حاوی خراشاجرای فرآیند سنگ 

است    درجه بهبود یافته  141درجه بوده که با ساختاریافته کردن سطح تا مقدار    37حدودا    رای سطح بدون ساختارزوایه تماس استاتیکی ب
   که مقدار چشمگیر است.
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 مقدمه   - 1
تقاضای فعلی برای محصوالت و فرآیندهایی که نیاز به    توجه به   با

دارند،    (Sustainable method)روش پایدار  تحت مصرف حداقل منابع  
به خود  زیادی  توجهات  انرژی  و عملکرد  ماشین  اجزای  عملکرد 

میان   این  در  است.  به  جلب کرده  توجه  با  یافته  سطوح ساختار 
های ی هستند که در دههعملکرد منحصر به فردی که دارند از موارد 

. هر سطحی که [1]اخیر مورد توجه محققان زیادی قرار گرفته است 
هم شیارهای  همشامل  و  نانو شکل  یا  میکرو  مقیاس  در  سایز 

بصورت ممتد یا منقطع باشد و بتواند در کنار همچین توپوگرافی 
ساختار   را سطح  دهد  نشان  از خود  خاص  عملکرد  یک  سطحی، 

می سطوح    گویند.یافته  قبیل  از  )ابرآب بآسطوحی  گریز(،  گریز 
دوست(، سطوح بهبود یافته از نقطه نظر دوست )ابرآبسطوح آب

ضد   مه،  ضد  یخ،  ضد  چسبندگی،  ضد  سطوح  روانکاری،  شرایط 
انتقال حرارت )چگالش  خوردگی، سطوح بهبود یافته از نقطه نظر  

سطوح    ای(، سطوحی با كاهش نیروی پسا در صنايع دريايي وقطره
-هایی کاربردی از سطوح ساختار یافته می مثال  نفت -جداساز آب 

 .]2[باشند
الذکر،  فاکتور اصلی و مشترک در تمامی سطوح ساختار یافته فوق

توپوگرافی خاص سطح خارجی آن است. در مواردی که سطح جامد  
با یک فاز مایع در تماس است، وجود شیارهای ممتد یا منقطع  

سطح   در  جامدطولی  سلسله  - مشترک  زبری  به  که  مایع 
معروف است موجب شده که فاز مایع درگیر    (Hierarchical)مراتبی

شده با سطح، توانایی ایجاد پیوند با آن را نداشته باشد. با توجه  
این  یافته،  ساختار  سطح  روی  بر  شده  ایجاد  شیارهای  ابعاد  به 

یارهایی در  شوند. گروه اول دارای شسطوح به دو گروه تقسیم می
توان  مقیاس ماکروسکوپی بوده که از مهمترین کاربردهای آن می

به سطوح مستهلک کننده ارتعاشات و همچین سطوح اصالح شده  
به منظور بهبود شرایط روانکاری اشاره کرد. گروه دوم از این سطوح 

نانو بوده که کاربرد آن -دارای شیارهایی در مقیاس میکرو یا میکرو
گریز، دوست، آبشتر از گروه قبلی است. سطوح آببه مراتب بی

هایی از سطوح ساختار یافته در گروه ضد یخ، ضد مه و غیره نمونه
این   هستند.  روشدوم  با  قبیلسطوح  از  یون،   هایی    کاشت 

رسوب سلاکسیداسیون،  الکتریکی،  به -دهی  ماشینکاری  ژل، 
به لیتوگرافی  یا  نوری  لیتوگرافی  الکتریکی،  تخلیه  وسیله   روش 

شوند ایکس، اچ شیمیایی و حکاکی از طریق لیزر تولید میاشعه  
  . ]3[باشندهای موجود میکه سه روش آخر، از پرکاربردترین روش

های ایجاد سطوح ساختار یافته، توانایی تولید سطوح  هرچند روش
-موردنظر را دارند ولی از نظر عملکردی، دارای بازده قابل قبول نمی

کاهش تمایل به تولید انبوه این سطوح در عین   باشند که موجب
رو ارائه روشی با بازدهی باال منجر  شوند. از اینها میکاربرد زیاد آن

رو،  به کاربرد بیشتر این سطوح در صنایع مختلف خواهد شد. از این
امکان  حاضر  پژوهش  اصلی  روش محور  یک  جایگزینی  سنجی 

 ود. های موجود خواهد بساده مهندسی با روش

روش میان  سطوح از  تولید  جهت  باال  در  شده  ذکر  های 
ساختاریافته، حکاکی به کمک اشعه لیزر با توجه به دسترسی باال  

های صنعتی از کاربرد بسیار باالیی برخوردار است. اگرچه  در محیط
های مربوط به پیاده این روش کاربرد زیادی دارد ولی محدودیت 

شود.  پیچیده شدن تولید این سطوح میسازی این روش منجر به  
از آنجاییکه این روش ماهیت ذوبی دارد، تولید عناصر ناخواسته 
که عموما اکسیدهای فلزی طی حکاکی بر روی فلزات است دور 

. طی ماشینکاری با اشعه لیزر، حجمی از مواد  ]5 ,4[از انتظار نیست 
حال بخشی شوند. با اینها پدیدار میاز سطح تبخیر شده و خراش

چسبد. از مواد ذوب شده، مجددا بر روی سطح ساختاریافته می
بعد از فرآیند انجماد، مواد ناخواسته به شکل فاز اکسیدی ظاهر  

دوست هستند و اگر هدف از شوند. این مواد اکسیدی ذاتا آبمی
آب خاصیت  ساختاریافته  پدیده  تولید سطوح  این  باشد،  گریزی 

می عمل  عیب  یک  به  عموما  شبیه  مشکل،  این  حل  برای  کند. 
پایین روکش سطحی  انرژی  با  موادی  از  استفاده  با  سطح  دهی 

-شود. بنابراین، برای تولید سطوح ساختاریافته آب پیشنهاد می
ای نیاز است که عالوه  گریز طی فرآیند لیزر، به یک روش دو مرحله

یند بر هزینه و زمان بیشتر، از پیچیدگی بیشتری نیز نسبت به فرآ
 . ]6[ای برخوردار است تک مرحله 

ژل کم هزینه و از نظر  -های دیگر، اگرچه روش سلدر میان روش
به صرفه روش اقتصادی  این  به  تولید شده  ولی سطوح  تر است 

خوردگی قرار  - محدودیت عمر دارند خصوصا اگر تحت بار دینامیکی
بگیرند. روش اچ شیمیایی نیز یک روش خوردگی سطح است که  

دارد.    تاثیر بر خواص سطحی سطوح ساختاریافته  بسزایی  منفی 
گیرد، یک لیتوگرافی نیز که بنحوی در گروه فرآیندهای اچ قرار می

روش بسیار پرهزینه است و صرفا برای محصوالت با تکنولوژی باال 
می پیشنهاد  مواد  از  خاصی  گروه  روش،  و  این  بنابراین  شود. 

ر اقتصادی برای تولید انبوه  پذیری مناسب نداشته و از نظانعطاف

 . ]6[مناسب نیست 
روش باهم وقتی  ساختاریافته  سطوح  تولید  جهت  موجود  های 
بنظر میمقایسه می فرآیند سنگشوند،  از آنجاییکه رسد که  زنی 

هزینه اضافی برای تجهیزات کارگاهی و مراحل تولید نیاز ندارد یک 
سنگ فرآیند  باشد.  قبول  قابل  جایگزین  روش  زنی  روش  یک 

محصوالت  تولید  زنجیره  در  فرآیند  این  حضور  و  است  تولیدی 
غیرقابل انکار است. از آنجاییکه سطوح ساختاریافته، یک محصول  

زنی دارد، هزینه تولید کاهش صنعتی است و نیاز به فرآیند سنگ 
تر  همانگونه که پیش  ]7[شودتر مییافته و زنجیره تولید نیز ساده

های عریف شدند، این سطوح شامل خراشسطوح ساختاریافته ت
تبدیل   غیر پرداخت  یک سطح  به  را  آن  بسیار زیادی هستند که 

مهندسیمی سطح  زبری  دیگر،  عبارت  به  پیش  ، کند.  نیاز یک 
زنی  اساسی برای سطوح ساختاریافته است درحالیکه فرآیند سنگ

. این فرآیند منجر به تولید سطوح  ]8[ماهیت پرداخت سطحی دارد 
می زبری سطح  با حداقل  منطق  صاف  با  در تضاد  شود که کامال 
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بر روی  توزیع تصادفی ذرات ساینده  است.  سطوح ساختاریافته 
شود  پوشانی بین ذرات ساینده کنار هم میسنگ منجر به همچرخ

که نتیجه آن تشکیل خراش با بیشترین سطح مشترک است. با 
ها، وشانی بین خراشپزنی با این حجم از همادامه فرآیند سنگ

سنگ شبیه به جارو عمل  توده ذرات ساینده موجود بر روی چرخ
دارد. این پدیده منجر به برداشت کرده و یک الیه از سطح را برمی

پیوسته براده از سطح و تولید سطح پرداخت شده با حداقل زبری  
شود. برای حل این مشکل، توزیع تصادفی ذرات ساینده سطح می
-وزیع از پیش تعریف شده با چینش کامال مرتب در مکان باید به ت

هایی که بین آنها یک فاصله مشخص وجود داشته باشد تغییر  
-سنگی، ساختار چرخ زنی با چنین چرخیابد. با اجرای فرآیند سنگ

های  شود که این سطح، همان ویژگیسنگ بر روی نمونه تکثیر می
غییری در چینش ذرات  سطح ساختاریافته را خواهد داشت. با هر ت

ای با همان تغییرات تولید خواهد شد ساینده، سطح ساختاریافته 
 تواند عملکرد متنوعی داشته باشد. که می

این مطالعه با هدف ارائه یک استراتژی جدید برای تولید سطوح 
پیشینه  آب به  با توجه  است.  پذیرفته  گریز ساختار یافته صورت 

گریزی سطوح فلزی از طریق د آبپژوهش، مطالعات اندکی درمور
ای در دسترس است. تغییر توپوگرافی سطح طی فرآیند یک مرحله 

های موجود، اکثرًا ماهیت ذوبی در طول فرآیند در میان تکنیک
اجرا دارند که منجر به تشکیل فازهای اکسید فلزی بر روی سطح 

گریزی دوست هستند و دستیابی به آبشود که اغلب ذاتًا آبمی
کنند. در نتیجه، فرآیند اصالحی تحت عنوان پوشش  را مختل می

سطح با مواد کم انرژی برای دستیابی به سطح مورد نظر نیاز است. 
ای به منظور اصالح سطح برای افزایش عالوه بر این، هیچ مطالعه

سنگ آب تکنیک  طریق  از  است. گریزی  نپذیرفته  صورت  زنی 
سنگ چرخ  ساخت  امکان  ذرات  زنبنابراین،  منظم  آرایش  با  ی 

ساینده الماس به عنوان اولین هدف این کار بررسی شد. سپس  
آب قدرت  ارزیابی  منظور  به  تجربی  مورد  تست  سطوح  گریزی 

 مطالعه قرار گرفت و نتایج آن با سطح بدون ساختار مقایسه گشت. 

 مواد و تجهیزات   - 2
ه  ، تجهیزات استفاده شدحاضر  با توجه به محوریت اصلی پژوهش

می را  قسمت  این  به  در  تقسیم  دوتوان  د که  بندی کرگروه کلی 
 مربوط به فرآیند  تجهیزات  و  الکتروپلیتینگ عبارتند از: تجهیزات  

 .زنیسنگ
 الکتروپلیتینگ تجهیزات    - 1-2  

بایست از سنگ میبرای اتصال ذرات ساینده به سطح المان چرخ
یک چسب فلزی که بتواند ذرات را با استحکام باال درکنار هم قرار  
یا   الکتروپلیتینگ  فرآیند  از  منظور  این  برای  استفاده گردد.  دهد 
برای  مختلف  فلزات  میان  در  است.  شده  استفاده  فلزی  آبکاری 
علت   به  نیکل  آبکاری  فرآیند  الکتروپلیتینگ،  فرآیند  انجام 

تشکیل شده بر روی سطح کاتد استفاده گردید.   استحکام باالی الیه

در این روش محلولی از سولفات نیکل و کلرید نیکل به همراه مواد  
محلول آبکاری(،   PHافزودنی از قبیل اسید بوریک )متعادل کننده  

مواد نرم کننده روکش و غیره تهیه شده است و با قرار دادن الکترود 
به عنوان کاتد و برقرار کردن    نیکلی به عنوان آند و الکترود مسی

شود. با ایجاد  جریان الکتریسیته، فرآیند الکتروپلیتینگ آغاز می
جریان الکتریسیته، سولفات نیکل در محلول به یون تبدیل شده 
که یون نیکل به سمت کاتد حرکت کرده و در سطح آن عمل احیا 

-های نیکل بر روی کاتد مسی به آرامی میگیرد و یونصورت می
اتفاق   آند  قطب  در  اکسیداسیون  عمل  همزمان  طور  به  نشیند. 
افتاده و آند به آرامی خورده شده و یون نیکل وارد محیط محلول  

یونمی سطح  یافتن  کاهش  با  محیط  شود.  در  شده  آزاد  های 
یابد تا فرآیند متوقف نشود. البته  محلول، خوردگی آند شدت می

آ قطب  به  شدید  آسیب  از  جلوگیری  محلول  برای  است  بهتر  ند 
 آبکاری بعد از گذشت زمان کوتاه تعویض شود. 

-بنابرین، گروه اول از تجهیزات بکار گرفته شده در ساخت چرخ
باشد. این تجهیزات  مربوط به تجهیزات آبکاری میسنگ مورد نظر،  

آبکاری، گرمکن  حمام  کاتد،  آند،  مستقیم،  جریان  منبع  شامل 
شکل   باشد.ای و بشر میسنج، دماسنج جیوه PHمگنت، دستگاه 

با   1 الکتروپلیتینگ  فرآیند  برای  آزمایش  چیدمان  از  تصویری 
 دهد.استفاده از دو الکترود آند و کاتد را نمایش می

 

 
 فرآیند الکتروپلیتینگ چیدمان آزمایش برای   )1شکل  

پودر ذرات ساینده مورد استفاده در این پژوهش شامل پودر الماس  
سایز   مش  ذرات  می  40/50با  الماس  باشد.  صورت  ساینده  به 

ل  ذرات الماس در شک  .مستقیم بر روی سطح کاتد چسبانده شدند
 قابل مشاهده است.   2

 

 
 تصویر ذرات الماس استفاده شده در پژوهش حاضر   ( 2شکل  

-به عنوان قطعهمتر  میلی  1ورقی از جنس مس خالص با ضخامت  
کر بر برای نگهداری بهتر قطعه  ار مورد استفاده قرار گرفته است.ک
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میز دستگاه سنگ با  روی  آهنی  بلوک  بر روی یک  ورق  این  زنی، 
 استفاده از چسب اپوکسی رزین چسبانده شد.

 زنی تجهیزات سنگ   - 2-2
سنگ خاص پیشنهاد  مهمترین قسمت پژوهش حاضر ساخت چرخ

شده در کار حاضر است. این چرخ از سه قسمت تشکیل شده که  
بدنه   است.  المان چرخ سنگ  و  واسط  اصلی، قطعه  بدنه  شامل: 

متر ساخته میلی  220چرخ سنگ از یک دیسک آهنی با قطر خارجی  
نیز حاوی ذرات ساینده الماس در  شده است و المان چرخ سنگ  

واسط موقعیت  قطعه  به  که  است  شده  تعریف  پیش  از  های 
سنگ چسبانده شده و نهایتا به کمک یک پیچ به بدنه رینگ چرخ

سنگ صورت  زنی با استفاده از این چرخمتصل شده و فرِآند سنگ
 پذیرفته است. 

 سنگ ساخت چرخ  - 3

در این مطالعه، ذرات ساینده در کل محیط چرخ تعبیه نشدند، اما 
  1*1با مساحت    المانیدسته ای از ذرات الماس به طور منظم به  

شدند.  سانتی چسبانده  مربع  یک   المانمتر  به  نیز  شده  ساخته 
و کل    چسبانده  واسطقطعه   فوالدی   رینگبه یک    مجموعهشد 

د باید  چیدمان  که  آنجایی  از  شد.  حمام  ر  پیچ  محیط 
قرار گیرد و اندازه ذرات الماس بسیار کوچک است،    الکتروپلیتینگ

نیروی شناوری اعمال شده به ذرات مطمئنًا آنها را از موقعیت از 
شده   تعریف  خواهد کرد پیش  جابجا  آنها  این برای  حل  برای   .

 مشکل از دو تکنیک زیر به طور همزمان استفاده شد:

 توسط یک نیروی خارجی• تثبیت تمام ذرات 
 ذرات توسط یک ماسک سوراخ دار  موقعیت دهی • 

بر  اضافی    حضور هر مادهبه    الکتروپلیتینگاز آنجایی که فرآیند  
است، نمیروی سطح   تثبیت ذرات  حساس  برای  از چسب  توان 

روی کاتد استفاده کرد. نیروی مغناطیسی به عنوان یک بر  ساینده  
مو  نگهدارنده این  برای  القای  خارجی  برای  شد.  پیشنهاد  ضوع 

در قسمت    بصورت جزئیخواص مغناطیسی در ذرات الماس، آنها  
. اگر کل ذره ساینده روکش داده شدندنیکل  عنصر  با  انتهایی آن  

پوشش داده شود، اندازه ذرات ساینده به دلیل وجود پوشش رسانا  
 یابد. فرآیند آبکاری به شدت افزایش می بر روی الماس در طول

ای از ذرات الماس به طور تصادفی بر روی یک نمونه هدست
  3به مدت  الکتروپلیتینگشده توزیع شد و فرآیند  پرداخت مس 

انج فرآیندساعت  به مشخصات  توجه  با  شد.  حدود  ام   10تا    5، 
.  شودبه ازای هر یک ساعت به ضخامت پوشش اضافه میمیکرون  

بنابراین، ذرات به طور نامنظم به کاتد متصل شدند. سپس نمونه  
حاوی اسید نیتریک  تیزآب  برای مدت کوتاهی در معرض محلول  
قرار گرفت. از آنجایی   3تا    1غلیظ و اسید هیدروکلریک با نسبت  

خورده   ، بین ذرات  باندقدرت خورندگی بسیار باالیی دارد،    تیزآبکه  

الی که پوشش نیکل  شوند، در حدا میذرات از هم جاین  شده و  
 ماند. آنها باقی می تحتانی  هایی از سطحتا حدی در قسمت 

  ی و میکرون  500  حفراتیک ماسک پلی اتیلن نازک سوراخ شده با  
متصل شد.   ی کاتد مس و بین آن یک گپ کوچکبا در نظر گرفتن 

بر ماسک  نصب  ساینده  با  کردن  مغناطیس  و  کاتد  های روی 
پایین  الماس، یک   در سمت  نئودیمیم  قرار   یمس  کاتدآهنربای 

ساینده الماس با  ذراتگرفت. توسط یک میکروسکوپ دیجیتال، 
های ماسک قرار داده شد. با افزودن  در داخل سوراخ  اندازه مساوی 

اتصال   و  آند  عنوان  به  نیکل  قطب  واکنش  الکتریسیتهیک   ،
زمان   مدت  و  دما  در شار جریان،   55-60،  آمپرمیلی  10آبکاری 

ساعت انجام شد. با اتصال برق، سولفات    48گراد و  درجه سانتی
می  تجزیه  یون  به  در حمام  منتقل  نیکل  مسی  قطب  به  و  شود 

افتد کاتد اتفاق می قطب  روی    بر  کاهشپدیده  . بنابراین،  گرددمی
یون  میو  آن  سطح  روی  آرامی  به  نیکل  طور های  به  نشینند. 

افتد و  همزمان پدیده اکسیداسیون روی الکترود نیکل اتفاق می
شوند. ها وارد حمام نیکل میشود و الکترون به آرامی خورده می

در محلول،  منتشر شده  های سولفات نیکل  با کاهش میزان یون
  پروسه الکتروپلیتینگ یابد به طوری که  خوردگی نیکل افزایش می

سنگ پیشنهاد  تصویر شماتیک از چرخ  3شکل  شود.  متوقف نمی
 تصویر واقعی از توزیع ذرات الماس   4و شکل    شده در کار حاضر

 دهد. را نشان می

 پذیر مکانیزم برش مواد شکل   -4

نشان  با جزئیات را پذیر  شکل برش مواد  مراحلمکانیزم و   5شکل 
تغییر شکل  پذیر شامل  شکل. این مراحل برای حذف مواد  دهدمی

که به   ای ساینده  ذره.  ]9[برش است   میکروو    زنی، شخم  االستیک
کند در میسطح جدا  را  براده  کند،  اندازه کافی به سطح نفوذ می

تواند  نمی  و  دهدمالش میای که سطح را به آرامی  حالی که ساینده
کار به مواد قطعه  ای که بدون نفوذکار نفوذ کند. سایندهبه قطعه

و ساییدگی جزئی ایجاد  شود، باعث  می  مالیده  فقط بر روی سطح
بر   اثر  میخط  سطح  قابل  روی  سختی  به  است  ممکن  شود که 

باشد. شکل    تشخیص  تغییر  مواد،  برداشت  از  مکانیزم  این  به 
ساینده به آرامی به مواد   ذرهسوم،    حالت در    گویند.االستیک می
و در نتیجه برآمدگی   سطح شده  ند زشخم  منجر به  نفوذ کرده و  

شود. در نتیجه،  ایجاد می  در دو طرف خراش  مواد  برداشت بدون  
یا تغییر شکل  مالش    ی،شخم زنپدیده  ساینده بدون  ذرات  برخی از  

را بدون برش   نیشخم ز  هاآنکنند. برخی از  را تجربه میاالستیک  
می از سایندهتجربه  برخی  و  سر  کنند  پشت  را  مرحله  هر سه  ها 

گذارند. انتقال از هر مرحله کامالً به عمق برش بستگی دارد و می
تغییر   براده برای دستیابی به کیفیت سطح قابل قبول، ضخامت  

شکل نیافته باید در یک حوزه خاص کنترل شود. در این مطالعه،  
م شخمی مالش  بگذارد،  تأثیر  خراش  واقعی  عمق  بر   زنی   تواند 

موادمی بر حجم  بر  تواند  شده  تأثیر   تجمیع  خراش  دیواره  روی 
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سطح تأثیر    بافت مشخصات  تواند بر روی  ، و برش می ]10,11[بگذارد 
 بگذارد.

 

 
 چرخ سنگ به همراه توزیع فرضی ذرات تصویر شماتیک از  (  3شکل  

 
 سنگ توزیع ذرات ساینده الماس بر روی المان چرخ(  4شکل  

 

 
 پذیر مکانیزم برش مواد شکل(  5  شکل 

 نتایج و بحث  - 5

 تولید سطوح ساختاریافته   - 1-5

  افته دیجیتالی از دو سطح ساختاری   تصاویر میکروسکوپ  6شکل  
های پیوسته و ناپیوسته تولید شده توسط  متفاوت، از جمله حالت 

دهد. عواملی مانند پارامترهای برش  زنی را نشان میسنگفرآیند  
ات ذرات ، سرعت میز، عمق برش و غیره(، مشخصدورانی)سرعت  

برآمدگی( )ارتفاع  سنگ  ساینده  حالت  تعیین  و  نوع  زنی  کننده 
ذ تماس  مدت  بتواند  عاملی که  هر  طور کلی  به  است.  ره خراش 

را تغییر دهد می تواند بر هندسه و نوع آن تأثیر ساینده و سطح 
ایجاد    منجر بهتر  پایینو سرعت میز    سرعت دورانی باالتربگذارد.  

شود زیرا مدت میزنی موافق بار  سنگتر در حالت  خراش طوالنی
است. با این    بیشتر  سطحالماس و  ه ساینده  ذرزمان تماس بین  

-دوران چرخ ، طول خراش با کاهش  مخالف بارزنی  وجود، در سنگ
باید شود.  بزرگتر می  (کارقطعهمیز ) سرعت خطی    افزایشو    سنگ

تواند چرخ و سرعت میز میدوران  توجه داشت که  به این نکته هم  

خراش تراکم  تکنیکبر  از  نظر  صرف  بگذارد.  تأثیر  زنی،  سنگ  ها 
چرخ و کاهش سرعت میز   دورانها با افزایش  همپوشانی خراش

ت  چشمگیر استأثیر عمق برش نیز  عالوه بر این،  .  یابدتشدید می
دارد.    درگیری ذره ساینده با سطحا تأثیر مستقیمی بر مدت زمان  زیر

لت بنابراین افزایش عمق برش احتمال تغییر حالت خراش را از حا
می افزایش  پیوسته  به  بر    دهد.ناپیوسته  عالوه  وجود،  این  با 

-چرخالمان  روی  موجود بر  ساینده  ذرات  فرآیند، تراکم    سینماتیک
یا   و همچنین فاصله بین آنها تأثیر زیادی بر کسری سطح  سنگ

همپوشانی سینماتیکی ذرات ساینده خراش دارد.    چگالی سطحی
-ساختار یافته ارائه میسنگ  چرخ الگوهای مختلفی را با تنها یک  

تواند سطحی با کسری  می  بارمخالف  دهد. با این توضیحات، حالت  
 ایجاد کند.    بار وافقتکنیک مسطح خراش باالتر در مقایسه با 

 خراش پیوسته 

 
 ناپیوسته خراش 

 
 تصاویر میکروسکوپ دیجیتالی از سطح ساختاریافته ( 6شکل  

روبشیتصاویر    7شکل   الکترونی  سطح   میکروسکوپ  از 
شیارهای ساختار  حاوی  ناپیوسته  پیوسته  یافته  شده   و  تولید 

دهد. خراش منظم و موازی زنی را نشان می توسط فرآیند سنگ
.  تولید گردیددر یک عمق ثابت با مواد انباشته شده در سمت قله  

سطح   مشاهده  ساختچرخبا  یافته،  سنگ  ذره نمیار  دو  توان 
کاماًل یکسان    ی الماس را پیدا کرد که از نظر هندسی و ابعادساینده  

-های ایجاد شده توسط این چرخخراش ابعاد باشند، در حالی که
حاضر    پژوهشتولید شده در    الماناست.    محدودهدر یک    سنگ

ذره ساینده دقیقًا    144سطر و ستون است. اگرچه همه    12دارای  
در هر ستون ذراتی وجود دارد که اندازه آنها   ولیشبیه هم نیستند،  

ذره ساینده   12به ذرات ستون کناری نزدیک است. از طرف دیگر،  
-لبه فعال عمل می  12با    خانکشیدر یک ستون مانند یک سوزن  

ذرات ک است  ممکن  ذرات،  اندازه  به  بسته  آنها  بین  در  نند که 
وجود داشته باشند. بنابراین، وجود   برداریبرادهغیرفعال در فرآیند  

 غیرفعال   ذرات  برداری توسطعدمبرادهبزرگترین ذرات در هر ستون،  
ابعاد هندسی هر   ،کند. به عبارت دیگر بزرگترین ذرهرا جبران می

کند. از آنجایی که اندازه بزرگترین ذره ساینده در شیار را تعیین می

 قطعه واسط المان

 بدنه فوالدی 

 ذرات ساینده 

 مالش
 زنی شخم برش 
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  الکتروپلیتینگ هر ستون به دلیل فرآیند الک ذرات قبل از فرآیند 
های  های دیگر برابر است، بنابراین کانالبا بزرگترین ذرات ستون

توجه  ه باید به این نکتمشابه و در یک اندازه هستند.  ،تولید شده
رخ می  داشت  زمانی  فوق  پدیده   پیوسته های  دهد که خراشکه 

در خراش در حالی که  ناپیوسته مکانیایجاد شود،  -برادهم  زهای 
می  برداری تغییر  تمامی  کمی  تثبیت  با  حاضر،  تحقیق  در  کند. 

متر بر ثانیه رخ    2  میزپارامترهای ورودی، پدیده انتقال در سرعت  
تر، خراش پیوسته و های پایینسرعت   ، به طوری که درداده است 

 . شده است ناپیوستگی  های  تولید خراشهای باالتر منجر به  سرعت 

 خواص کاربردی سطوح ساختاریافته   - 2-5

پیش که  ساختاریافته کاربردهای همانطور  سطوح  شده،  بیان  تر 
آب خاصیت  آنها  بین  در  دارند که  زیادی  از  بسیار  یکی  گریزی 

ویژگی است مهمترین  سطوح  این  آب]13 ,12[های  به .  گریزی 
های سطح جامد  های آب به مولکولمعنای عدم چسبیدن مولکول

است که این ویژگی منجر شده که قطره آب بر روی سطح از حالت  
. این ویژگی سطح تماس ]14[ای تبدیل شود ای به حالت قطرهالیه

سطح حرکت  کار را کاهش داده و آب به راحتی بر روی  قطعه-قطره
تصویر از نمای برش خورده عرضی    8آزادانه خواهد داشت. شکل  

و ساختار  -از سیستم قطره برای دو سطح ساختاریافته  را  سطح 
می نشان  را  )معمولی(  تصاویر  نیافته  این  از  همانطور که  دهد. 

با    زنیبه کمک سنگ  حمشخص است، با ساختاریافته کردن سط
ر حاضر، خواص ترشوندگی سنگ خاص پیشنهاد شده در کاچرخ

 یابد.  گریزی بهبود میدوستی به آبسطح از حالت آب
 

 خراش پیوسته 

 
 ناپیوسته خراش 

 
 از سطح ساختاریافته  الکترونی روبشی تصاویر میکروسکوپ (  7  ل شک 

 پرداخت شده( -سطح بدون ساختار )معمولی

 
 سطح ساختاریافته 

 
بر روی سطح بدون ساختار و سطح  وضعیت قرارگیری قطره آب (  8  ل شک 

 زنی ساختاریافته تولید شده به کمک پروسه سنگ

 گیری نتیجه   - 6

زنی یک عملیات غیرقابل انکار در محیط  سنگ  فرآینداز آنجایی که  
، توجه  است، رویکرد موثر برای تقویت عملکرد آن  امروز  صنعتی
حاضر، برای . در کار  ی را به خود جلب کرده است بسیار  محققان

ساختاری  است سطوح  شده  عملکرد سطح، سعی  ه ب  افتهتقویت 
. نتایج اصلی این کار به شرح  تولید گرددزنی  تکنیک سنگ  کمک

 زیر است: 

تعریف شده    سنگچرخ • از پیش  توزیع  با   برای ساختار یافته 
 . شد ساخته و طراحیساینده الماس  ذرات

توسط   • و  شدند  داده  پوشش  ابتدا  الماس  ماسک ذرات  یک 
و توسط یک آهنربای    شدند  دهی  موقعیت  هکاری شدسوراخ

 ثابت شدند.  ،بدون تماس  نگهدارندهنئودیمیم به عنوان 

استفاده از فرآیند الکتروپلیتینگ نیکل، ذرات الماس به بدنه    با •
   المان چسبانده شدند.

خراش • حاوی  ساختاریافته  و سطوح  پیوسته  هندسه  با  هایی 
 زنی تولید شد. فرآیند سنگناپیوسته توسط 

ب • استاتیکی  تماس  ساختارزوایه  بدون    37حدودا    رای سطح 
م  محاسبه گشت درجه   تا  با ساختاریافته کردن سطح  قدار  که 
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فوالد    کاری ی تخمین گشتاور در فرایند سوراخ مدل تحلیلی و عدد   توسعه 
 سخت 

 

 مشخصات مقاله   چکیده 

کوک می باشد معرفی شد. مدل -آکسلی بهبود یافته که در واقع ترکیب مدل آکسلی و جانسون مدل   در این مقاله
به همین دلیل  با مرتبط کردن مدل    گیرد در نظر نمی    را   نرخ کرنش، کارسختی و افزایش حرارت  اتاثر  ،آکسلی

نوشته شد  Matlab فزار برنامه ای با نرم ا . در این مقالهبا این مدل، مدل آکسلی توسعه داده شد کوک-جانسون 
انجام می داد و طبق فرمول کالسیک گشتاور،  آکسلی بهبود یافته  که  حل تحلیلی  فرایند سوراخ کاری  را با مدل  

پارامتر را با توجه به نیروی مماسی خروجی گرفته این  . سپس مقدار    کرد   محاسبه  Matlabاز کد    شده  میزان 
مقایسه شد که میزان اختالف   AdvantEdgeاز نرم افزار    با استفاده  عددیزی  مدلسا   مقدار این پارامتر در  باگشتاور  
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 مقدمه  -1
تحل  یکار  نیماش  ندیفرا   یمدلساز صورت  سه  و   ی عدد  ،یلیبه  

 دهیچی پ  اریو بس  یبی تقر  ،ی عدد  ی. مدلسازرد یپذ  یانجام م  یتجرب
هز همراه  مدلساز  یمحاسبات  نهی به  است،  اگر چه   ،یتجرب  یباال 

است.، اما  نهی زمان بر و پرهز  یاست ول  میمستق  ی کرد یروش و رو
مدل مدنظر را    توانیم  یحداقل  نهی با صرف هز  ،یلیتحل  یبا مدلساز

در پارامتر    یاعمال  راتییتوسعه داد و پاسخ مدل را متناسب با تغ
 شود.  یساده م  اریپارامتر ها بس  یسنج  ت یها بدست آورد و حساس

مدلساز  یکی توسعه  عنوان   روی ن  نیتخم  ،یلیتحل  ی از اهداف  به 
  رو یاست که در واقع ن  ینکار یماش  ند یمهم فرا   ی ها  یاز خروج  یکی

   .[1]دهد یبدست م  ی نکاری ماش ت یقابل از یحیدرک صح
 ی روینازک و ن  ه یناح  م،یضخ  هیناح  کرد یبه سه رو  یلیتحل  یمدلساز

نازک بعد از گذر ماده از    هیشود. در مدل ناح  یانجام م  یشخم زن
تنش برش،  نم  یصفحه  وارد  آن  تغ  یبه  و  ها  رییشود   ی شکل 

باال اتفاق   یبا سرعت برش  کیبار  ی ا  هیو کرنش در ناح  کیپالست
ا  یم در  اثرات ک   نیافتد.  از  دما چشم    رنش،مدل،  و  نرخ کرنش 

  .]2[میکن یم یپوش
افتد.    یاتفاق م  یصفحه برش  کینازک در امتداد    هیناح  ی ها  مدل
  تینها یآل به ب دهیصفحه در حالت ا نیرو، نرخ کرنش در ا نیاز ا
 .ست ین ریدارد، که عماًل امکان پذ لیتما
شکل    رییتغ  هیتر، ناح  نییپا  یدر سرعت برش   م،یضخ  هیمدل ناح  در

تنش ضخ ا  میو  در  است،  نظر    یمدل کار سخت  نیتر  در  را  ماده 
  یبرا   دهیچیو پ  ی رخطیغ  ی ندیفرآ  یکار نیماش  اتیعمل  .می ریگیم

 ی متداول برا   ی کردهای رو  انیهست. در م  یساز  هیو شب  یمدل ساز
تحل  هی تجز روش   یاریبس  ،ینکاری ماش  ی ندهایفرآ  لی و  به  از  ها 
برا   یتجرب  ی دارند تا ثابت ها  هیتک  شیآزما  نیچند  بیترک   ی که 

کار تع   یمواد  را  هستند  فرد  به   ی تئور  اماکنند    ن ییمنحصر 
نOxley)  یآکسل  افتهیتوسعه   ینکاریماش ا  یازی(  ثوابت    نیبه 
ناح  درندارد.    یتجرب در    ،یآکسل  یمواز  یبرش  هیمدل  عمل برش 

( صفحه 1افتد. مطابق )شکل    ی با عرض محدود اتفاق م  ی منطقه ا
م  ی ا در آن شروع  برش  عمل  برش  ی که  و    ی ورود  یشود صفحه 

ا برش  ی صفحه  عمل  م  یکه  متوقف  آن  برش  یدر  صفحه   ی شود 
  .]3[دشو یم دهینام یخروج

 
 موازی آکسلی   یبرش  هیمدل ناح   ( 1  شکل 

پژوهش  برخی  به  ادامه  می در  زمینه  این  در  شده  انجام  های 
 پردازیم. 

   ی کار ن یماش  یرا بر اساس تئور  رویمدل ن  ک، ی]3[هاپکینز و حسینی
  ی فوالدها  فرزکاریبرش در طول    ی روهاین  ینیبشیپ  یبرا   آکسلی

شده   ابزار    4340سخت  از  استفاده  خوربا  قابلیت  ،  اینسرت  )که 
ارائه   ،اینسرت پرداخت کاری را دارد(و   خشن کاری اینسرت اتصال
مختلف از سرعت    سطحبا در نظر گرفتن شش    ییهاشیآزما  .کردند

  ی اضی مدل ر یاعتبارسنج ی برا  پیشروی های مختلفو نرخ   یبرش
 شده است. استفاده 

سده  ادیبی  و  تحل  هی تجز،  ]4[مدهاوان  محدود   ی اجزا   لیو 
قابل  یکارن یماش  قیدق   کوپل  یکی ترمومکان از  استفاده  با   ت یرا 

افزار    یالگرانژ  نی لریاو  لیتحل نرم  انجام    ABAQUS/Explicit  در 
و   بهتر  نیادادند  چارچوب  در  تحل  نی اطالعات  موجود    یلیمدل 

از   یتا به درک بهترمشاهده شد  ی  آکسل  ینکاریمدل ماش  یعنی
  یکه مدل آکسل  دادنشان    مقایسهمنجر شود.  ینکاریماش  کی زیف

خوب تصو  ینکاریماش  ک ی زیف  ی به  به  ضمن کشد  یم  ریرا  در   ،
ن که  شد  زاو  یبرش   ی روهایمشاهده  برش  هیو    ی صفحه 

مدل    شده ینیبش یپ متناظر    ر یمقاد  ک ینزد   آکسلیتوسط 
دما در امتداد    همچنینهستند.  تحلیل نرم افزاری  آمده از   بدست 

است.    زده شده   بی تقر  آکسلیبا مدل    ی به خوب  یاسم  یصفحه برش
ا د  نیبا  اقدامات  افزا   یگر یحال،  در ناح  شیمانند    ه ینرخ کرنش 
توسط    شده ینیبشیپ  هیثانو  یبرش  هیو ضخامت ناح  هیاول  یبرش

 متفاوت هستند. FEAآمده از دست به جیبا نتا آکسلیمدل 
همکاران و  ساغر  سطوح تحت    روهاین  ینیبش ی پ  ی برا ،  ]5[کیران 

  ن یمختلف در حهای    پیشروی   نرخ  و  های برشی  سرعت   مختلف
کرده استفاده    آکسلی   یلیاز مدل تحل  تنگستن،  اژیآل  یکارنیماش

از   ای  بهینه  ترکیب  و  و    ی پارامترها اند  برش  )سرعت  نرخ  برش 
 برای این جنس یافتند.  RSM با استفاده از روش  را  (پیشروی 

 مدل آکسلی تشریح      - 2
 مدل آکسلی ساده   - 1-2

 کرد یکه رو  رد،یگ ی در نظر م  مذکور را ی  کردهایاز رو  یکیمقاله    نیا
 .شده است  جادیو همکارانش ا آکسلی است که توسط یسازمدل

روش آکسلی  یکار نیماش  هی نظر عنوان   ی نیبش یپ  ی برا   یبه 
در  نرخ کرنش باال    ت یبرش و دما با در نظر گرفتن ماه  ی روهاین

 شد. فیتوص یکارنیماش ی ندهایفرآ
سختی ماده، صفحه برش   کسلی برای درنظرگرفتن اثر کار آدر مدل  

شود. درنتیجه برای تغییر صورت یک نوار برش ضخیم فرض میبه
ضا و مکان کافی وجود دارد. مطابق شکل و سخت شدن ماده، ف

صورت یک یه برش اولیه بهناح  ،1 شکل کسلی در  آشده   مدل ساده
صورت یک مستطیل با  نوار با وجوه موازی و ناحیه برش ثانویه به

شود. این مدل بر اساس تئوری نوار لغزش  ضخامت ثابت فرض می
می برش  فرایند  در  تجربی  مشاهدات  مدو  این  فرض  بر  باشد.  ل 
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صفحه  کرنش  حالت  میبرقراری  فرایند  پایداری  و  . ]3[باشدای 
 .است  شده آورده 2شکل   شماتیک این مدل نیرویی در

 

( و ناحیه  ABکسلی توزیع تنش را در طول صفحه برش )آتئوری  
انتخاب   را به نحوی   φتماس ابزار با براده بررسی نموده و زاویه برش  

کند که نیروهای برآیند تولیدشده در این دو ناحیه با یکدیگر در  می
مؤلفه  معادالت  باشند.  )تعادل  برش  در صفحه  نیرو  از  ABهای   )

 است.قابل دستیابی  (10)تا  (1) روابط

𝑡𝑐 =
𝑡𝑐𝑜𝑠(𝜑 − 𝛼)

𝑠𝑖𝑛(𝜑)
 (1) 

𝐹𝑐 = 𝑅𝑐𝑜𝑠(𝜆 − 𝛼) (2) 
𝐹𝑇 = 𝑅𝑠𝑖𝑛(𝜆 − 𝛼) (3) 
𝐹 = 𝑅𝑠𝑖𝑛𝜆 (4) 
𝑁 = 𝑅𝑐𝑜𝑠𝜆 (5) 

𝑅 =
𝐹𝑠

𝑐𝑜𝑠(𝜃)
=

𝑘𝐴𝐵

𝑠𝑖𝑛(𝜑) 𝑐𝑜𝑠(𝜃)
 (6) 

𝜎𝑁
′ = 𝑘𝐴𝐵 (1 +

𝜋

2
− 2𝛼 − 2𝐶0𝑛𝑒𝑞) (7 ) 

𝜆 = 𝜃 + 𝛼 − 𝜑 (8 ) 

𝑡𝑎𝑛𝜃 = 1 + 2 (
𝜋

4
− 𝜑) − 𝐶0n (9 ) 

𝑅𝑡 =
𝜌𝐶𝑝𝑉𝑡1

𝐾
 (10) 

در آن   نتراشیده،    tکه  براده  براده،    tcضخامت  نیروی    Rضخامت 
نیروهای مماسی و  Nو    Fهای نیروی برش،  مؤلفه  FTو    Fcبرآیند،  

تنش تسلیم ماده،   kABبراده با ابزار برش،    مشترک  عمودی در سطح
λ    ،اصطکاک برش،    φزاویه  و    αزاویه  براده  تمایل    θزاویه  زاویه 

به  Cnباشند.  می که  است  الگوریتم  ثابت  بازگشتی  نیز  صورت 
از سوی دیگر، تنش برشی و تنش نرمال در ]5[گرددمحاسبه می   .

معادله    اببه ترتیب  ناحیه تماس براده با ابزار )روی سطح براده(،  
 محاسبه است:  قابل 15و  14

𝜏𝑖𝑛𝑡 =
𝐹

ℎ𝑤
 (11 ) 

𝜎𝑁 =
𝑁

ℎ𝑤
 (12) 

ℎ =
𝑡 𝑠𝑖𝑛𝜃

𝑐𝑜𝑠𝜆𝑠𝑖𝑛𝜑
(1 +

𝐶0𝑛𝑒𝑞

3𝑡𝑎𝑛𝜃
) (13) 

باشند. در طول ناحیه تماس می  hعرض ناحیه برش و    wکه در آن  
بازگشتی انجام  -ای صورت پله این الگوریتم، تعیین زاویه برش به

ه و دیگر  شود. زمانی که زاویه برش به دست آمد، ضخامت برادمی
. برای به دست آوردن زاویه  هستندهای نیرو قابل دستیابی  مؤلفه 

شده، زاویه برش و ثابت الگوریتم برش بر اساس الگوریتم مطرح
صورت نموی افزایش داده شده و برای تمامی مقادیر آن، تنش به

( براده  تماس  در سطح  قرار می مورد (  int  τبرشی  گیرد. محاسبه 
که در آن مقدار تنش برشی   φآمده برای  دست بیشترین مقدار به

(int  τ  ) ( با تنش تسلیم ماده𝑘𝑐ℎ𝑖𝑝برابر شدند به )  عنوان مقدار زاویه
بازگشتی  -ای صورت پله گردد. ثابت الگوریتم نیز بهبرش تعیین می

ری که در آن  در یک چرخه باالتر از زاویه برش تغییر کرده و مقدا
در صفحه برش )  نرمال  𝜎𝑁تنش 

در سطح تماس ′ نرمال  و تنش   )
ابزار ) عنوان مقدار ثابت الگوریتم خواهد  ( برابر شد، به𝜎𝑁براده با 

𝜎𝑁) تنش نرمال در صفحه برش    بود.
به صورت زیر محاسبه می   (′

   :[5]شود

𝜎𝑁
′ = 𝑘𝐴𝐵(1 +

𝜋

2
− 2𝛼 − 2𝐶0𝑛𝑒𝑞) (14) 

ناح در  شده  انجام  زمان،   برادهو جرم   Fs Vs یبرش  هیکار  واحد  در 
mchip = ρ Vt1w   ن،یاست، بنابرا  ΔTSZ   افزایش دما در ناحیه برشی

 [5].نمودمحاسبه زیر توان به صورت  یرا م

Δ𝑇𝑆𝑍 =
(1 − 𝛽)𝐹𝑆𝑉𝑆

𝑚𝑐ℎ𝑖𝑝𝐶𝑃
 (15) 

𝛽  3[است ضریب پارتیشن حرارتی[ . 
تنش   نیانگی( که از آن م𝑇INT)  میانگین در سطح براده و ابزار  ی دما
به کمک رابطه زیر   شود،یم  نیی در فصل مشترک تع  یبرش  انی جر

 ]3[محاسبه می شود
𝑇𝐼𝑁𝑇 = 𝑇𝑟𝑒𝑓 + ∆𝑇𝑆𝑍 + 𝜓∆𝑇𝑀 (16)  

∆𝑇𝑀  سطح براده است دما در داخل    شیحداکثر افزا  .𝜓 است   یعامل
  ی نشان م  ابزار و براده  دما را در امتداد سطح مشترک   راتییکه تغ

 .دهد

𝑇𝑀∆شود که رابطه    ینشان داده م 

∆𝑇𝑐
  ند یمواد و فرآ  ی پارامترهابین    

  . ]5[کرد  انیب زیر توان به صورت معادله یرا م ماشینکاری

log
𝑇𝑀

𝑇𝐶
= 0.06 − 0.195

1

2
𝛿 𝑅𝑇𝑡2ℎ + 0.5 log 𝑅𝑇𝑡2 ℎ (17 ) 

𝑅𝑇  عددی وابسته به گرما و𝑡2 و    ضخامت براده تغییر شکل یافته𝛿 
به  ابزار  براده  مشترک  سطح  پالستیک  منطقه  ضخامت  نسبت 

 است.   ضخامت براده
𝑇𝐶 پالست گرفتن کار  نظر  در  در    کیبا  شده  سطح    برادهانجام  در 

 .شود یابزار محاسبه ممشترک براده و 

𝑇𝐶 =
𝐹 𝑠𝑖𝑛𝜙

𝜌𝑆𝑡1cos (𝜙 − 𝛼)
 (18) 

𝜌قطعه کار  ماده  یچگال  ،𝛼 و    براده  هیزاو 𝑡1تغ براده    ر یی ضخامت 
 است.  افتهیشکل ن

 مدل آکسلی بهبود یافته   - 2-2
کوپل  ماشین فرایند  یک  دو  -حرارتیکاری  این  و  بوده  مکانیکی 

قابل  هم  از  نمی تحلیل  درتفکیک  نرخ   کسلی،آمدل    باشند.  اثر 
گرفته نشده است. لذا   نظر  کرنش، کارسختی و افزایش حرارت در

پژوهش   این  و   به در  مذکور  پارامترهای  اثر  کردن  لحاظ  منظور 
جانسونتر  دقیقتخمین   مدل  تنش  -نیرو،  تخمین  برای  کوک 

 
 مدل نیرویی ناحیه نازک  ( 2شکل  
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کوک، -تسلیم به الگوریتم فوق اضافه گردید. در واقع مدل جانسون 
عنوان تابعی از نرخ کرنش و دمای فرایند مطرح  تنش تسلیم را به

 : به صورت زیر می شود که(. 24 و 23کند )معادله می

𝑘𝐴𝐵 =
1

√3
(𝐴 + 𝐵휀𝐴𝐵

𝑛 )(1 + 𝐶𝑙𝑛
휀�̇�𝐵

휀0̇
 )(1−(

𝑇𝐴𝐵 − 𝑇0

𝑇𝑚 − 𝑇0

)𝑚) (19) 

𝑘𝑐ℎ𝑖𝑝 =
1

√3
(𝐴 + 𝐵휀𝑖𝑛𝑡

𝑛 )(1 + 𝐶𝑙𝑛
휀�̇�𝑛𝑡

휀0̇
 )(1−(

𝑇𝑖𝑛𝑡 − 𝑇0

𝑇𝑚 − 𝑇0

)𝑚) (20) 

  ر یی تغ  لیو تحل  هی تجز  ی کوک به طور گسترده برا -رابطه جانسون
رابطه   کی نی. امی شودفلزات استفاده  در  نرخ کرنش باالو  شکل
معادله به   نیکند ا  یماده فراهم م (𝜎)  انیتنش جر  ی برا   یتجرب

 : شد جادیا  ری صورت ز

 𝜎 = (𝐴 + 𝐵휀𝑛)(1 + 𝐶 ln
휀̇

휀0̇
)(1 − (

𝑇 − 𝑇𝑟

𝑇𝑚 − 𝑇𝑟
)𝑚) (21) 

نرخ کرنش   휀0̇نرخ کرنش معادل،   휀̇کرنش معادل،  휀در معادله باال 
 کی  ذوب  ی دما 𝑇𝑚اتاق و   ی دما  𝑇𝑟ماده،   ی لحظه ا  ی دما  Tمرجع،  

  شیهستند که با آزما  یی ثابت ها  mو    A  ،B  ،C  ،nاست.    نیماده مع
 . ندیآ یبه دست م ماده

در معرض نرخ    موادکه    ابد ی  یم  شیافزا   یزمان  ،مواد  انیتنش جر
 کرنش باال هستند. 

م فرض  جانسون کوک  مواد  جر  یمدل  تنش  طور    انی کند که  به 
 .رد ی گ  یکرنش، نرخ کرنش و دما قرار م ریمستقل تحت تأث

اجازه   وکوک سازگار است    -جانسون    ی ادیبا معادله بن  آکسلیمدل  
،  استفاده کند  یبرش  ی روهاین  نییتع  ی تا از خواص مواد برا   دهدیم

  ک ی  ی برا   جانسون کوک  ی تنها پارامترها  را ی است ز  دیمف  اریبس  که
پ منظور  به  ماش  یبرش  ی روهاین  ینیبش ی ماده خاص    ن یدر طول 

   .[6]است  ازیماده مورد ن نیا یکار
 است:محاسبه  قابل 24 تا 23ط  کرنش و نرخ کرنش نیز از رواب

휀𝐴𝐵 =
1

2√3
(

𝑐𝑜𝑠 𝛼

𝑠𝑖𝑛𝜑𝑐𝑜𝑠 (𝜑 − 𝛼)
) (22) 

휀�̇�𝐵 =
𝐶𝑛

√3

𝑉𝑠

𝑙
 (23) 

𝐶′𝑛 = 𝐶𝑛𝑛
𝐵휀𝑛

𝐴𝐵

𝐴 + 𝐵휀𝑛
𝐴𝐵

 (24 ) 

휀𝑖𝑛𝑡 = 2휀𝐴𝐵 +
1

√3

ℎ

𝛿𝑡𝑐
 (25) 

휀�̇�𝑛𝑡 =
1

√3

𝑉𝑐

𝛿𝑡𝑐
 (26) 

آن  در  휀𝐴𝐵که 
امتداد    موثر کرنش     AB  ،휀�̇�𝐵در 

در    موثرنرخ کرنش    
AB ،휀𝑖𝑛𝑡امتداد  

휀�̇�𝑛𝑡 ،ابزارو    سطح مشترک برادهکرنش معادل در    
     

  موثرنرخ کرنش  ،    ابزارو    سطح مشترک برادهنرخ کرنش معادل در  
جر تنش  ماده   Tm  جانسون کوک،  انی در مدل  نقطه ذوب  دمای 

  A  ،B  ،C  ،m  ،nباشد.  می  مرجعدمای    AB  ،  T0دما در امتداد   TABو 
휀0̇و 

 . ]3[هستندنیز ثوابت موادی   
آمده    3شکل    درمقاله  الگوریتم آکسلی توسعه داده شده در این  

 است.

 

 ]7[های برش توسط مدل آکسلیالگوریتم تخمین نیرو   ( 3  شکل 

 کاری مدل برش متعامد معادل فرایند سوراخ - 3
کاری دو ناحیه اصلی مته، شامل لبه برنده اصلی در فرایند سوراخ 

کنند. جان  کاری تولید میسوراخ ابزار و نوک مته حرارت و نیرو را در  
مته نقش مهمی در استحکام ابزار مته نسبت به خمش جانبی و  

حال، برش در راستای این لبه  کند. بااینبارهای نامتعادل ایفا می 
به   نزدیک  پایین  و سرعت برشی  بزرگ  براده منفی  زاویه  به علت 

شد.   سازی حذف. لذا اثر این لبه در مدل]8[مرکز مته مؤثر نیست 
عالوه بر این، با توجه به باال بودن مدول االستیک و ضریب انتقال 

مدل در  ابزار  پایین،  بهحرارت  تحلیلی  صلب  سازی  صورت 
درنظرگرفته شد. این فرض اثرات درنظرنگرفتن لبه جان مته را کمتر  

حال  کند. بااینمکانیکی را تشدید می-کند، اما بارهای حرارتیمی
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های عددی نیز  فرض ابزار صلب حتی در روش  سازی،به علت ساده
 . ]9[متداول است 

همچنین فرض گردید که مته دارای شکلی مخروط با بیشترین قطر 
در نوک ابزار بوده و دیواره ابزار تأثیری بر فرایند برش ندارد. بنابراین،  
فرایند برش تنها در گوشه لبه برش اصلی مته درنظرگرفته شد. بر  

برش،   تئوری  میاساس  ناحیه  این  برش  در  فرایند  مدل  از  توان 
کاری با فرایند تخمین فرایند سوراخ  (4  شکلمتعامد استفاده کرد )

هدف به دست   . با توجه به اینکه]10[برش متعامد در لبه اصلی ابزار
های پسماند در دیواره سوراخ است و با فرض راه به در آوردن تنش 

معادل این  سوراخ،  میبودن  پیدا  بیشتری  صحت  از سازی  کند. 
مدل  مسئله،  محوری  متقارن  هندسه  به  توجه  با  دیگر،  سوی 

 صورت دوبعدی درنظرگرفته شد. تحلیلی به
 

 

 
 کاری با فرایند برش متعامد در لبه اصلی ابزارتخمین فرایند سوراخ   ( 4  شکل 

 
بر   متعامد  برش  مدل  معادل  زوایای  تا  است  نیاز  اساس  این  بر 
زوایای  فرضی،  در صفحه کاری  آید.  به دست  مته  زوایای  اساس 

و انتهای لبه برش اصلی روی )نقطه   A-Aبراده و آزاد مؤثر در مقطع  
M10[محاسبه است قابل (29) تا  (27)های ( از معادله[ . 

𝛾𝑓𝑀𝑒 = 𝛾𝑓𝑀 + 𝜉  (27 ) 

𝛼𝑓𝑀𝑒 = 𝛼𝑓𝑀 − 𝜉  (28) 
𝜉 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛(

𝑓

𝜋𝑑𝑀
)  (29) 

نقطه   در  برش،   M  ،𝑘𝑟𝑀که  لبه  صفحه   𝛾𝑜𝑀زاویه  در  براده  زاویه 
ابزار 𝜆𝑠𝑀و  ئ عمود تمایل  مؤثر  می  زاویه  براده  زاویه  سپس  باشند. 
𝛾𝑜𝑀𝑒  و زاویه آزاد مؤثر𝛼𝑜𝑀𝑒 و   در لبه ابزار و در صفحه برش متعامد

 گردد. تعریف می (31)و  (30)های صورت معادله به Mدر نقطه 

𝑡𝑎𝑛𝛾𝑜𝑀𝑒 =
𝑡𝑎𝑛𝛾𝑓𝑀𝑒 − 𝑡𝑎𝑛𝜆𝑠𝑀𝑒𝑐𝑜𝑠𝑘𝑟𝑀𝑒

𝑠𝑖𝑛𝑘𝑟𝑀𝑒
 (30 ) 

𝑐𝑜𝑡𝛼𝑜𝑀𝑒 =
𝑐𝑜𝑡 (𝛼𝑓𝑀𝑒) − 𝑡𝑎𝑛𝜆𝑠𝑀𝑒𝑐𝑜𝑠𝑘𝑟𝑀𝑒

𝑠𝑖𝑛𝑘𝑟𝑀𝑒
 (31) 

 ( 32)در فرایند برش متعامد نیز از رابطه    fعمق برش مدل معادل  
 محاسبه است.قابل

𝑓 =
𝑓𝑧

2
. 𝑠𝑖𝑛𝑘𝑟𝑀𝑒  (32) 

 نتایج و بحث   -4
گردید، در این پژوهش مدل آکسلی بهبودیافته همانطور که اشاره  

کوک ارائه گردید. به همین منظور و  -توسط مدل موادی جانسون
ی  شده،  ارائه  الگوریتم  اساس  کامپ  کبر   ی برا   یوتریبرنامه 

 .توسعه داده شد MATLABدر نرم افزار  برش ی روهاین ینیبش یپ

فوالد    ادهم مطالعه    450متوسط    یسخت  با  AISI  4340مورد 
در  ماده مذکور    یکیو مکان  یکیزیخواص ف( می باشد که  HVویکرز)

است   1جدول   شده  مدل،    شیافزا   ی برا   .ارائه   مدولدقت 
 ،کوک-استفاده از مدل جانسون   با  ادهم   میو تنش تسل  تهیسیاالست

 .ه است وابسته به دما درنظرگرفته شد
 نتایج مدل تحلیلی   - 1-4

با  یوتریکامپ ی رو Matlab 2021b در ه توسعه داده شد یلیکد تحل
CPU Core i7  (2.66   و  گاهرتزیگ  .اجرا شد  حافظه  ت یگابایگ   16( 

 1750بر مته وارد طبق برنامه نوشته شده در متلب، نیروی مماسی 
 نیوتن بدست می آید. 

و   اساس  این  فرایند بر  در  مته  گشتاور  آوردن  بدست  برای 
 استفاده می کنیم:  رابطه کالسیک محاسبه گشتاورسوراخکاری از 

 𝑀𝑐 = 𝑓𝑐 ×
𝑑𝑐

2
  (33 )  

 𝑀𝑐 = 1750 𝑁 ×
0.008 𝑚

2
= 7 𝑁. 𝑚  

نیوتن متر    7حدود    مته سوراخکاریبر طبق محاسبات ، گشتاور  
 بدست می آید. 

 
مدلسازی    مورد استفاده در   AISI 4340خواص فیزیکی و مکانیکی   ( 1جدول 
 تحلیلی 

 مقدار  واحد  ویژگی های فیزیکی 

kg (ρworkpiece)چگالی 𝑚3⁄  7850 
 0.3 - (𝜗)ضریب پواسون

 1 - (휀0̇)کرنش مرجعنرخ 
 K 293 (𝑇0)دمای مرجع
 K 1793 (𝑇𝑚)نقطه ذوب

𝐽 (𝐶𝑝)ظرفیت گرمایی ویژه 𝑘𝑔. 𝐾⁄  361 

ضریب رسانایی 
 (kworkpiece)حرارتی

𝑊 𝑚. 𝐾⁄  41.7 

ضریب انبساط  
 (workpiece∝)حرارتی

1 𝐾⁄  1.13 ×10−5 

 کوک - پارامترهای موادی مدل جانسون 
m n C B(MPa) A(MPa) 

1.03 0.26 0.014 510 1029 
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 اعتبارسنجی مدل تحلیلی   سازی المان محدود و شبیه   - 2-4
توسعهبه تحلیلی  مدل  اعتبارسنجی  مدلسازی  منظور  از  یافته، 

و تعریف پارامترهای    AdvantEdgeافزار المان محدود  عددی در نرم 
به ،  مدلدر این    .استفاده گردید  1جدول  فیزیکی و مکانیکی مشابه  

کار، منظور حذف اثرات ناخواسته ناشی از ورود ابزار مته به قطعه
 . (5)شکل سازی شدکار شبیها قطعهحالت میانی درگیری بمته در 

 
 قطعه کار قبل از انجام سوراخ کاری  ( 5  شکل 

 
تا   4.83تغییرات گشتاور در فرایند سوراخکاری    رنج  6شکل    طبق

باشد.  12.91 می  متر  مته  نیوتن  ابتدایی زمانی که  های  زمان    از 
  پیوستگی می رسد میگذرد و مقدار آن به یک  فرایند سوراخکاری  

نیوتن متر می باشد. گشتاور    8حدود    در این پیوستگی  مقدار آنکه  
در مقایسه با نتیجه بدست آمده از حل بدست آمده از حل عددی  

نشان دهنده   که  دهددرصد اختالف نتایج را نشان می  12.5تحلیلی  
 باشد. تقریب قابل قبول در مدل تحلیلی ارائه شده می

 
 

 
 بر حسب زمان  گشتاور نمودار   ( 6شکل  

 
دما هم بررسی  فرایند سوراخ کاری پارامتر    به منظور بررسی بهتر  

گردد  7شکل  طبق  .گردید می  سهم    مشاهده  بیشترین  براده  که 
از منطقه   را  این صورت، حرارت  به  بتواند  تا   داراست   را  حرارتی 

 ماشین کاری دور کند. 
دما در ابزار    دهد که  شان میتغییرات دما بر روی ابزار را ن  8شکل  

  8شکل  مطابق    کند.  درجه سانتی گراد تغییر می  376درجه تا    10از  

این  در  ابزار وجود دارد که  در لبه های برش  دما  بیشترین میزان 
ابزار رخ می دهد. که با مشاهدات تجربی سایش  نواحی، سایش 

 ابزار در فرایند مطابقت داشت. 
دما در ناحیه ماشینکاری یکی از عوامل مهم در عمر ابزار  ،  برای ابزار  

ناشی از    ،برشو کیفیت سطح است  حرارت ایجاد شده در ناحیه  
پ شکل  همچنین التغییر  و  براده  تشکیل  هنگام  مواد    ستیک 

ابزار با براده و سطح قطعه   اصطکاک  وه بر الکار است. دما ع  بین 
  شکل براده و کاهش کیفیت سطح قطعهتغییر    باعث   سایش ابزار،

 می شود. کار 

 

 
  

 دمایی فرایند سوراخکاری بر روی قطعه کاری با جنسکانتور    ( 7  شکل 

AISI4340    چپ به  راست  از:  از  عبارتند  تفکیک  دمایی  به  الف(کانتور 
 قطعه کار، ب(کانتور دمایی مته، ج(کانتور دمایی براده 

 
 نمودار دما ابزار بر حسب زمان  ( 8  شکل 

 
در    شبیشترین مقدار  9شکل  کرنش پالستیک طبق تحلیل  نرخ  

 2000حدود است که مقدار ماکزیمم آن  براده های حاصل از فرایند
 می باشد. واحد بر ثانیه

 



 79 فوالد سخت   ی کار سوراخ   ند ی گشتاور در فرا   ن ی تخم   ی و عدد   ی ل ی توسعه مدل تحل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

Volume 22, Issue 10, October 2022  MME, Proceedings of the 2nd Advanced Machining and Machine Tools Conference 
 

 
جنس نرخ    ( 9  شکل  کار  قطعه  سوراخکاری  فرایند  پالستیک     کرنش 

AISI4340 

 گیری بندی و نتیجه جمع   - 6
مدل   بار  اولین  برای  شده  انجام  های  بررسی  طبق  مقاله  این  در 

- یافته که در واقع ترکیب مدل آکسلی و جانسونآکسلی بهبود  
کوک می باشد معرفی شد.که این مدل ضعف های مدل آکسلی  

بود،   اثر نرخ کرنش، کارسختی و افزایش حرارتکه در نظر نگرفتن  
آکسلی بهبود یافته برای فرایند    Matlabدر این مقاله کد    رفع کرد.

تحلیلی   مدلسازی  با  را  آن  نتیجه  که  شد  نوشته  کاری  سوراخ 
افزار   از نرم  پارامتر  مقایسه شد.  AdvantEdgeخروجی گرفته شده 

مورد بررسی ما گشتاور بود که میزان اختالف حل عددی و تحلیلی  
ی دهنده تقریب قابل قبول در مدل تحلیل  نشان  است کهدرصد    12.5

 .است ارائه شده 
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In the polishing process, one of the factors affecting material removal is the contact force 
between the tool and the workpiece. The contact force parameter is important in the sense 
that in this process, the amount of this force is lower than other machining processes, as a 
result, the force contact is one of the important issues to be controlled. In this research, a 
force control system based on the implementation of proportional-integral-derivative (PID) 
control algorithm with regulatory strategy in Arduino board is presented. It is possible to 
apply command signals to the actuator by the Pulse Width Modulation (PWM) unit of the 
Arduino board. The polishing setup in this research includes solenoid, dynamometer, direct 
current (DC) motor and belt sander. PID control coefficients were estimated by system 
identification method and using MATLAB software tools. The results show that the control 
system designed on the Arduino board provides the desired stability to control the polishing 
force with an acceptable error. Among other advantages of the developed system, the need 
for additional equipment is reduced compared to other commercial systems and it is more 
economical. 
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الگوریتم کنترل  پیاده  برد    PIDسازی  روی  بر  متغیر  تنظیم  نقطه  با 
   کاری آردوینو برای کنترل نیروی پولیش 

 

 مشخصات مقاله   چکیده 

باشد. پارامتر نیروی تماسی به این کار میقطعهکاری، یکی از عوامل تأثیرگذار بر حذف مواد، نیروی تماسی بین ابزار و  در فرآیند پولیش
  نیروی تماسیکاری کمتر است، در نتیجه  لحاظ حائز اهمیت است که در این فرآیند مقدار این نیرو نسبت به سایر فرآیندهای ماشین

مهم   موضوعات  از  شودیکی  باید کنترل  پیادهاست که  بر  مبتنی  نیرو  سیستم کنترل  یک  پژوهش  این  در   الگوریتم کنترل  سازی  . 
)-انتگرالی-تناسبی با  PIDمشتقی  تنظیم(  می  قابلیت  ارائه  آردوینو  برد  سیگنالدر  اعمال  واحد گردد.  توسط  عملگر،  به  فرمان  های 

کاری در این پژوهش شامل سلونوئید، نیروسنج،  پذیر است. بستر آزمایشگاهی پولیش( برد آردوینو امکانPWMمدوالسیون عرض پالس )
افزار  توسط روش شناسایی سیستم و با استفاده از ابزارهای نرم   PIDباشد. ضرایب کنترل  و سنباده نواری می(  DCوتور جریان مستقیم ) م

دهند که سیستم کنترلی طراحی شده بر روی برد آردوینو، پایداری موردنظر برای کنترل نیروی  متلب تخمین زده شدند. نتایج نشان می
باپولیش را  می  کاری  ارائه  قبول  قابل  سیستم  خطای  مزایای  دیگر  از  یافتهدهد.  اضافین  ،توسعه  تجهیزات  به  سایر   یاز  به   نسبت 
 .است و صرفه اقتصادی بیشتر  کاهش یافته تجاری های سیستم
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 مقدمه   - 1
عنوان آخرین ( معمواًل به  Polishing Processکاری )فرآیند پولیش 

از کیفیت  فرآیند تولید )پرداخت سطوح( جهت حصول اطمینان 
می گرفته  نظر  در  قطعات  سطح  مذکور  مناسب  فرآیند  در  شود. 

سرعت حذف مواد عمدتًا به پارامترهایی نظیر جنس ذرات سنباده،  
کار  قطعه  حکار، سرعت و نیروی فشاری بین ابزار و سطجنس قطعه

مهم از  یکی  است.  نیرو  وابسته  فرآیند  این  پارامترهای  ترین 
های ی دستگاههای تجاری تولیدکنندهاکثر شرکت   در  باشد، کهمی

پارامتر  پولیش این  برای کنترل  صورت  تالشکاری  فراوانی  های 
ابزار و قطعه نیروی بین  بنابراین کنترل  است.  کار در حین  گرفته 

قط سطح  کیفیت  بر  تأثیرگذار  عوامل  مهمترین  از   عات  فرآیند 
 باشد.می

 مروری بر تحقیقات پیشین   - 1-1
کاری باید توسط یک سیستم کنترلی حلقه کنترل نیروی پولیش

سیستم محققان  پذیرد.  صورت  نظیر بسته  مختلفی   های 
)سیستم پنوماتیک  سیستم Pneumaticهای  یا (،  سروو   های 

پولیشربات نیروی  کنترل  برای  را  صنعتی  استفاده  های   کاری 
های ذکر شده به دلیل باال بودن هزینه یا بعضًا  اند. سیستمکرده

نمی آهسته،  پاسخ  تحقق  سرعت  برای  مناسبی  پاسخگوی  توانند 
باشند امر  سیگنال  .این  تولید  عملگرها،  برای  به  فرمان   های 

شبکه  روش کنترل  روش  فازی،  منطق  کنترل  روش  نظیر  هایی 
روش کنترل   و  این اربرد گستردهک   PIDعصبی  بین  در  دارند.  ای 

پذیری باال، کاربرد در  به دلیل انعطاف  PIDها الگوریتم کنترل  روش
آسانموقعیت  درک  و  مختلف  قرار  های  توجه  مورد  بیشتر   تر 

 . [1]گیرد می
کنترل  منظور  به  همکاران  و  دانگ   فرآیند   نیروی   ژینالنگ 

مبتنی بر یک  کاری، یک سیستم کنترل نیروی پنوماتیک  پولیش
پیشنهاد کر را  باال  سرعت  را شیر روشن/خاموش  شیر  ایشان  دند. 

ریزی قابل برنامه  PLCکه در    PIDکننده منطقی  توسط یک کنترل 
بر روی یک ربات پیوندی با   PWMهای  هستند، به وسیله سیگنال

آزادی کنترل کردند  5 منظور  [1]درجه  به  همکاران  و  ژیانگ گئو   .
نیروی   میکرو پولیشکنترل  )-کاری  یک  micro-opticاپتیک   ،)

سیستم کنترل برخط طراحی کردند. در تحقیق ایشان از یک حسگر  
( جهت piezoگیری نیرو و یک حسگر پیزو )نیروسنج برای اندازه

الگوریتم کنترل   ایشان  است.  شده  استفاده  نیرو  را   PIDتنظیم 
بر روی  فرآیند،  در طی  نیرو  پایداری  به  رسیدن  موتور    جهت  یک 

. فنجی تیام و همکاران به منظور بهبود  [2]سازی کردندای پیادهپله
کاری، اقدام به طراحی کیفیت سطوح منحنی توسط ربات پولیش

ایشان اهمیت    یک سیستم کنترل نیرو در طی فرآیند کردند. توسط
تحلیل   فرآیند  است. نیروی  شده  طراحی  فشار  کنترل  مدل  و 

ایشان، پیشنهادی  نیرو  سیستم  وضعیت -موقعیت -یک سیستم 
سطوح   کیفیت  بهبود  باعث  کنترلی  سیستم  این  که  بوده  مجزا 

است  گردیده  بهبود [3]منحنی  برای  همکاران  و  ناگاتا  فاساُامی   .
پولیش  فرآیند  نیروی  و کنترل  قالبکیفیت سطح  یک کاری  ها، 

نیرو مبتنی بر طراحی و ساخت به کمک -سیستم کنترل موقعیت 
ارائه  (، برروی یک ربات پولیش CAD/CAMکامپیوتر ) کاری قالب 

. کنداالس و همکاران چند پروژه آموزشی نظیر کنترل دمای [4]دادند
نما نویسی ربات انسانچاپگر سه بعدی، خودکارسازی ربات، برنامه

برنامه دنبالو  ربات  آردوینو  نویسی  بردهای  توسط  را  کننده 
َ(Arduinoپروژه این  دادند.  انجام  تیمه(  توسط  از  ا  هایی 

( انجام شده است. ایشان Alicanteدانشجویان دانشگاه آلیکانته )
نتیجه   ،هابا توجه به نظرسنجی از دانشجویان بعد از اتمام پروژه

توانند بسیار گرفتند که این بردهای ارزان قیمت در زمینه کنترل می
 . [5]دنمفید و مؤثر واقع شو

   شرح مسئله   - 2-1
توان نتیجه گرفت، که بردهای تحقیقات صورت گرفته میبا توجه به  

قرار گیرند.  آردوینو می توانند به عنوان یک کنترلگر مورد استفاده 
کارت این  می همچنین  مذکور  از  های  همزمان  صورت  به  توانند 

داده کنند.حسگرها  ویژگی  برداری  میاین  باعث  به گردد  ها  نیاز 
با توجه به تحقیقات صورت   تجهیزات اضافی کاهش یابد. همچنین

نیروی فرآیند نسبت به    کنترل برای    PIDکنترلگر حلقه بسته  گرفته،  
 دارد.  بیشتری سایر کنترلگرها کاربرد 

فوق، نتایج  به  توجه  نیروی    با  سیستم کنترل  یک  پژوهش  این 
( در آن استفاده  Solenoidکاری که از یک عملگر سلونوئید )پولیش

های کند، که این سلونوئید توسط سیگنالشده است را پیشنهاد می
PWM  از الگوریتم کنترل    شود.کنترل می با    PIDدر این پژوهش 

کاری در حین  برای کنترل نیروی فرآیند پولیش نقطه تنظیم متغیر  
می استفاده  بهفرآیند  پیادهشود.  برد  منظور  از  این کنترلگر  سازی 

سری   شده    UNOمدل    AVR-ATMEGA328Pآردوینو  گرفته  بهره 
خود این امکان را فراهم   PWMکارت مذکور به واسطه واحد      است.

بتوان سیگنالمی آنالوگ   سازد، که  رفتار  به  را  دیجیتال  خروجی 
های نویسی از کتابخانهتبدیل کرد. برای کاهش زمان در امر برنامه

ضرایب   PIDد کنترل  موجو  است.  شده  استفاده  آردوینو  برد  برای 
PID  شده زده  تخمین  سیستم  شناسایی  روش  برای  توسط  اند. 

به  تصادفی  زمان  روشن/خاموش  سیگنال  سیستم،  شناسایی 
افزار متلب از ابزار شناسایی سیستم  . در نرم شده است عملگر اعمال  

محا سیستم  تبدیل  تابع  دو،  مرتبه  سیستم  فرض  با  با  و  سبه 
، ضرایب کنترلگر تخمین زده شده  PIDاستفاده از ابزار تنظیم کنترل  

 است.
کاری در آزمایشگاه  بستر آزمایشگاهی جهت انجام فرآیند پولیش 

طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد ساخته  
شده است. با توجه به نیاز صنعت در زمینه کیفیت سطح، سیستم  

به دلیل داشتن قابلیت توسعه و بهبود پژوهش را    پیشنهادی این
 سازی نمود. کاری پیادهتوان در فرآیندهای مختلف پولیشمی
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 روش حل   - 2
شکل   پولیش  1در  آزمایشگاهی  است. بستر  مشاهده  قابل  کاری 

پولیش اکسید فرآیند  جنس  از  نواری  سنباده  توسط  کاری 
می انجام  مذکور    ،پذیرد آلومینیوم  سنباده  نوار  میزان کشش  که 

  DCباشد. موتور  اورتان قابل تنظیم میاز جنس پلیتوسط دو پولی  
پذیر به پولی ثابت متصل  که توسط کوپلینگ آلومینیومی انعطاف

می تأمین  را  سنباده  دوران  جهت  الزم  نیروی  برای  است،  نماید. 
م دورانی  سرعت  بهتنظیم  و  متغیر  از مقاومت  منظور  وتور مذکور 

استفاده شده    FC-03گیری آن از یک حسگر شمارنده نوری  اندازه
برروی نوار سنباده   ،است. قطعه کار توسط گیره متصل به سلونوئید

باشد که بخش زیرین محل گیرد. این گیره دو قسمتی میقرار می
گیری حسگر نیروسنج  و بخش فوقانی محل قرارکار  قرارگیری قطعه

در راستای عمود بر سطح نوار سنباده قابلیت   است. محور سلونوئید
گیری نیرو در حین فرآیند از حسگر  منظور اندازهبه  جابجایی دارد.

گاه در  استفاده شده است. وجود تکیه  FSR-402مقاومت فشاری  
در زیر محل قرارگیری قطعه برروی نوار سنباده، مانع از ایجاد قوس 

گیری  گردد. نیروی اندازه کار میبرداشتن یا کروی شدن سطح قطعه
شده توسط حسگر نیروسنج، ورودی سیستم کنترلی حلقه بسته  

PID  های فرمان  سیگنال  ،باشد که کنترلگر مبتنی بر آنمیPWM 
 کند.مناسب را به سلونوئید اعمال می

کارت پردازندهامروزه  با  متنوعی  بسیار  آردوینو  تعداد های  ها، 
های ارتباطی متفاوت در دسترس  ویژگیخروجی/ورودی مختلف و  

باشد.  پذیر میها با هزینه بسیار پایین امکان هستند، که تهیه آن
برنامه پردازندهبرای  کارتنویسی  تمامی  نرمی  آردوینو  افزار  های 

شود که نصب آن برای تمام  استفاده می  Arduino IDEکاماًل رایگان  
عامل امکان سیستم  بازار  در  موجود  زبان پهای  است.   ذیر 

. در حال  باشدمی  Arduino Cافزارها، زبان  نویسی این سخت برنامه
نویسی های آماده زیادی برای سهولت در امر برنامهحاضر کتابخانه

این بردها   این ویژگیوجود دارد برای  شود که ها باعث می. تمام 
به چشمآردوینو  رباتیک طور  و  کنترل  آموزش،  زمینه  در  گیری 

 . [5]شود محبوب
داده قابلیت  اجرای سیستم کنترلی، کارت فوق  با  برداری  همزمان 

باشد، که باعث عدم نیاز به تجهیزات  طور همزمان را نیز دارا میبه
میداده مجزا  برنامهبرداری  خود  شود.  بستر  پایه  بر  نویسی 

ی کارت طراحی شده است، که همچنین باعث عدم نیاز ریزپردازنده
-های اندازهشود. دادهتجهیزاتی نظیر رایانه در کنار دستگاه میبه  

(  Analogگیری شده توسط حسگر نیروسنج، توسط بخش آنالوگ )
-توسط مقایسه نیروهای اندازه  PIDشوند. کنترلگر  کارت قرائت می

های لیری شده واقعی و مقدار نقطه تنظیم در هر لحظه، سیگناگ
-میرت فرمان به سلونوئید ارسال  را تولید و به صو PWMمناسب  

تواند توان مورد ند. سطح ولتاژ و سطح جریان کارت آردوینو نمیک
منظور  نیاز جهت جابجایی محور سلونوئید را تأمین کند. از این رو به

از درایور موتور   توان،  این  استفاده    Monster Moto Shieldتقویت 

اس مورد  الکترونیکی  قطعات  اطالعات  است.  این شده  در  تفاده 
 آورده شده است. 1جدول تحقیق در 

 

 
 بستر آزمایشگاهی   ( 1  شکل 

 
 اطالعات قعطات الکترونیکی   (1 جدول 

 مشخصات  قطعات الکترونیکی 

 کارت آردوینو 

 ATMEGA328Pپردازنده  – UNOمدل 
 ( PWMخروجی  6)ورودی/خروجی دیجیتال  14

 مگاهرتز  16ساعت   - ورودی آنالوگ 6
 کیلوبایت  32 حافظه

 سلونوئید 
 SH-1040Sمدل 

 آمپر 1.5جریان نامی  -ولت   15ولتاژ نامی 

 موتور 
 08GAFمدل  – DCسری 

 ولت  24ولتاژ نامی  –وات  40توان نامی 
 دور  1800دور نامی  –آمپر  2.2جریان نامی 

 سلونوئید   اندازراه 

 Monster Moto Shieldمدل 
 آمپر 30 ایلحظهبیشینه جریان   - ولت 16ولتاژ بیشینه 

 آمپر 14دهی پیوسته عملی جریان
 کیلوهرتز   PWM 20بیشینه بسامد 

 قابلیت سنجش جریان  - اندازی دو موتورقابلیت راه

 موتور   اندازراه 
 XY-160Dمدل 

 آمپر 7دهی پیوسته عملی  جریان - ولت 36بیشینه ولتاژ 
 اندازی دو موتور قابلیت راه - کیلوهرتز  PWM 20بیشینه بسامد 

 حسگر نیرو 

 FSR-402مدل  –سری فشار مقاومتی 
 نیوتون 0.1 حساسیت -سنسور آنالوگ 

 درصد ±2تکرارپذیری  - نیوتون 0-10محدوده حساسیت نیرو 
 مگااهم  10مقاومت غیرفعال 

 متر میلی 0.2-1.25محدوده ضخامت 
 میکروثانیه  3داری برزمان نمونه -  درصد +10پسماند 

 حسگر دور موتور 

 FC-03مدل  –سری شمارنده نوری 
 ولت  5/3.3ولتاژ کاری  –خروجی دیجیتال 

 نشانگر وضعیت خروجی - مترمیلی 5عرض شیار 
 حفره 10تعداد حفره دیسک  

 
هایی از جنس دیجیتال هستند که یک  سیگنال  PWMهای  سیگنال

را شبیه آنالوگ  های کاری سیگنالکنند. چرخهسازی میسیگنال 
PWM  [1]شوندتعریف می ( 1معادله )توسط : 
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(1) 

 

𝑑(𝑡) = (
𝑇𝑜𝑛

𝑇PWM
) × 100 

 

آردوینو   دیجیتال کارت  نتیجه    UNO  ،8خروجی  در  است.  بیتی 
را شامل  [  0، 256در کارت مذکور دامنه ) PWMهای مقادیر سیگنال

کارت  می دیجیتال  بخش  خروجی  ولتاژ  سطح   ولت   5شود. 
قسمت تقسیم    256این سطح ولتاژ را به    PWMباشد، که واحد  می
سیگنال  می چرخه  PWMکند.  صفر( با  )سطح  درصد  صفر  کاری 

درصد )سطح   50کاری  با چرخه  PWMمعادل صفر ولت، سیگنال  
د درص   100کاری  با چرخه  PWMولت و سیگنال    2.5( معادل  127

 باشد.ولت می 5( معادل 255)سطح 
سیستم  PIDکنترلگرهای   از  بسیاری  مدیریت  در  برای   ها 

شوند. های فرآیند استفاده میجی روهای فرآیند و کنترل خورودی 
ورد نیاز و ورودی واقعی را تفاوت بین نقطه تنظیم م  PIDکنترلگر  

استفاده   بررسی فرآیند  تغییر خروجی  برای  بازخورد  از مکانیزم  و 
نامیده می ورودی کنترلگر خطا  تنظیم و  نقطه  اختالف بین  کند. 
شامل سه جز تناسبی، انتگرالی و مشتقی   PIDشود. هر کنترلگر  می

است، که هر کدام به ترتیب از خطای فعلی، خطای تجمعی و نرخ  
می محاسبه  خطا  در  کنترلگر  خشوند.  تغییر  توسط    PIDروجی 

 : [6]شودمحاسبه می (2معادله )
 

(2 ) 

  

𝑂 = 𝐾𝑝𝑒 + 𝐾𝑖𝑡 ∑ 𝑒 + 𝐾𝑑𝑏𝑒  

 

( 3)  های همعادلخطای فعلی و نرخ تغییر در خطا به ترتیب توسط  
 : [6]قابل محاسبه است ( 4و )

 

(3) 

 

𝑒 = 𝑆 − 𝐼 

(4) 𝑏𝑒 =  {
𝑒𝑡 − 𝑒𝑡−1 𝑠𝑒𝑡𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒
𝐼𝑡−1 − 𝐼𝑡 𝑠𝑒𝑡𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡

 

 

تغییر   را  کنترلگر  خروجی  مستقیمًا  تناسبی  ضریب   تغییرات 
شود.  اطراف نقطه تنظیم میدهد، اما منجر به نوسان ورودی  می

نقطه  به  ورودی کنترلگر  رسیدن  سرعت  انتگرالی  ضریب  افزایش 
که جزء انتگرالی تجمیع می درحالی  امادهد،  تنظیم را افزایش می

ردد، یک تأخیر زمانی وجود خواهد داشت. جزء مشتقی از تغییر  گ
 . [6]کندسریع خروجی کنترلگر جلوگیری می

 تفسیر   - 3
کنترلگر   عملکرد  مشاهده  کارت   PIDجهت  برروی  شده  اعمال 

ز جنس برنج  ای اکاری برروی قطعه استوانهآردوینو، فرآیند پولیش 
انجام شده    1000نیوم و شماره  نباده از جنس ذرات اکسید آلومیبا س

برنجی   استوانه  قطر  آن  میلی   12است.  ارتفاع  متر  میلی  20متر و 
کاری برروی سطح قاعده این استوانه صورت  است. فرایند ماشین

شود و به  را میج ا  PIDگرفته است. به محض شروع فرآیند، کنترلگر  
گیری شده توسط نیروسنج در ابتدای دلیل صفر بودن نیروی اندازه 

ای فرآیند، کنترلر به علت مقدار اختالف زیاد بین نقطه تنظیم لحظه

اندازه نیروی  مقدار  واقعی،و  شده  خروجی   گیری  فرمان  مقادیر 
واحد   در  را  می  PWMبیشتری  اعمال  سلونوئید  این به  در  کند. 
با  های متغیری  ای و نقطه تنظیمثابت پله  پژوهش نقطه تنظیم

برای کنترلگر در نظر    سینوسی، مثلثی و  (rampهای رمپ )حالت 
سلونوئیدها به عنوان موتورهای خطی  .  (2جدول  )  گرفته شده است 

عبوری در  شوند و حرکت محوری دارند. تلورانس  می  در نظر گرفته
باشد، که صورت عبوری مینظر گرفته شده برای محور سلونوئید به

و   لرزش  ایجاد  باعث  سنباده  چرخش  فرآیند،  انجام  حین  در 
می از  اغتشاش  از    راهنمای گردد.  حصول  جهت  خطی،  بلبرینگ 

 است. ه ونوئید و عدم لرزش استفاده شدلمحور س  نرمحرکت 

از روش شناسایی سیستم استفاده   PIDبرای تنظیم بهینه ضرایب  
زمان   روشن/خاموش  سیگنال  ابتدا  شناسایی،  برای  است.  شده 

ثانیه نیروهای    40تصادفی به عملگر اعمال شد و به فاصله زمانی  
به اندازه سیستم  پاسخ  که  نیروسنج،  حسگر  توسط  شده  گیری 

با فورودی می دو توسط  باشد، ذخیره گردید.  رض سیستم مرتبه 
افزار متلب بهترین تابع تبدیل تخمین  ابزار شناسایی سیستم نرم

، تابع تبدیل تخمین  درصد تطبیق  85.88با    (5معادله )زده شد.  
 باشد.زده شده به روش شناسایی سیستم می

 

(5) 

 

𝐺(𝑠) =
2.548 𝑠2 + 33560 𝑠 + 15800

𝑠2 + 41.08 𝑠 + 15.91
 

 

  PIDبا استفاده از تابع تبدیل فوق و به کمک ابزار تنظیم ضرایب  
عبارتنرم برای  این ضرایب  و  افزار متلب،  انتگرالی  تناسبی،  های 

تخمین زده شد. معیار صفر    و 3.4561،  0.0295رتیب  مشتقی به ت
انتخاب ضرایب مذکور بر اساس فرضیات در نظر گرفته شده برای 

 (.3جدول باشد )می PIDکنترلگر 

باشد، که بیان کننده قابلیت بیتی می  10واحد آنالوگ کارت آردوینو  
باشد. با توجه به [ می0،1024گیری از حسگر آنالوگ در بازه )اندازه

گیری برای سنسور بازه  دامنه نیرویی قابل اندازهاطالعات حسگر،  
مقادیر دریافت شده توسط این بخش کارت   باشد.[ نیوتون می0،10] 

بیتی    10باشند زیرا فقط سطحی از ولتاژ را در حالت  بدون واحد می
)  دهند.ارائه می تبدیل(  6معادله  یا  به  داده  نگاشت  آنالوگ  های 

 باشد.می نیرو
 

(6) 

 

𝐹 =  
10

1023
𝐴 

 

 های نقطه تنظیم ثابت و متغیر اطالعات حالت(  2 جدول 
 مشخصات  حالت نقطه تنظیم 

 شروع از صفر – 800مقدار پله  پله 

 رمپ 
 500دار شروع قسمت شیب – 300دامنه 

 800بخش ثابت   - 3.0303دار گام افزایش بخش شیب
 دارنمونه در بخش شیب 100

 مثلث 
 500کمینه نقطه تنظیم  – 300دامنه 

 800بیشینه نقطه تنظیم   - 3.0303گام افزایش و کاهش 
 نمونه در هر صعود یا کاهش 100
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 سینوس 
 650میانگین  – 300اوج تا قله قعر  قلهدامنه 

 نمونه در هر تناوب 100

 
 PIDفرضیات کنترلگر ( 3 جدول 

 نتایج ابزار تنظیم ضرایب متلب  فرض  پارامتر 

 4.6600 < 5.0000 باالزدگی )درصد( 
 0.0020 < 0.0100 زمان صعود )ثانیه( 
 0.0136 < 0.0500 زمان نشست )ثانیه( 

 دارد  دارد  پایداری 

 تحلیل نتایج   -4
اعمال کنترلگر    2شکل  در   متغیر برای    PIDنتایج  تنظیم  نقطه  با 

باشد. قابل مشاهده میای، رمپ، مثلثی و سینوسی  پله   حالت   چهار 
قابلیت  همانطور که مشاهده می پیشنهادی   ردیابیشود سیستم 

کاری نیروی فشاری در فرآیند پولیش   را دارد.  متغیر  نقطه تنظیم
تر  کاری پایینهای ماشینکار و ابزار نسبت به سایر روشبین قطعه

ر این فرآیند منجر به است و طراحی کنترلگر جهت کنترل نیرو د
گردد، که اعمال آن باعث کاهش  پایداری و تنظیم نیروی مذکور می 

قطعه سطح  یکنواختی  افزایش  و  بنابراین  زبری  شد.  خواهد   کار 
توسط  می پژوهش کیفیت  سیستم  توان  این  پیشنهادی  کنترلی 

های موجود با بررسی داده  سطح قطعات مختلف را بهبود بخشید.
شوند، بیشینه میزان  مشاهده می  4جدول  از لحاظ آماری که در  

باشد. از  های نقطه تنظیم قابل قبول میخطا برای هرکدام از حالت 
و خطای حاصل از دیدگاه    2شکل  دالیل اغتشاش مشاهده شده در  

محل اتصال دو لبه سنباده نواری به دلیل تغییر    ،4جدول  آماری در  
اطالعات جدول   .باشدضخامت می به  توجه  پاسخ سیستم  4با   ،

کنترلی به تغییرات نقطه تنظیم به صورت رمپ بهترین عملکرد را  
 باشد. دارا می

تواند نیروی واقعی با توجه به نتایج تجربی، سیستم پیشنهادی می
را برای ردیابی نیروی موردنظر در هر لحظه در طی فرآیند حفظ کند.  

الگوریتم کنپیاده می  PIDترل  سازی  آردوینو  روی کارت  تواند بر 
دقت مناسب، پایداری و قابلیت اطمینان مطلوبی را برای کنترل  

 کاری ارائه دهد. نیروی پولیش
کاری در ادامه این پژوهش در نظر گرفته شده است عملیات پولیش 

کارهای مختلف با جنس متفاوت انجام شود تا تأثیر برروی قطعه
گیری  ها، توسط اندازهکاربرروی کیفیت سطح قطعهسیستم کنترلی  

 زبری سطح بررسی شود.
 

 
 )الف( 

 
 )ب( 

 
 )ج(

 
 )د(

نقطه تنظیم ثابت ب( نقطه تنظیم    PIDپاسخ کنترلگر    ( 2  شکل  الف(  به 
تنظیم   نقطه  د(  مثلثی  حالت  متغیر  تنظیم  نقطه  ج(  رمپ  متغیر حالت 

 متغیر حالت سینوسی 
 

 نتایج آماری عملکرد کنترلگر (  4 جدول 

 پارامتر آماری                   
 حالت نقطه تنظیم 

 میانگین خطا 
 )نیوتون( 

 انحراف معیار 
 )نیوتون( 

 خطا بیشینه  
 )نیوتون( 

 0.2346 0.0718 0.0539 ثابت 

 0.8427 0.1152 0.0708 رمپ 
 0.9467 0.2329 0.1777 مثلث 

 0.9580 0.2764 0.2203 سینوس 

 

 نتیجه گیری  - 5
اجرا    کاریدستگاه پولیشسیستم کنترلی پیشنهادی مقاله بر روی  

ئه  کاری ارا تواند پاسخ مناسبی جهت کنترل نیروی پولیش میشد و  
سازی کنترل   پیاده  آردوینو،    PIDدهد.  کارت  بر  در  صرفه عالوه 

نیازاقتصادی   مورد  تجهیزات  کاهش  سیستمنسبت    و    هایبه 
برداری از سطح و ، توانایی غلبه بر کاهش نیرو به دلیل برادهتجاری

کار در حین فرآیند را دارد که باعث ردیابی نقطه  کاهش ارتفاع قطعه
تر خواهد های طوالنیانجام فرآیند در زمانتنظیم متغیر در حین  

تنظیم متغیر توسط سیستم پیشنهادی شد. خطاهای ردیابی نقطه  
است. قبول  نقطه    قابل  ردیابی  سیستم کنترلی،  عملکرد  بهترین 

سیستم کنترلی پیشنهادی باعث   تنظیم متغیر  با حالت رمپ است.
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نیر  کنترل  در  مطلوب  اطمینان  قابلیت  و  دقت  وی پایداری، 
شده است. بنابراین برای رفع نیاز صنعت به کیفیت  کاری  پولیش

می پیشنهادی  کنترلی  سیستم  قطعات،  مناسب  در  سطح  تواند 
پولیشفرآیند پیادههای  مختلف  نیروی  کاری  که  شود  سازی 

آن  پولیش دنبال  به  و  نماید  فرآیند کنترل  انجام  در طی  را  کاری 
به ه را  قطعات  برای  مناسب  در کیفیت سطح  باشد.  داشته  مراه 

ادامه پژوهش بهبود عملکرد سیستم و تأثیر کنترلگر برروی زبری 
های مختلف در نظر گرفته  با جنس  هاییکارو کیفیت سطح قطعه

 خواهد شد.
 

)  تاییدیه اخالقی:  طور کامل یا بهاین مقاله تاکنون در نشریه دیگری 
بررسی یا چاپ به نشریه  بخشی از آن( به چاپ نرسیده و همچنین برای  

 دیگری فرستاده نشده است. 
منافع:  اعالم می بدین   تعارض  نویسندگان  اثر حاصل  وسیله  این  کنند 
گونه تضاد منافعی با اشخاص دیگر  مستقل بوده و هیچیک پژوهش  

 ها ندارد. یا سازمان
این پژوهش از هیچ سازمانی حمایت مالی دریافت نکرده    منابع مالی: 

 است. 
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Today, the application of materials such as glass has been widely developed in the 
manufacture of micronutrients, electronics and medical equipment because of its high 
hardness, chemical resistance and high abrasion. But due to high hardness and low 
toughness, mechanical machining cannot be applied. The Electrochemical discharge 
method is a new machining method that is capable of machining hard and non-conductive 
electrical materials such as glass. In the process of electrochemical discharge drilling, the 
dimensional accuracy of the hole and especially its inlet area is important. But almost, the 
inlet of the hole has a high slope, which leads to excessive hole overcut and tapering of the 
hole side wall. In this study, to remove the high slope entrance area, a thin intermediate 
part was used which will be separated from the main workpiece after the drilling process. 
The results showed that mentioned method reduced the entrance overcut of the hole by 
50 to 76% depending on the diameter of the tool. Also, the hardness measuring of points 
on the hole inlet showed that using the intermediate part led to the smaller heat-affected 
zone (HAZ) around the hole entrance.  
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قطعه   از  استفاده  با  الکتروشیمیایی  تخلیه  سوراخکاری  دقت  بهبود 
   واسط 

 

 مشخصات مقاله   چکیده 

موادی   باال، بهامروزه استفاده از  باال، مقاومت شیمیایی و سایش  طور گسترده در ساخت  مانند شیشه به دلیل خواصی مانند سختی 
، اما به دلیل سختی باال و چقرمگی پایین، باربرداری مکانیکی و  توسعه یافته استتجهیزات میکرونی، الکترونیکی و تجهیزات پزشکی  

است. روش تخلیه الکتروشیمیایی یک روش نوین ماشینکاری است    دشوارنتی  های سایجاد ساختارهای میکرونی برروی آن با روش
نارسانای الکتریکی جمله شیشه  که قابلیت ماشینکاری مواد سخت و  فرآیند سوراخکاری تخلیه الکتروشیمیایی، دقت    را دارد.  از  در 

ودی سوراخ دارای شیب زیاد بوده که منجر به اضافه  ، ور مواردابعادی سوراخ و به ویژه ناحیه ورودی آن حائز اهمیت است اما در بیشتر  
مخروط و  زیاد  میبرش  سوراخ  دیواره  شیبشدگی  ناحیه  حذف  برای  تحقیق  این  در  ک گردد.  )عامل  سوراخ  ورودی  دقت  دار  اهش 

قطعه واسط از  سطح قطعه  سوراخکاری(  از  سوراخکاری  از  نتایج    جدا خواهد شد.  اصلی  با ضخامت کم استفاده شده است که پس 
را  داد که  نشان   ورودی سوراخ  نواحی  برش  اضافه  بین  این روش  استفاده،  مورد  ابزار  قطر  به  توجه  است.   %76تا    50با  داده  کاهش 

نقطعه  سنجینتایج سختی  همچنین،  از  کار  استفاده  با  داد  واسط شان  حرارت کوچکتر  قطعه  از  متاثر  ناحیه  دارای  نهایی  در ، سوراخ 
 اطراف سوراخ است.  
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 مقدمه   -1
ش نارسانا   ای شهیقطعات  مقاومت   یکیالکتر  ی معموال  بوده، 

مح  ییباال  ییميایش هدا  ی طهایدر  داشته،  تغيير    ت یخورنده  و 
طرف  ینییپا  یشکل حرارت از  و  و    یدارند   ،هستند  شکنندهشفاف 

کاربردها  لذا انواع   ی هاسيستم  ک،یکروالکترونیم  ی در 
به   یپزشک  ی اپتيک و انواع کاربردها عی، صنایکی کروالکترومکانیم

با این حال سختی و . [1] گیرندمیطور روزافزون مورد استفاده قرار  
دهی آنرا با مشکالت شکنندگی باالی شیشه، ماشینکاری و شکل

 زیادی همراه کرده است.
کاری با شرایط معمول، برش شیشه در حالت ترد اتفاق  در ماشین

در  سبب ایجاد ترک  این موضوعافتد و  می شیشه و  های پرشمار 
می آن  روششکست  همچنین،  مبتنیشود.  فرآیندهای   های  بر 
های نوینی که در  یکی از روش.  [1]  باشندکند می  شیمیایی بسیار  

شکنندهسال سخت،  قطعات  ماشینکاری  جهت  اخیر  و   های 
شده معرفی  سرامیک  و  شیشه  نظیر  الکتریکی  است،  نارسانای 

الکتروشیمیایی این  می  (ECDM)  روش ماشینکاری تخلیه  باشد. 
سازهف ریز  ساخت  برای  سوراخ رایند  ریز  و  شکل  کانال  ها های 

تر و  کم هزینه  ی دیگرهامناسب بوده و نسبت به بسیاری از روش 
 باشد.تر میاقتصادی 

   اصول ماشینکاری تخلیه الکتروشیمیایی   -1-1
پدیده از  الکتروشیمیایی  تخلیه  الکتروشیمیایی های  ماشینکاری 

ماشین برای  فیزیکی  سخت و  مواد  الکتریکی  کاری  نارسانای   و 
این روش، قطعه.  برد نظیر شیشه و سرامیک بهره می  کار درون  در 

پتاسیم  یا  )عمدتًا سدیم هیدروکسید  الکترولیت مناسب  محلول 
دو   ورغوطههیدروکسید(   به  مستقیم  ثابت  ولتاژ  یک  و  شده 

آنها  الکترود از  یکی  است(  )که  سواخکاری  می   ابزار   . شوداعمال 
اعمالی ولتاژ  است   وقتی  اتفاق می   ،پایین  الکترولیز  افتد.  فرآیند 

و حباب  شده  تشکیل  ابزار  الکترود  اطراف  هیدروژن  گاز  های 
میحباب  تشکیل  کمکی  الکترود  اطراف  اکسیژن  با های  شوند. 

حباب تعداد  اعمالی،  ولتاژ  شعاع افزایش  و  شده  تشکیل  های 
می نآ افزایش  نیز  وقتی  ها  بحرانی یابد.  ولتاژ  از  اعمالی  ولتاژ 

در    و یک فیلم گاز  وستهیپهمبه  دروژنیههای  بیشتر شود، حباب 
می  تشکیل  ابزار  الکترود  دراطراف  تخلیه   این  شود.  صورت 

یا   و    اصطالح  بهالکتریکی  ابزار  بین  الکتروشیمیایی،  تخلیه 
می اتفاق  آن  اطراف  قطعهالکترولیت  اگر  مجاورت  افتد.  در  کار 

 . شودمی  ریپذامکانکاری  الکترود ابزار باشد، ماشین
   مروری بر تحقیقات پیشین   -2-1

کاری تخلیه الکتروشیمیایی در  ، اولین کاربرد ماشین 1990در دهه  
توسط ایساشی و همکاران   ی الکترومکانیکیهاستمیس  زی رزمینه  

همزمان، مطالعهبه.  ]3[ارائه شد راجع با ماهیت    های بنیادی طور 
و    ویژه گوش   به.  کاری تخلیه الکتروشیمیایی صورت گرفت ماشین

ری و کاهمکاران برای اولین بار ارتباط روشنی بین فرآیند ماشین
 . ]4,5[ تخلیه الکتروشیمیایی برقرار کرد پدیده 
همکارانش  یکولکارن آزما  زین  ]6[  و  چند  انجام  و   شیبا  ساده 

مختلف نشان دادند که بعد از هر جرقه   یری اندازه گ   جینتا  لیتحل
در  مواقع    یدر برخ   یذوب و حت  ی قطعه کار به باالتر از دما  ی دما
از  به    زیاد  اریبس  یانرژ پ  یم  ر یتبخ  ی دماباالتر    ش یرسد. آن ها 

فرآیند شامل گرم    یرژان  %96-%77کردند که    ینیب اعمال شده در 
الکترول تبخ  ت یشدن  تشک  ری و  و  ف  لیآن  و  ها  و   لمی حباب  گاز 

م  ی دما  شیافزا   نیهمچن حدود    یابزار  در  فقط  و   % 6-% 2شود 
 شود.  یقطعه کار مصرف م ی دما شیافزا  ی برا 

با    ECDMهای مختلفی نشان دهنده افزایش نرخ باربرداری  بررسی
می تغذیه  منبع  توسط  شده  اعمال  ولتاژ  در افزایش  باشند. 

جرقه انرژی  فرآیند،  ولتاژ  افزایش  با  و حقیقت  یافته  افزایش  ها 
می افزایش  نیز  باربرداری  اندازه  نرخ  از  بیش  افزایش  البته  یابد. 

جرقه خوردگی  انرژی  ترک  احتمال  آسیبها،  و  های  شیشه 
 .دهدرا افزایش می  آن )منطقه متاثر از حرارت( حرارتی

سال    ]7[ووتریچ   نقش   2006در  گاز  فیلم  کیفیت  که  داد  نشان 
الکتروشیمیایی دارد و  تعیین کننده پایداری فرآیند تخلیه  ای در 

نازک ابزار  اطراف  تشکیل شده در  فیلم گاز  قدر  باشد، ولتاژ هر  تر 
يابد. ووتریچ  ماشینکاری افزایش می  دقت بحرانی کاهش یافته و  

نشان داد که گرم شدن موضعی الکترولیت در حین فرآیند موجب  
سرعت  را  گاز  فیلم  تشکیل  و  شده  الکترولیت  رسانایی  افزایش 

ایجاد فیلم  می به  الکترولیت منجر  باالی  بخشد. همچنین دمای 
   .]8[ گرددتر می گاز نازک

اضافه برش ورودی سوراخ   دقت سوراخکاری به وسیله دو پارامتر 
دیوار بودن  مخروطی  تعو  سوراخ  میه  برشیین  اضافه  در    شود. 

سوراخ )میانه(   ورودی  دیواره  به  نسبت  بزرگتر  مقادیری  همواره 
است. داده  نشان  خود  از  سوراخ   سوراخ  ورودی  شیب  همچنین 

 گردد که نامطلوب است. موجب مخروطی شدن دیواره سوراخ می 
موضوع،  با این  به  واسط  توجه  قطعه  از  استفاده  در    نویسندگان 

را که   ناحیه  این  بتوان  تا  خواهند کرد  مطالعه  را  سوراخ  ورودی 
پروفیل سوراخ حذف نمود دارد از  و اضافه    هضخامت کوچکی نیز 

بودن  برش توجهی کاهش  و مخروطی  قابل  به صورت  و   داده  را 
 . گرددقتری انجام سوراخکاری دقی

 ها رویه تجربی انجام آزمایش   -2
 تجهیزات   -1-2

خروجی    منبع تغذیه جریان مستقیم   5ولت و    60دارای حداکثر 
گرفت آمپر   قرار  استفاده  حداکثر  مورد  با  نوری  میکروسکوپ  از   .

و  1000بزرگنمایی   الکترونی    برابر  میکروسکوپ  -SERONمدل  از 

AIS2100C  شد است.  استفاده  از  ه  استفاده  با  سختی  تغییرات 
ویکرز   سنج  میکروسختی    V-Testمدل    Bareissدستگاه 

مورد استفاده   گیری شده است.اندازه  مته و از جنس فوالد   ،ابزار 
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کار و  . قطعهانتخاب شدمیکرومتر    700،  500  ،300رهای  تندبر با قط
  0.2و    1های  قطعه واسط از جنس  شیشه سوداالیم و با ضخامت 

ولتاژ کاری   شدند.  انتخاب  سدیم    35میلیمتر  الکترولیت  ولت، 
( ماشینکاری    %25هیدورکسید  زمان  و  برای    ثانیه  180وزنی( 

 به کار گرفته شدند. هاآزمایش
 تخلیه الکتروشیمیایی   ماشینکاری سوراخ در    پروفیل دقت    -2-2

سوراخ   ورودی  در  الکتروشیمیایی،  تخلیه  سوراخکاری  فرآیند  در 
نشان    ج-الف  1ختلفی قابل مشاهده هستند که در شکل  اشکال م

شکل   در  که  همانطور  است.  شده  شده   الف-1داده  داده  نشان 
لبه  دارای  سوراخ  ورودی  است که  است،  ای شکل  در  های کنگره 

کاری می  ولتاژهای  ایجاد  بحرانی  ولتاژ  از  باالتر  در  نشوکمی  د. 
ورودی با    هاییسوراخ   ب-1شکل   در  توجه  قابل  برش  اضافه 

با   حرارت  ه یناحسوراخ که همراه  از  داده شده   است، نشان  متأثر 
سوراخ با   ،ولت   30های با ولتاژ حدود  طور کلی در سوراخاست. به

حرارت احاطه می از  که با افزایش عمق و ولتاژ   شودناحیه متأثر 
می بزرگتر  ناحیه  افزگرد این  به  افزایش ولتاژ منجر  انرژی  د.  ایش 

شود، لذا در ولتاژهای باالتر  ای و ترد میکار شیشه اعمالی بر قطعه
 ولت، ورودی سوراخ توسط ناحیه بزرگتری از منطقه متأثر   37از 
 

  
 )ب(  )الف( 

 
 

 )د( )ج(

 
 )ه(

سوراخ  ( 1  شکل  تخلیه  کیفیت  فرآیند  در  شیشه  روی  شده  ایجاد  های 
میکرومتر و الکترولیت سدیم    400الکتروشیمیایی توسط ابزار مته به قطر  

غلظت   با  سوراخ   25هیدروکسید  الف(  وزنی.  لبه  %  ای ب(  های کنگره با 
-هایی با ترک ناحیه متأثر از حرارت ج( سوراخاضافه برش و  هایی با  سوراخ

حرارتی د([2]  های  سو   .  مقطع  پروفیل  از  شماتیک  اضافه  نمایی  و  راخ 
مختلف برش  نواحی  از    ه(   های  قطنمایی شماتیک  واسطاثر  دقت    عه  بر 

 . سوراخ

ترک و  شده  احاطه  حرارت  مشاهده از  سوراخ  اطراف  در  هایی 
مقطع سوراخ و تغییرات اضافه    د-1شکل    .ج(-1)شکل    شودمی

دهد. همانطور که مشاهده را نشان می  برش در حین سوراخکاری
گیرد که منجر  شود ورودی سوراخ شکلی مخروطی به خود میمی

می ورودی  در  باال  برش  اضافه  عمقبه  افزایش  با  اضافه    ،شود. 
تقریبا ثابت و نسبتا   برش با شیب زیاد کاهش یافته و به مقدار 

می برش  رسد.کوچکی  اضافه  زیاد  تغییرات  با  ضخامت   ،ناحیه 
پروفیل سوراخ   ه(-1)شکل    کمی داشته   و در صورت حذف آن از 

واسط( قطعه  ار  استفاده  باال  )با  توجهی  قابل  صورت  به  دقت   ،
 خواهد رفت. 

سرچشمه  منشا  دو  از  سوراخ  ورودی  در  برش  اضافه  افزایش 
شکل  می در  که  همانطور  می  الف-2گیرد.  در  مشاهده  شود، 

سوراخکاریلحظ  اولیه  در    ات  سوراخو  شکل    ،ورودی  گاز  فیلم 
الکتریکی  گسترده های  تخلیه  لذا  و  دارد  افقی  راستای  در  تری 

ناحیه بزرگتری را ایجاد شده بین ابزار و فیلم گاز در راستای افقی  
می  قرار  تاثیر  افزایش  تحت  به  منجر  خود  موضوع  این  دهند که 

افقی می  راستای  افزایش اضافه    ،شود. نتیجه نهاییباربرداری در 
تعداد   و  زمان  مدت  به  مربوط  دوم  منشا  بود.  خواهد  برش 

  شود های الکتریکی است که به هر ناحیه از سوراخ وارد میتخلیه
اولین ناحیه از پروفیل سوراخ است   خسورا   . ورودی ب(-2)شکل  

می برخورد  آن  به  الکتریکی  های  تخلیه  دیگر  که  طرف  از  کنند. 
تخلیه باشد،  داشته  پیشروی  عمق  در  ابزار  که  های  هنگامی 

ادامه داشته که ابزار  دیواره جانبی  با ناحیه    الکتریکی بر  پیوسته 
بر سوراخ  خواهورودی  باربردارینخورد  ناحیه  و  افزایش    د کرد  را 

بازه  می نصف  حدودا  سوراخ،  میانی  ناحیه  مثال  طور  به  دهد. 
تخلیه معرض  در  ماشینکاری  در  زمانی  دارد  قرار  الکتریکی  های 

معرض   در  ماشینکاری  زمان  تمام  سوراخ  ورودی  ناحیه  حالیکه 
الکتریک تخلیه  می  یانرژی حرارتی  در  قرار  دیگری که  نکته  گیرد. 

شد، وابستگی انرژی تخلیه الکتریکی با  مد نظر با  داین قسمت بای
سوراخ ورودی  به  نزدیک  نواحی  در  است.  باربرداری    ، رژیم 
راحت  لذا فیلم گاز  دسترس بوده  تر  الکترولیت به میزان کافی در 

جرقه و  شده  )رژیم  تشکیل  داشت  خواهند  باالتری  انرژی  ها 
معموال   سوراخ  عمق  در  دیگر،  طرف  از  الکتریکی(.  تخلیه 

دسترس نیست و تشکیل فیلم گاز  الکترولی ت به میزان کافی در 
های الکتریکی با تعداد و  تر خواهد بود که نتیجه آن تخلیهسخت 

کمتر   بودانرژی  خواهد  میهمراه  نشان  نیز  موضوع  این  دهد . 
انرژی حرارتی باالیی )ناشی از تخلیه الکتریکی( به ناحیه ورودی 

   کار جدا خواهد کرد.قطعهسوراخ رسیده و مواد بیشتری را از 
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 )الف(  )الف( 

و ناحیه    در محل ورودی سوراخ  اولیه سوراخکاری  لحظاتالف(    ( 2  شکل 
   باربرداری افقی ب( ناحیه اضافه برش در ورودی و میانه سوراخ.

 تحلیل نتایج   -2
بخش،   این  برنتایج  در  واسط  قطعه  از  افزایش کیفیت    استفاده 

ورودی سوراخ وسوراخ و کاهش   مخروطی شدن   اضافه برش در 
این بخش . قطعه پیشنهاد شدشودبررسی میسوراخ    دیواره ه در 

واسط قطعه  عنوان  قطعهبه  )همجنس  الیم  سودا  شیشه  کار  ، 
این قطعه بر روی سطح   باشد.متر میمیلی 0.2اصلی( با ضخامت 

اصلی  قطعه داده میکار  انجام آزمایش، قطعه    و   ودشقرار  از  بعد 
اصلی    گرددمیجدا    واسط قطعه  روی  بر  اصلی  سوراخ  باقی  و 

  ان به صورت شماتیک اثر قطعه واسط تومید -1شکل   در ماند.می
 را مشاهده کرد.

روش   این  در  قطعه مشهود است که  وجود  به علت  عمق سوراخ 
از حالت بدون قطعه واسط روش   است. بنابراین این  واسط کمتر 

دار ورودی سوراخ  دقت  است که  استفاده  مورد  اهمیت زمانی  ای 
نرخ باربرداری  اندک  حصول آن، کاهش    باالیی باشد که به واسط
 قابل چشم پوشی باشد. 

اضافه    تصاویر  4و    3  های شکل  و  دیواره سوراخ   مخروطی شدن 

 
 با قطعه واسط بدون قطعه واسط  

قطر 
300
 

میکرومتر 
 

  

قطر 
500
 

میکرومتر 
 

  

قطر 
700
 

میکرومتر 
 

  
 تصاویر مقطع سوراخ در قطرهای مختلف ابزار   ( 3  شکل 

بدون قطعه واسط 
 

  

با قطعه واسط
 

  
 )الف( 

بدون قطعه واسط 
 

  

با قطعه واسط
 

  
 )ب( 

قطعه واسط   SEM  هایعکس   ( 4  شکل  اثر  قطر    الف( سوراخ    ورودیبر    از 
   کرومتریم  700قطر ب(  کرومتریم 300

 

می نشان  را  شکل  ندهبرش  در  میکروسکوپ    3د.  از  استفاده  با 
مقطع   از  مقایسه نوری،  با  است.  شده  تصویربرداری  سوراخ 

میتصاویر مشاهده  وضوح  به  سوراخ که ،  ورودی  ناحیه  شود که 
شده   حذف  واسط  قطعه  از  استفاده  با  است،  زیاد  شیب  دارای 

گردیده است  ای نزدیکو پروفیل سوراخ به شکل استوانه   است  تر 
که دستاوردی مطلوب است. در سوراخکاری همیشه هدف ایجاد  

اضافه برش در ورودی  ای است. همچنین، از  سوراخ با فرم استوانه 
برداری شدهسوراخ به وسیله میکروسک  و در    وپ الکترونی تصویر 

ایننشان داده شده است.    4های  شکل  حذف    در  اثر  نیز  تصاویر 
 ناحیه با شیب زیاد در ورودی سوراخ مشهود است. 

روش  از  حاصل،  سوراخ  دقت  بر  برش  اضافه  اهمیت  به  توجه  با 
قطرهای   در  پارامتر  این  مقایسه کمی  منظور  به  تصویر  پردازش 

  نمایی شماتیک از این رویهکه  مختلف ابزار استفاده گردیده است  
است.  -5شکل    در شده  داده  نشان  شکل  الف  نتایج -5در  ب، 

قطرها برای  برش  اضافه  درصد کاهش  به  ابزار  مربوط  مختلف  ی 
از   استفاده  حالت  در  برش  اضافه  درصد کاهش  است.  شده  بیان 
بیان  واسط  قطعه  از  استفاده  به حالت عدم  نسبت  واسط  قطعه 

های ممکن، قطعه واسط ناحیه با شیب در همه حالت شده است. 
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و به همین دلیل بیش از   از دیواره سوراخ حذف کرده است   را   زیاد
ا  50% حاصضکاهش  برش  است.افه  شده  گرفتن    ل  نظر  در  با 

در   برش  اضافه  ناحیه  کلی  اندازه  واسط،  قطعه  ثابت  ضخامت 
این حالتها، ناحیه   ابزار، کمتر خواهد بود لذا در  قطرهای کوچکتر 

حاصل    (%76)  اضافه برش کامال حذف شده و درصد کاهش باالیی
 شده است.  

ف( 
)ال

 

 

ب( 
(

 

 درصد کاهش اضافه برش قطر ابزار 
 51% میکرومتر 700
 66% میکرومتر  500
 76% میکرومتر  300

ازنمونه الف(    (5  شکل   پارامتر  ای  برش  محاسبه کمی  ب(    اضافه 
استفاد صورت  در  برش  اضافه  واسط درصد کاهش  قطعه  از  برای    ه 

 قطرهای مختلف ابزار  
 

بر سطح باربرداری شده، ناحیه متاثر   قطعه واسطبا توجه به تاثیر  
حرارت سوراخ  از  اطراف  از    در  شد که  خواهد  تغییرات  دچار  نیز 

در   لذا  بود،  خواهد  توجه  قابل  مواد  خواص  و  ساختار  نظر  نقطه 
از حرارت پرداخته شده است.   به منظور  ادامه بررسی ناحیه متاثر 

سه نقط  تعیین حرارت، در  از  و    45،  25ه به فواصل  ناحیه متاثر 
سوراخ  میکرومتر  100 دیواره  شد  از  اندازه گیری  سطحی  ه سختی 

اندازه گیری  الف-6  )شکل  است  این  محل(.  ورودی سوراخ و   در 
واسط    برای  قطعه  از  استفاده  با  و  واسط  قطعه  بدون  حالت  دو 

 نتایج حاصل  گردیده است و)بعد از جدا کردن این قطعه( انجام  
ویکرز( شکل    )سختی  نشان است   گردیدهبیان  ب  -6در  نتایج   .

)نقطه    که  دهدمی اندازه گیری  نقطه  دورترین  در  1برای  ( سختی 
است  باالتر  واسط  قطعه  از  استفاده  به    788)   حالت   765نسبت 

پذیری  ویکرز( تاثیر  عدم  دهنده  نشان  حرارت   که  از  نقطه  این 
سختی در حالت   ،است. برای دو نقطه دیگر  های الکتریکیتخلیه

از   پاییناستفاده  واسط  میقطعه  نشان  است که  سطحتر   ،دهد 
تاثیر شدیدتری از حرارت پذیرفته است. این روند تغییرات نشان 

دهد در حالت استفاده از قطعه واسط، تغییرات سختی ناشی می
در ناحیه کوچکتری متمرکز   الکتریکی های تخلیه از سیکل حرارتی

سط این تغییرات  شده است در حالی که بدون استفاده از قطعه وا
می ایجاد  بزرگتری  ناحیه  از در  استفاده  عدم  حالت  )برای  شود 

نقطه برای  اولیه شیشه  واسط سختی  نقطه  قطعه  از  دورتر   1ای 
می  نشانحاصل  که  گستردهشود  از  دهنده  متاثر  ناحیه  بودن  تر 

 حرارت است(. 
 

ف( 
)ال

 

 

ب( 
(

 

 گیری نقاط اندازه بدون قطعه واسط  با قطعه واسط
788 765 1 
703 725 2 
624 682 3 

گیری سختی ب( نتایج سختی سنجی )ویکرز(  الف( نقاط اندازه   ( 6  شکل 
 با/بدون استفاده از قطعه واسط 

 

 گیری نتیجه -3
پروژه این  فرآیند  در  در  واسط  قطعه  تکنیک  از  استفاده   ،

و  دقت  افزایش  راستای  در  الکتروشیمیایی  تخلیه  سوراخکاری 
بدست آمده    مطالعه قرار گرفت. نتایجکیفیت سوراخ حاصل مورد  

 به شرح زیر حاصل شدند:
با/بدون   .1 حالت  دو  در  سوراخ  مقطع  تصاویر  مقایسه 

قطعه واسط نشان داد، این روش ناح یه با  استفاده از 
مقطعی  و  را حذف کرده  سوراخ  ورودی  در  زیاد  شیب 

 دهد.ای شکل را در دسترس قرار میاستوانه 

ورودی   .2 در  برش  اضافه  تصویر  پردازش  از  استفاده  با 
سوراخ، مشخص شد که استفاده از قطعه واسط بیش 

ناحیه اضافه برش را کاهش داده و تاثیر زیادی   %50از  
صد کاهش اضافه برش دربر بهبود دقت خواهد داشت.  

ابزار بیشتر بوده و تا حدود     % 76برای قطرهای کوچکتر 
   میکرومتر حاصل شده است. 300در قطر ابزار 

نتایج سختی سنجی نشان داد که در صورت استفاده از   .3
سوراخ   ورودی  در  حرارت  از  متاثر  ناحیه  واسط  قطعه 
سختی  آن تغییرات شدیدتر  در  و  خواهد شد  کوچکتر 

 اد. رخ خواهد د
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In the polishing process, one of the factors affecting material removal is the contact force 
between the tool and the workpiece. The contact force parameter is important in the sense 
that in this process, the amount of this force is lower than other machining processes, as a 
result, the force contact is one of the important issues to be controlled. In this research, a 
force control system based on the implementation of proportional-integral-derivative 
(PID) control algorithm with regulatory strategy in Arduino board is presented. It is 
possible to apply command signals to the actuator by the Pulse Width Modulation (PWM) 
unit of the Arduino board. The polishing setup in this research includes solenoid, 
dynamometer, direct current (DC) motor and belt sander. PID control coefficients were 
estimated by system identification method and using MATLAB software tools. The results 
show that the control system designed on the Arduino board provides the desired stability 
to control the polishing force with an acceptable error. Among other advantages of the 
developed system, the need for additional equipment is reduced compared to other 
commercial systems and it is more economical. 
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الگوریتم کنترل  پیاده  برد    PIDسازی  روی  بر  متغیر  تنظیم  نقطه  با 
   کاری آردوینو برای کنترل نیروی پولیش 

 

 مشخصات مقاله   چکیده 

فرآیند پولیش و قطعهدر  بر حذف مواد، نیروی تماسی بین ابزار  عوامل تأثیرگذار  نیروی تماسی به کار میکاری، یکی از  باشد. پارامتر 
فرآیندهای ماشیناین لحاظ   به سایر  این نیرو نسبت  این فرآیند مقدار  در  اهمیت است که  نتیجه  حائز  در  است،  نیروی  کاری کمتر 

 الگوریتم کنترل  سازی . در این پژوهش یک سیستم کنترل نیرو مبتنی بر پیادهاست که باید کنترل شودیکی از موضوعات مهم  تماسی
)-انتگرالی-تناسبی با  PIDمشتقی  تنظیمقا(  می  بلیت  ارائه  آردوینو  برد  سیگنالدر  اعمال  واحد گردد.  توسط  عملگر،  به  فرمان  های 

( پالس  عرض  امکانPWMمدوالسیون  آردوینو  برد  پولیش(  آزمایشگاهی  بستر  است.  سلونوئید،  پذیر  شامل  پژوهش  این  در  کاری 
جریان مستقیم ) موتور  نواری می(  DCنیروسنج،  از    PIDباشد. ضرایب کنترل  و سنباده  استفاده  با  توسط روش شناسایی سیستم و 

دهند که سیستم کنترلی طراحی شده بر روی برد آردوینو، پایداری موردنظر افزار متلب تخمین زده شدند. نتایج نشان میابزارهای نرم 
با خطای قابل قبول ارائه میبرای کنترل نیروی پولیش مزا کاری را  دیگر  به تجهیزات اضافی ن   ، توسعه یافتهیای سیستم  دهد. از    یاز 

 . است و صرفه اقتصادی بیشتر  کاهش یافته تجاری های  سیستمنسبت به سایر 
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 مقدمه   -1
پولیش )فرآیند  به  Polishing Processکاری  معمواًل  عنوان  ( 

از   اطمینان  )پرداخت سطوح( جهت حصول  تولید  فرآیند  آخرین 
می گرفته  نظر  در  قطعات  سطح  مناسب  فرآیند کیفیت  در  شود. 

مذکور سرعت حذف مواد عمدتًا به پارامترهایی نظیر جنس ذرات  
قطعه جنس  و سنباده،  ابزار  بین  فشاری  نیروی  و  سرعت  کار، 

از  قطعه  حسط یکی  است.  وابسته  این کار  پارامترهای  مهمترین 
ی  های تجاری تولیدکنندهاکثر شرکت   در   باشد، کهفرآیند نیرو می

پولیشدستگاه پارامتر  های  این  کنترل  برای  های تالشکاری 
و  ابزار  بین  نیروی  کنترل  بنابراین  است.  گرفته  صورت  فراوانی 

کیفیت  قطعه بر  مهمترین عوامل تأثیرگذار  از  حین فرآیند  در  کار 
 باشد. میقطعات  سطح

 مروری بر تحقیقات پیشین   -1-1
کاری باید توسط یک سیستم کنترلی حلقه کنترل نیروی پولیش

-سیستمهای مختلفی نظیر  بسته صورت پذیرد. محققان سیستم
( پنوماتیک  سیستمPneumaticهای  یا  (،  سروو  های  رباتهای 

پولیش نیروی  کنترل  برای  را  استفاده  صنعتی  اند. کردهکاری 
سرعت سیستم بعضًا  یا  هزینه  بودن  باال  دلیل  به  شده  ذکر  های 

امر  پاسخ آهسته، نمی این  توانند پاسخگوی مناسبی برای تحقق 
سیگنال  .باشند تولید  عملگرها،  برای  به  فرمان  هایی روشهای 

نظیر روش کنترل منطق فازی، روش کنترل شبکه عصبی و روش 
ها الگوریتم  ای دارند. در بین این روشکاربرد گسترده  PIDکنترل  
انعطاف  PIDکنترل   دلیل  موقعیت به  در  باال، کاربرد  های پذیری 

آسان درک  و  قرار  مختلف  توجه  مورد  بیشتر   تر 
 . [1]گیرد می

به   همکاران  و  دانگ  کنترل ژینالنگ   فرآیند   نیروی   منظور 
کاری، یک سیستم کنترل نیروی پنوماتیک مبتنی بر یک پولیش

پیشنهاد کر را  باال  روشن/خاموش سرعت  را  شیر  ایشان شیر  دند. 
ریزی  قابل برنامه  PLCکه در    PIDکننده منطقی  توسط یک کنترل 

بر روی یک ربات پیوندی با   PWMهای  هستند، به وسیله سیگنال
منظور  [1]آزادی کنترل کردنددرجه    5 به  همکاران  و  ژیانگ گئو   .

پولیش نیروی  میکرو کنترل  )-کاری  یک  micro-opticاپتیک   ،)
یک  از  ایشان  تحقیق  در  کردند.  طراحی  برخط  کنترل  سیستم 

( piezoگیری نیرو و یک حسگر پیزو ) حسگر نیروسنج برای اندازه 
 PIDجهت تنظیم نیرو استفاده شده است. ایشان الگوریتم کنترل  

را جهت رسیدن به پایداری نیرو در طی فرآیند، بر روی یک موتور  
. فنجی تیام و همکاران به منظور بهبود [2]سازی کردندای پیادهپله

کاری، اقدام به طراحی کیفیت سطوح منحنی توسط ربات پولیش
د  نیرو  کنترل  سیستم  توسط یک  کردند.  فرآیند  طی  ایشان    ر 

تحلیل   فرآیند  نیروی  شده اهمیت  طراحی  فشار  کنترل  مدل  و 
نیرو سیستم  یک  ایشان،  پیشنهادی  سیستم  -موقعیت -است. 

بهبود کیفیت   باعث  سیستم کنترلی  این  بوده که  مجزا  وضعیت 

است  منحنی گردیده  برای [3]سطوح  همکاران  و  ناگاتا  فاساُامی   .
ها،  کاری قالبو کنترل نیروی فرآیند پولیشبهبود کیفیت سطح  

طراحی و ساخت به -یک سیستم کنترل موقعیت  نیرو مبتنی بر 
کاری قالب  (، برروی یک ربات پولیشCAD/CAMکمک کامپیوتر )

دادند نظیر  [4]ارائه  آموزشی  پروژه  چند  همکاران  و  کنداالس   .
برنامه ربات،  سه بعدی، خودکارسازی  سی  نویکنترل دمای چاپگر 

کننده را توسط بردهای نویسی ربات دنبالنما و برنامهربات انسان
َ( این پروژهArduinoآردوینو  انجام دادند.  از ها توسط تیم(  هایی 

( انجام شده است. ایشان Alicanteدانشجویان دانشگاه آلیکانته )
اتمام پروژه دانشجویان بعد از  نتیجه    ،هابا توجه به نظرسنجی از 

که می  گرفتند  کنترل  زمینه  در  قیمت  ارزان  بردهای  توانند این 
 . [5]دنبسیار مفید و مؤثر واقع شو

   شرح مسئله   -2-1
می گرفته  صورت  تحقیقات  به  توجه  که  با  گرفت،  نتیجه  توان 

توانند به عنوان یک کنترلگر مورد استفاده قرار  بردهای آردوینو می
کارت این  همچنین  میگیرند.  مذکور  صورت  های  به  توانند 

گردد ها باعث میاین ویژگی برداری کنند.همزمان از حسگرها داده
به   توجه  با  همچنین  یابد.  کاهش  اضافی  تجهیزات  به  نیاز 

گرفته،   صورت  بسته  تحقیقات  حلقه    کنترلبرای    PIDکنترلگر 
 دارد.  بیشتری نیروی فرآیند نسبت به سایر کنترلگرها کاربرد 

فوق نتایج  به  توجه  نیروی    ،با  سیستم کنترل  یک  پژوهش  این 
)پولیش سلونوئید  عملگر  یک  از  که  آن  Solenoidکاری  در   )

می پیشنهاد  را  است  شده  توسط استفاده  سلونوئید  این  کند، که 
می  PWMهای  سیگنال الگوریتم   شود.کنترل  از  پژوهش  این  در 
متغیر    PIDکنترل   تنظیم  نقطه  فرآیند با  نیروی  کنترل  برای 
میپولیش استفاده  فرآیند  حین  در  بهکاری  پیادهشود.  -منظور 

مدل    AVR-ATMEGA328Pسازی این کنترلگر از برد آردوینو سری  
UNO  .به واسطه واحد      بهره گرفته شده است  PWMکارت مذکور 

می فراهم  را  امکان  این  سیگنالخود  بتوان  که  خروجی    سازد، 
برای   تبدیل کرد.  آنالوگ  رفتار  به  را  امر  دیجیتال  در  کاهش زمان 

برای برد آردوینو    PIDهای موجود کنترل  نویسی از کتابخانهبرنامه
ضرایب   است.  شده  شناسایی سیستم   PIDاستفاده  روش  توسط 

شده زده  سیگنال  تخمین  سیستم،  شناسایی  برای  اند. 
-. در نرم شده است روشن/خاموش زمان تصادفی به عملگر اعمال 

شناسایی ابزار  از  متلب  با فرض سیستم مرتبه دو،    افزار  سیستم 
تنظیم کنترل  ابزار  از  استفاده  با  و  محاسبه  سیستم  تبدیل  تابع 

PID.ضرایب کنترلگر تخمین زده شده است ، 
آزمایشگاهی جهت انجام فرآیند پولیش آزمایشگاه  بستر  کاری در 

مشهد  فردوسی  دانشگاه  کامپیوتر  کمک  به  ساخت  و  طراحی 
ه نیاز صنعت در زمینه کیفیت سطح،  ساخته شده است. با توجه ب

به دلیل داشتن قابلیت توسعه پژوهش را  سیستم پیشنهادی این 
بهبود می پولیشو  فرآیندهای مختلف  در  پیادهتوان  سازی  کاری 

 نمود. 
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شکل   پولیش  1در  آزمایشگاهی  است. بستر  مشاهده  قابل  کاری 

پولیش از  فرآیند  نواری  سنباده  توسط  اکسید کاری  جنس 
می انجام  مذکور    ،پذیرد آلومینیوم  سنباده  نوار  میزان کشش  که 

پولی   دو  پلیتوسط  جنس  میاز  تنظیم  قابل  موتور  اورتان  باشد. 
DC  انعطاف آلومینیومی  توسط کوپلینگ  ثابت که  پولی  به  پذیر 

نماید.  متصل است، نیروی الزم جهت دوران سنباده را تأمین می
و بهنی مبرای تنظیم سرعت دورا  مقاومت متغیر  از  مذکور  -وتور 

استفاده  FC-03گیری آن از یک حسگر شمارنده نوری منظور اندازه 
برروی نوار    ،شده است. قطعه کار توسط گیره متصل به سلونوئید

می قرار  میسنباده  قسمتی  دو  گیره  این  بخش گیرد.  که  باشد 
قطعه قرارگیری  محل  قرارکار  زیرین  محل  فوقانی  بخش  یری  گ و 

راستای عمود بر سطح   سلونوئید در  نیروسنج است. محور  حسگر 
دارد. جابجایی  قابلیت  سنباده  اندازهبه  نوار  در  منظور  نیرو  گیری 

فشاری   مقاومت  حسگر  از  فرآیند  شده   FSR-402حین  استفاده 
نوار  است. وجود تکیه برروی  قرارگیری قطعه  محل  زیر  در  در  گاه 

-برداشتن یا کروی شدن سطح قطعهسنباده، مانع از ایجاد قوس  
می اندازهکار  نیروی  نیروسنج، گردد.  حسگر  توسط  شده  گیری 

بسته   حلقه  کنترلی  سیستم  کنترلگر  می  PIDورودی  که  باشد 
آن بر  فرمان  سیگنال  ،مبتنی  سلونوئید    PWMهای  به  را  مناسب 

 کند.اعمال می
کارت با  امروزه  متنوعی  بسیار  آردوینو  تعداد پردازندههای  ها، 

ویژگی و  مختلف  در  خروجی/ورودی  متفاوت  ارتباطی  های 
امکان دسترس هستند، که تهیه آن پایین  پذیر  ها با هزینه بسیار 

برنامهمی برای  پردازندهباشد.  تمامی کارتنویسی  آردوینو ی  های 
کاماًل رایگان  نرم شود که نصب آن استفاده می  Arduino IDEافزار 

تما عاملبرای  سیستم  امکانم  بازار  در  موجود  است. های  پذیر 
. در  باشدمی Arduino Cافزارها، زبان  نویسی این سخت برنامهزبان  

-های آماده زیادی برای سهولت در امر برنامهحال حاضر کتابخانه
-ها باعث می. تمام این ویژگیوجود دارد نویسی برای این بردها  

به آردوینو  که  چشم شود  و گیطور  کنترل  آموزش،  زمینه  در  ری 
 . [5]رباتیک محبوب شود

داده قابلیت  اجرای سیستم کنترلی، کارت فوق  با  برداری  همزمان 
باشد، که باعث عدم نیاز به تجهیزات  طور همزمان را نیز دارا میبه

میداده مجزا  برنامه برداری  خود شود.  بستر  پایه  بر  نویسی 
شده  ریزپردازنده طراحی  عدم  ی کارت  باعث  همچنین  است، که 

می دستگاه  کنار  در  رایانه  نظیر  تجهیزاتی  به  دادهنیاز  های شود. 
آنالوگ اندازه بخش  توسط  نیروسنج،  حسگر  توسط  شده  گیری 

(Analogمی قرائت  کارت  کنترلگر  (  مقایسه   PIDشوند.  توسط 
اندازه هر  نیروهای  در  تنظیم  نقطه  مقدار  و  واقعی  شده  گیری 

را تولید و به صورت فرمان به   PWMهای مناسب  للحظه، سیگنا
کند. سطح ولتاژ و سطح جریان کارت آردوینو  میسلونوئید ارسال  

تواند توان مورد نیاز جهت جابجایی محور سلونوئید را تأمین نمی

 Monsterمنظور تقویت این توان، از درایور موتور  کند. از این رو به

Moto Shield    .است شده  الکترونیکی استفاده  قطعات  اطالعات 
 آورده شده است.  1جدول مورد استفاده در این تحقیق در 

 

 
 بستر آزمایشگاهی   ( 1  شکل 

 
 اطالعات قعطات الکترونیکی   ( 1  جدول 

 مشخصات  قطعات الکترونیکی

 کارت آردوینو

 ATMEGA328Pپردازنده  – UNOمدل 
 ( PWMخروجی  6)ورودی/خروجی دیجیتال  14

 مگاهرتز  16ساعت   - ورودی آنالوگ 6
 کیلوبایت  32 حافظه

 سلونوئید
 SH-1040Sمدل 

 آمپر 1.5جریان نامی  -ولت   15ولتاژ نامی 

 موتور 
 08GAFمدل  – DCسری 

 ولت  24ولتاژ نامی  –وات  40توان نامی 
 دور  1800دور نامی  –آمپر  2.2جریان نامی 

 سلونوئید  اندازراه

 Monster Moto Shieldمدل 
 آمپر 30 ایلحظهبیشینه جریان   - ولت 16بیشینه ولتاژ 

 آمپر 14دهی پیوسته عملی جریان
 کیلوهرتز   PWM 20بیشینه بسامد 

 قابلیت سنجش جریان  - اندازی دو موتورقابلیت راه

 موتور اندازراه
 XY-160Dمدل 

 آمپر 7دهی پیوسته عملی  جریان - ولت 36بیشینه ولتاژ 
 اندازی دو موتور قابلیت راه - کیلوهرتز  PWM 20بیشینه بسامد 

 حسگر نیرو

 FSR-402مدل  –سری فشار مقاومتی 
 نیوتون 0.1 حساسیت -سنسور آنالوگ 

 درصد ±2تکرارپذیری  - نیوتون 0-10محدوده حساسیت نیرو 
 ااهم مگ 10مقاومت غیرفعال 

 متر میلی 0.2-1.25محدوده ضخامت 
 میکروثانیه  3برداری زمان نمونه -  درصد +10پسماند 

 حسگر دور موتور 

 FC-03مدل  –سری شمارنده نوری 
 ولت  5/3.3ولتاژ کاری  –خروجی دیجیتال 

 نشانگر وضعیت خروجی - مترمیلی 5عرض شیار 
 حفره 10تعداد حفره دیسک  

 
هستند که سیگنال  PWMهای  سیگنال دیجیتال  جنس  از  هایی 

-کاری سیگنالکنند. چرخهسازی مییک سیگنال آنالوگ را شبیه
 : [1]شوندتعریف می( 1معادله )توسط  PWMهای 
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(1) 𝑑(𝑡) = (
𝑇𝑜𝑛

𝑇PWM
) × 100 

 

آردوینو   دیجیتال کارت  نتیجه    UNO  ،8خروجی  در  است.  بیتی 
سیگنال )  PWMهای  مقادیر  دامنه  مذکور  کارت  را [  0،  256در 

ولت    5شود. سطح ولتاژ خروجی بخش دیجیتال کارت  شامل می
واحد  می که  به    PWMباشد،  را  ولتاژ  سطح  قسمت    256این 

چرخه  PWMکند. سیگنال  تقسیم می )سطح  با  درصد  کاری صفر 
سیگنال   ولت،  صفر  معادل  چرخه  PWMصفر(  درصد   50کاری  با 

  100کاری  با چرخه  PWMولت و سیگنال    2.5( معادل  127)سطح  
 باشد. ولت می 5( معادل 255درصد )سطح 
سیستم  PIDکنترلگرهای   از  بسیاری  مدیریت در  برای   ها 

شوند. های فرآیند استفاده میجی روهای فرآیند و کنترل خورودی 
ورد نیاز و ورودی واقعی را تفاوت بین نقطه تنظیم م PIDکنترلگر  

استفاده   بررسی فرآیند  خروجی  برای تغییر  بازخورد  مکانیزم  از  و 
خطا نامیده می و ورودی کنترلگر  کند. اختالف بین نقطه تنظیم 
کنترلگر  می هر  و    PIDشود.  انتگرالی  تناسبی،  جز  سه  شامل 

خطای   فعلی،  خطای  از  ترتیب  به  کدام  هر  که  است،  مشتقی 
در خطا محاسبه می روجی کنترلگر  خشوند.  تجمعی و نرخ تغییر 

PID  [6]شودمحاسبه می  (2معادله )توسط : 
 

(2 ) 

  

𝑂 = 𝐾𝑝𝑒 + 𝐾𝑖𝑡 ∑ 𝑒 + 𝐾𝑑𝑏𝑒  

 

توسط   ترتیب  به  خطا  در  تغییر  نرخ  و  فعلی   های همعادلخطای 
 : [6]قابل محاسبه است ( 4( و )3)
(3) 𝑒 = 𝑆 − 𝐼 

(4) 𝑏𝑒 =  {
𝑒𝑡 − 𝑒𝑡−1 𝑠𝑒𝑡𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒
𝐼𝑡−1 − 𝐼𝑡 𝑠𝑒𝑡𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡

 

 

تغییر   را  کنترلگر  خروجی  مستقیمًا  تناسبی  ضریب   تغییرات 
به نوسان ورودی  می شود.  اطراف نقطه تنظیم میدهد، اما منجر 

نقطه  به  ورودی کنترلگر  رسیدن  سرعت  انتگرالی  ضریب  افزایش 
که جزء انتگرالی تجمیع می درحالی  امادهد،  تنظیم را افزایش می

گردد، یک تأخیر زمانی وجود خواهد داشت. جزء مشتقی از تغییر  
 . [6]کندسریع خروجی کنترلگر جلوگیری می

 تفسیر   -3
کنترلگر   عملکرد  مشاهده  کارت    PIDجهت  برروی  شده  اعمال 

پولیش فرآیند  استوانهآردوینو،  قطعه  برروی  اکاری  جنس ای  ز 
س با  آلومیبرنج  اکسید  ذرات  جنس  از  شماره  نباده  و   1000نیوم 

 20متر و ارتفاع آن  میلی  12انجام شده است. قطر استوانه برنجی  
ماشینمتر  میلی فرایند  این  است.  قاعده  سطح  برروی  کاری 

 PIDاستوانه صورت گرفته است. به محض شروع فرآیند، کنترلگر  
بودن نیروی اندازهرا میجا گیری شده توسط شود و به دلیل صفر 

نیروسنج در ابتدای فرآیند، کنترلر به علت مقدار اختالف زیاد بین 
لحظه تنظیم  اندازهنقطه  نیروی  مقدار  و  واقعی،ای  شده    گیری 

واحد   در  را  بیشتری  خروجی  فرمان  سلونوئید   PWMمقادیر  به 
این پژوهش نقطه تنظیماعمال می پله  کند. در  ای و نقطه  ثابت 

متغیری  تنظیم حالت های  )با  رمپ  و  (rampهای  مثلثی   ،
است   سینوسی شده  گرفته  نظر  در  کنترلگر  . (2جدول  )  برای 

گرفته نظر  در  موتورهای خطی  عنوان  به  و  می  سلونوئیدها  شوند 
تلورانس   دارند.  محوری  برای حرکت  شده  گرفته  نظر  در  عبوری 

به سلونوئید  میمحور  عبوری  انجام صورت  حین  در  که  باشد، 
گردد. از  فرآیند، چرخش سنباده باعث ایجاد لرزش و اغتشاش می

حرکت    راهنمای  از  حصول  جهت  خطی،  محور    نرمبلبرینگ 
 است.ه ونوئید و عدم لرزش استفاده شدلس

از روش شناسایی سیستم استفاده   PIDبرای تنظیم بهینه ضرایب  
زمان   روشن/خاموش  سیگنال  ابتدا  شناسایی،  برای  است.  شده 

ثانیه نیروهای   40تصادفی به عملگر اعمال شد و به فاصله زمانی  
به  اندازه سیستم  پاسخ  که  نیروسنج،  حسگر  توسط  شده  گیری 

با فورودی می دو توسط  باشد، ذخیره گردید.  رض سیستم مرتبه 
افزار متلب بهترین تابع تبدیل تخمین  ابزار شناسایی سیستم نرم

، تابع تبدیل تخمین  درصد تطبیق  85.88با    (5معادله )زده شد.  
 باشد.زده شده به روش شناسایی سیستم می

 

(5) 

 

𝐺(𝑠) =
2.548 𝑠2 + 33560 𝑠 + 15800

𝑠2 + 41.08 𝑠 + 15.91
 

 

تنظیم ضرایب   تابع تبدیل فوق و به کمک ابزار   PIDبا استفاده از 
عبارتنرم برای  این ضرایب  متلب،  و افزار  انتگرالی  تناسبی،  های 

تخمین زده شد. معیار صفر   و  3.4561، 0.0295رتیب مشتقی به ت
انتخاب ضرایب مذکور بر اساس فرضیات در نظر گرفته شده برای  

 (.3جدول باشد )می PIDکنترلگر 

آردوینو   کارت  آنالوگ  می  10واحد  کننده بیتی  بیان  که  باشد، 
بازه )قابلیت اندازه آنالوگ در  باشد. با [ می0،1024گیری از حسگر 

حسگر،   اطالعات  به  اندازهتوجه  قابل  نیرویی  برای  دامنه  گیری 
مقادیر دریافت شده توسط این   باشد.[ نیوتون می0،10سنسور بازه ] 

ولتاژ را در  بخش کارت بدون واحد می باشند زیرا فقط سطحی از 
-داده  نگاشت یا تبدیل(  6معادله )  دهند.بیتی ارائه می  10حالت  

 باشد.می های آنالوگ به نیرو
(6) 𝐹 =  

10

1023
𝐴 

 

 های نقطه تنظیم ثابت و متغیر اطالعات حالت ( 2  جدول 
 مشخصات  حالت نقطه تنظیم 

 شروع از صفر – 800مقدار پله  پله 

 رمپ 
 500دار شروع قسمت شیب – 300دامنه 

 800بخش ثابت   - 3.0303دار گام افزایش بخش شیب
 دارنمونه در بخش شیب 100

 مثلث 
 500کمینه نقطه تنظیم  – 300دامنه 

 800بیشینه نقطه تنظیم   - 3.0303گام افزایش و کاهش 
 نمونه در هر صعود یا کاهش 100

 سینوس 
 650میانگین  – 300اوج تا قله قعر  قلهدامنه 

 نمونه در هر تناوب 100
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 PIDفرضیات کنترلگر  ( 3  جدول 

 نتایج ابزار تنظیم ضرایب متلب  فرض  پارامتر 

 4.6600 < 5.0000 باالزدگی )درصد( 
 0.0020 < 0.0100 زمان صعود )ثانیه(
 0.0136 < 0.0500 زمان نشست )ثانیه(

 دارد  دارد  پایداری 

 تحلیل نتایج   -4
اعمال کنترلگر    2شکل  در   برای    PIDنتایج  تنظیم متغیر  نقطه  با 

و سینوسی  پله  حالت   چهار  -قابل مشاهده میای، رمپ، مثلثی 
می مشاهده  که  همانطور  قابلیت  باشد.  پیشنهادی  سیستم  شود 

فرآیند پولیش   را دارد.  متغیر  نقطه تنظیم  ردیابی کاری نیروی در 
قطعه بین  روشفشاری  سایر  به  نسبت  ابزار  و  ماشینکار  -های 

پایین دکاری  نیرو  جهت کنترل  طراحی کنترلگر  و  است  این تر  ر 
گردد، که اعمال فرآیند منجر به پایداری و تنظیم نیروی مذکور می

قطعه سطح  یکنواختی  افزایش  و  زبری  کاهش  باعث  کار  آن 
بنابراین   شد.  توسط  میخواهد  پیشنهادی  سیستم  توان  کنترلی 

بخشید. بهبود  را  مختلف  قطعات  سطح  پژوهش کیفیت  با   این 
داده در  بررسی  آماری که  لحاظ  از  مشاهده   4جدول  های موجود 

حالت می از  هرکدام  برای  خطا  میزان  بیشینه  نقطه  شوند،  های 
می قبول  قابل  در تنظیم  شده  مشاهده  اغتشاش  دالیل  از  باشد. 

محل اتصال   ،4جدول و خطای حاصل از دیدگاه آماری در   2شکل 
با توجه به   .باشددو لبه سنباده نواری به دلیل تغییر ضخامت می

، پاسخ سیستم کنترلی به تغییرات نقطه تنظیم  4اطالعات جدول 
 باشد. به صورت رمپ بهترین عملکرد را دارا می

می پیشنهادی  سیستم  تجربی،  نتایج  به  توجه  نیروی  با  تواند 
لحظه در طی فرآیند  در هر  واقعی را برای ردیابی نیروی موردنظر 

روی کارت آردوینو    PIDترل  سازی الگوریتم کنحفظ کند. پیاده بر 
را می مطلوبی  اطمینان  قابلیت  و  پایداری  مناسب،  دقت  تواند 

 کاری ارائه دهد.برای کنترل نیروی پولیش
گرفته شده است عملیات پولیش نظر  ادامه این پژوهش در  -در 

برروی قطعه انجام شود  کاری  کارهای مختلف با جنس متفاوت 
سیستم کنترلی   تأثیر  قطعهتا  توسط کاربرروی کیفیت سطح  ها، 

 گیری زبری سطح بررسی شود. اندازه

 نتیجه گیری  -5
روی   بر  مقاله  پیشنهادی  کنترلی  پولیشسیستم    کاری دستگاه 

و   پولیش میاجرا شد  نیروی  پاسخ مناسبی جهت کنترل  -تواند 
ارا  کارت آردوینو،    PIDئه دهد. پیاده سازی کنترل  کاری  عالوه در 

اقتصادی  بر   نیازصرفه  مورد  تجهیزات  کاهش  به نسبت    و 
کاهش نیرو به دلیل براده تجاری  های سیستم -، توانایی غلبه بر 

ارتفاع قطعه از سطح و کاهش  را دارد  برداری  در حین فرآیند  کار 
حین   در  متغیر  تنظیم  نقطه  ردیابی  باعث  در  که  فرآیند  انجام 

 تنظیم تر خواهد شد. خطاهای ردیابی نقطه  های طوالنیزمان
 

 
 )الف( 

 
 )ب( 

 
 )ج(

 
 )د(

به الف( نقطه تنظیم ثابت ب( نقطه تنظیم    PIDپاسخ کنترلگر    ( 2  شکل 
تنظیم   نقطه  د(  مثلثی  حالت  متغیر  تنظیم  نقطه  ج(  رمپ  حالت  متغیر 

 متغیر حالت سینوسی 
 

 نتایج آماری عملکرد کنترلگر  ( 4  جدول 

 پارامتر آماری                   
 حالت نقطه تنظیم 

 میانگین خطا 
 )نیوتون( 

 انحراف معیار 
 )نیوتون( 

 خطا بیشینه  
 )نیوتون( 

 0.2346 0.0718 0.0539 ثابت 

 0.8427 0.1152 0.0708 رمپ 
 0.9467 0.2329 0.1777 مثلث 

 0.9580 0.2764 0.2203 سینوس 

 
بهترین عملکرد    قابل قبول است.متغیر توسط سیستم پیشنهادی  

  سیستم کنترلی، ردیابی نقطه تنظیم متغیر  با حالت رمپ است. 
قابلیت  و  دقت  پایداری،  باعث  پیشنهادی  کنترلی  سیستم 

نیر کنترل  در  مطلوب  پولیشاطمینان  است. کاری  وی  شده 
قطعات،  مناسب  به کیفیت سطح  صنعت  نیاز  رفع  برای  بنابراین 
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می پیشنهادی  فرآیندسیستم کنترلی  در  پولیشتواند  کاری  های 
انجام سازی شود که نیروی پولیشمختلف پیاده را در طی  کاری 

برای  مناسب  سطح  آن کیفیت  دنبال  به  و  نماید  فرآیند کنترل 
ادامه پژوهش بهبود عملکرد  قطعات را به ه مراه داشته باشد. در 

سطح   کیفیت  و  زبری  برروی  کنترلگر  تأثیر  و   سیستم 
 های مختلف در نظر گرفته خواهد شد.با جنس هاییکارقطعه

 
نشریه دیگری )  تاییدیه اخالقی:  کامل یا  بهاین مقاله تاکنون در  طور 

برای   همچنین  و  نرسیده  چاپ  به  آن(  از  به  بخشی  چاپ  یا  بررسی 
 نشریه دیگری فرستاده نشده است. 
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مساحت    ر یی تغ روش  با    یی ا ی م ی الکتروش   ه ی تخل   ی نکار ی بهبود عمق ماش 
 قطعه کار -ابزار   ی ر ی درگ   ه ی ناح 

 

 مشخصات مقاله   چکیده 

و    شه ی ش   ر ی)نظ  ی کی الکتر  ی مواد سخت، شکننده و نارسانا  ی کار  ن یدر ماش ن ینو یکردیرو ییایم یالکتروش ه یروش تخل  به ی کار  ن یماش
با روش  نیا  ی کار  نی. ماش باشد  ی( مک ی سرام  مبنا  ی کار  نیمتداول ماش   یها   نوع مواد  قطعه استوار   یک یبرش مکان   یکه عمدتًا بر 

جهت    یی ایم یالکتروش   ه یتخل   ی کار  نیتوجه به ماش   راً ی مشکل است. لذا، اخ  اریقطعات، بس   ن یا  ی باال  ی و ترد  یسخت   لیهستند، به دل 
به  ن یا  ی کار   ن یماش هز  لیدل  مواد،  اجرا،  در  بردار  ی  نهیسهولت  براده  نرخ  و  است.    ی کم  گرفته  قرار  توجه  مورد  از    یک یمناسب، 

ا  اریبس  یخروج   یپارامترها  در  ماش   ند،یفرآ   نیمهم  م   ی نکار یعمق  ا باشد  یشده  در  سوراخکار  نی.  ودو    ی مقاله  انجام  مورد   مرحله 
 روش جدید   هد د  ی نشان م  ج ی. نتاشود  ی م   سهیمقا  کسان ی  ط یدر شرا   معمولی   ی کار   آن با حالت سوراخ   ج یو نتا  ردی گ   ی قرار م   ی بررس 

ولتاژهای  عمق سوراخ شده    شیباعث افزا    همچنین،   .حاصل شد  %70و    %36افزایش عمق در حدود    ولت  38و    33که به ترتیب در 
 سوراخ گردیده است. عمق  شیباعث افزا  شتر یاختالف قطر ب

 
 

 ها نویسنده 
 *1ی همدان یپرگل رضوان

 * 2 صادق الهامی جوشقان
 1محمدرضا رازفر

 
 تهران ر،ی رکبیام یدانشگاه صنعت 1
 مشهد، مشهد یدانشگاه فردوس 2

 
 * نویسنده مسئول 

 یآزاد دانیمشهد، م آدرس:
Sadeghelhami@um.ac.ir 

 ان یجر ی عمق، منحن ،ی سوراخکار کرویم  ،یی ایم یالکتروش هیتخل ندیفرآ هاکلیدواژه 

 



ــ  همکاران پرگل رضوانی همدانی و   100 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

ابزار    ی ها ن ی و ماش   ی کار ن ی ماش   ی کنفرانس مل   ن ی دوم مجموعه مقاالت  نامه  مكانيك مدرس، ويژه   ی مهندس علمی    اهنامه 
 شرفته ی پ 

 1401  مهر ،  10 ، شمار22دوره  

 

 مقدمه    -1
ن دل  ی ا  شهی روزافزون به قطعات ش  ازیامروزه  خواص ويژه   لیبه 

مکان  یشيمياي  ،یحرارت  ،یکیالکتر برآن    یکیو  را  محققان  آنها، 
نوع    نیمتنوع ساخت قطعات با استفاده از ا  ی ها  داشته که روش

آنجا از  دهند.  توسعه  را  ا  ییماده  نارسانا  نیکه  معموال    ی مواد 
ش  یکیالکتر مقاومت  خورنده    ی طهایمحدر    ییباال  ییميایبوده، 

هدا حرارت  ت یداشته،  شکل  تغيير  طرف  ینییپا  یو  از  و   یدارند 
کاربردها انواع  در  هستند  سخت  و   ک، یکروالکترونیم  ی شفاف 

صنایکیکروالکترومکانیم  ی سيستمها انواع    عی،  و  اپتيک 
م  یپزشک  ی کاربردها قرار  روزافزون مورد استفاده   رندی گ   یبه طور 

[1]. 
  و شکل  ینکاریماش شه،یش ی باال  یو شکنندگ یحال سخت نیبا ا 

به نحو  اریآنرا بس  یده با روش  ی مشکل کرده  و   یسنت  ی ها  که 
تول دست  -ینم  د،یمتداول  مطلوب  ساختار  و  هندسه  به  توان 

همافت ی به  روش  نی.  توسعه  تول  نینو  ی ها  جهت  منظور    د یبه 
 باشد.   ینه میزم  نیدر ا قیتحق ی ها ت یاز اولو ی ا شهیقطعات ش

  ی نکار یجهت ماش  ریاخ  یها  که در سال  ی نینو  ی ها  از روش  یکی
شکننده و  سخت  سرام  شهیش  رینظ  ی ا  قطعات  و    یمعرف  کیو 

 یم   ییایمیالکتروش  هیتخل  ینکار یاستفاده شده است، روش ماش
با نسبت عمق به قطر   ینکار ی ماش  ت یقابل  ن،یروش نو  نی. اباشد

  روش   ریبه سا  نسبت مناسب را داشته و    یباال و سرعت براده بردار
 .باشد یم تر ی و اقتصاد تر نهی ها، کم هز

 یی  ا ی م ی الکتروش   ه ی تخل   ند ی فرا   زم ی مکان   -1-1
پدECDM)  ییا یمیالکتروش  هیتخل  یکار   نیماش از   ی ها  دهی( 

 شه یش  ری نظ  ی مواد  یکارنیماش  ی برا   یکی زیو ف  ییایمیالکتروش
نشان داده  1روش در شکل  نی ا ی. اصول کلبرد یبهره م کیو سرام

قطعات سخت و شکننده   یکارنیماش  یروش برا   نیشده است. ا
ا  یکیالکتر  ی و نارسانا درون قطعه  روش،  نیمناسب است. در  کار 

الکترول )عمدتًا سد  ت یمحلول   م یپتاس  ای  دیدروکسیه  میمناسب 
غوطهدیدروکسیه و  (  شده  مستق  ک یور  دو   میولتاژ  به  ثابت 

درون    متریلی . الکترود ابزار به اندازه چند مشودی الکترود اعمال م
الکترود کمک  ت یالکترول و  برده شده   یلیکه معمواًل خ  زین  یفرو 

بوده )  ازتر  بزرگ  ابزار  ( و غالبًا به شکل  شتریب  ایبرابر    100الکترود 
است،   کی مسطح  الکترول  صفحه  م  ت یدرون  داده  .  شودیقرار 

منف به    یقطب  مثبت  قطب  و  شده  وصل  ابزار  الکترود  به  ولتاژ 
 . ]2[ شودیوصل م یالکترود کمک

 
 ]3[ ییایمی الکتروش  ه یتخل ندیفرآ ک یشمات   ( 1  شکل 

 
اعمال  یوقت پا  یولتاژ  )پا  ن ییبه سلول  مقدار    کیاز    ترنییاست 

ولت است(،    30تا    20  نیکه معمواًل ب   یبه نام ولتاژ بحران  یبحران
م  زیالکترول  ندیفرآ حباب افتدی اتفاق  ه  ی ها.  اطراف    دروژنیگاز 

تشک ابزار  حباب   لیالکترود  و  الکترود    ژنیاکس  ی هاشده  اطراف 
وشوندیم  لیتشک  یکمک اعمال  یقت.    ابد، ییم  شیافزا   یولتاژ 

  ل یتشک  یشتریب  ی هاو حباب   افتهی  شیافزا   زین  یکیالکتر  انی جر
افزا شودیم با  اعمال  شی.  شده   لیتشک  ی هاتعداد حباب   ،یولتاژ 

آن  شعاع  نو  وقتابدیی م  شیافزا   زیها  اعمال  ی.  ولتاژ    یولتاژ  از 
حباب   شتریب  یبحران  کیو    وستهیپ  هم  به  دروژنیه  ی هاشود، 

تشک  لمیف ابزار  الکترود  اطراف  در  اشودی م  لیگاز  در  صورت    نی. 
ابزار و    نیب   ییایمیالکتروش  هی اصطالح تخلبه   ای  یکی الکتر  هیتخل

م  ت یالکترول اتفاق  آن  مشاهده    افتدیاطراف  قابل  آن  نور  که 
  ی کار ن یکار در مجاورت الکترود ابزار باشد، ماش. اگر قطعهباشدیم

عموشودی م  ریپذامکان  با .  ابزار  فاصله   دیمًا  از    ی ادر   25کمتر 
 .]3[ فتدیاتفاق ب یکارنیکار باشد تا ماشنسبت به قطعه کرومتر یم
ماش  نیاول  1968سال    در  یی ایمیالکتروش  هیتخل  یکار  ن یطرح 

 سال بعد کوک و همکاران   5.  ]4[  و سودا ارائه شد یتوسط کورافوج
مواد نارسانا    ی روش برا   نیارائه دادند که نشان داد ا  ی ا  مقاله  ]5[
ا  ]6[  کاربرد دارد. گوش و همکاران  زین   زم یباور بودند که مکان  نیبر 

از    یباربردار  ییایمیاست. جنبه ش  کار  طعهذوب ق   یباربردار  یاصل
ب  ی ابتدا گرفته  یمورد بررس   شتریقرن حاضر  و   انگ یاست.     قرار 

ا  یبردار  براده  زمیهمکاران مکان  ییایمیاچ ش  کیرا    ندیفرآ  نی در 
 . ]7[ اند کرده فی دما باال تعر

و در  با وجود تحقیقات انجام شده، هنوز دستیابی به عمق باالتر 
آسیب رساندن  حداقل  به  حال  موضوعات  عین  از  سطحی  های 

ه  است. در این راستا مقال  ECDMمورد توجه در زمینه ماشینکاری  
می جدیدی  روش  بررسی  به  انجام  حاضر  شامل  که  پردازد 

شرایط   با  اول  مرحله  بود.  خواهد  مرحله  دو  در  ماشینکاری 
ماشینکاری خشن و نرخ براده برداری باال همراه خواهد بود و در  
مرحله دوم شرایط ماشینکاری مشابه حالت پرداخت خواهد بود 

آسیب عمقتا  نیاید.  وجود  به  زیادی  سطحی  ماشینکاری    های 
نرخ   حداکثر  به  بتوان  تا  است  حاضر  پژوهش  اصلی  پارامتر 

 باربرداری دست یافت.
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 ش ی آزما   زات ی تجه   -2
آزما مجموعه  تخل  به  ی کروسوراخکاریم  ی ها  شیدر    ه ی کمک 

طور ثابت   به   گاه  هیتک  ک ی  ی بر رو   دیکار با  قطعه  ،ییایمیالکتروش
)شکل شود  داده  تک2  قرار  ر   گاه   هی(.  از  استفاده  به   لی با  راهنما 

م  L  هیپا متصل  ا  شود  یمانند،  جهت   نی و  در  دارد که  را  امکان 
تک  ی عمود ابعاد  به  ی ا  گونه  هب  گاه  هیحرکت کند.  طور    است که 

حاو ظرف  داخل  م  ت یالکترول   ی کامل  سطح    رد یگ   یقرار  و 
و    یجرقه زن  اتیباشد تا عمل  شه یباالتر از سطح آزاد ش  ت یالکترول

آزما  یدر طراح  گریانجام شود. نکته د  یبردار  براده  یشگاهیبستر 
  ، ندیفرآ نیا  . درباشد یم یعمق ده ی برا  یاستفاده از روش گرانش

راستا در  شده  ی عمود  ی ابزار  گرفته  نظر  در  عمق   ثابت  و  است 
به  یسوراخکار رو  حرکت  از    لیدل  به  شهیش  یباال  با  استفاده 

وزنه    یگرانش  ی روین اتصال  با  تک  یوتونین  کیو  انجام   گاه  هیبه 
آورده   1 دستگاه در جدول ی شده بر رو میتنظ ی پارامترها.شود یم

 است.  شده

 
 یی ایمیالکتروش  هی تخل ی کروسوراخکاریم  دمان ی چ  ( 2  شکل 

 
 ش یآزما  یپارامترها  ( 1  جدول 

 تعریف  پارامتر 

 میسودا ال شهیش کار جنس قطعه
 فوالد تندبر  جنس ابزار
 مته مخروطی  شکل ابزار
 300، 200، 100 (متر کرویاختالف قطر ابزار)م

 بلوک فوالدی  آند

 ی درصد وزن25دی دروکسیه میسد الکترولیت

 1.5 (متر یلیابزار)م ی ور طول غوطه
 38،  33 ولتاژ )ولت( 

 120 زمان کل )ثانیه(
 60 (هی)ثان  دو مرحله ای   زمان هر پاس در حالت 

 
 ش ی آزما   ی طراح   -1-2
ا دو  نیدر  ای   مقاله حالت  با   سهیو مقا  یکار  نیماش  مرحله  آن 

  ی بررس  انیجر یو اثرات آن بر عمق سوراخ و منحن  معمولیحالت  
  ی دو ابزار با قطرها دو مرحله ای       یکار  نی.  در ماشاست   دهیگرد 

به ابزارها  مختلف  م  ی عنوان  انتخاب  دوم  و  اول  . شوند  یپاس 
از  ب کوچکتر  قطر  با  ابزاری  از  اول  پاس  در  صورت که    700دین 

ثانیه در نظر    60میکرومتر استفاده شده و مدت زمان ماشینکاری  

قطر   با  ابزار  از  دوم،  پاس  در  و  ادامه  در  شود.  می   700گرفته 
ثانیه انجام   60ای  میکرومتر استفاده شده و مجددا ماشینکاری بر

ثانیه   120می شود. در مجموع زمان ماشینکاری دو مرحله ای برابر  
ماشینکاری   با  ای  مرحله  دو  ماشینکاری  بود.   ECDMخواهد 

به قطر    120معمولی که شامل     700ثانیه و با استفاده از یک ابزار 
مقایسه خواهد شد.  بود،  خواهد  است که   میکرومتر  ذکر  به  الزم 

ق  یا  ثابتی  ابزار  موقعیت  و کامال  نداشته  جانبی  حرکت  طعه کار 
 دارند. 

ا  یینها  قطر  ی و اختالف قطرها  کرومتر یم  700  ها  شیآزما  نیدر 
دوم    ی ابزارها پاس  و  اول  نظر    کرومتریم  100و  200،300پاس  در 

دو ولتاژ کاری  گرفته شده است.   و    33ماشینکاری با استفاده از 
سه بار    شیاز موارد، آزما  کیهر    ی برا ولت انجام شده است.    38

گرد  م  و  دیتکرار  عمق  م  نی انگیمقدار  از  استفاده   کروسکوپ یبا 
 اندازه گیری شد.  ینور

 تحلیل نتایج   -3
ا آزما  به  جینتا  ی   سهیبخش به مقا  نیدر   ی ها  شیدست آمده از 

ای   دو  حالت  آن  معمولیو    مرحله  اثرات  و  عمق    پرداخته  بر  ها 
 . شود یم یبررس
و    دو مرحله ای       ی ها   اثر عمق در حالت   سه ی و مقا   ی بررس   -1-3

 معمولی 
ا ب  نیدر  به  ای       ی ها  شی آزما  جینتا  انیقسمت  مرحله  با    دو 

 38و    33در دو ولتاژ    کرومتری م  300و    200،  100  ی اختالف قطرها
  به   کرومتریم  700با قطر    معمولی. )حالت  شود  یپرداخته مولت  

نمودارها و   دو مرحله ای     صورت حالت   در  با اختالف قطر صفر 
 (است  شده انیاشکال ب

در هر دو سطح ولتاژ،  شود یمشاهده م 3  که در شکل  طور همان
 .ابدی یم شیاختالف قطر، مقدار عمق سوراخ افزا  شیبا افزا 
ماش  مقدار  حالت    یارک   نیعمق  در  قطر    معمولیشده  )اختالف 

  کرومتر یم 422به   کرومتریم 240ولت از مقدار   33صفر( در ولتاژ 
حالت     ش یافزا   کرومتریم  300با اختالف قطر    دو مرحله ای     در 

به   کرومتریم  460ولت از    38و در ولتاژ    بهبود(  %36)  است   افتهی
 . بهبود( %70)  است  داشته  شیافزا  کرومتریم 640
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 ی کار  نیمختلف بر عمق ماش  یاختالف قطرها   ریتأث   ( 3  شکل 
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و   33 ی ولتاژها ی را برا  یکار عمق سوراخ جینتا 5 و 4 ی ها شکل
در هر دو شکل ها، پارامتر اصلی مورد .  دهند  یولت نشان م  38

قطر   شکل مشاهده می  بررسی تغییر  در  که  است. همانطور  ابزار 
حاصل   سوراخ  عمق  حداقل  معمولی  ماشینکاری  حالت  در  شود، 
ای،  مرحله  دو  به حالت  ماشینکاری  شرایط  تغییر  با  است.  شده 

علت اصلی    ،تغییر شدیدی در عمق حاصل می شود. به طور کلی
الکترولیت   گرفتن  قرار  دسترس  در  شامل  تغییر  داخل  این  در 

به   سوراخ نواحی داخلی سوراخ  در  است.  ای  دو مرحله  حالت  در 
سختی  به  کم  فضای  علت  به  الکترولیت  ماشینکاری،  هنگام 
الکترولیز،   یعنی  باربرداری  فرآیند  اصلی  رویه  در  و  یافته  جریان 
باربرداری کاهش   ایجاد شده و  الکتریکی خلل  و تخلیه  فیلم گاز 

فض علت  به  ای،  مرحله  دو  حالت  در  یابد.  با    ی امی  شده  ایجاد 
تجمع   ناحیه  این  در  الکترولیت  ماشینکاری،  اول  مرحله  واسطه 
رویه  است که  دسترس  در  مناسبی  مقدار  دوم  مرحله  در  و  کرده 
را تسهیل کرده و باربرداری افزایش می یابد. با  تشکیل فیلم گاز 

مشاهده می شود با افزایش اختالف قطر،   5و    4توجه به شکل  
ش حاصل  بیشتری  از  عمق  اشکال  یک  به  یک  مقایسه  است.  ده 

های   به    5و    4شکل  اعمالی  ولتاژ  افزایش  دهد که  می  نشان 
با  که  است  ان  امر  این  علت  است.  شده  منجر  عمق  افزایش 
افزایش ولتاژ، الکترولیز با شدت بیشتری انجام شده و در نهایت 
زمان   نهایت  در  و  شده  تشکیل  بیشتری  سرعت  با  گاز  فیلم 

زمان ماشینکاری به جرقه زنی اختصاص می یابد.    ری از کلشتبی
انرژی  دارای  بیشتر  زمان  بر  عالوه  جرقه  باالتر،  ولتاژ  در  عین  در 
خواهد  منجر  عمق  افزایش  به  نهایت  در  بود که  خواهند  باالتری 

 شد.

دو    ی ها   در حالت   ان ی جر   ی ها   ی منحن   سه ی و مقا   ی بررس   -2-3
   معمولی و    مرحله ای 

روش  یکی   ل ی تحل  ،ییای میالکتروش  هیتخل  ندیفرآ  یابی ارز  ی ها  از 
   انیجر یمنحن 7و  6 ی ها آن است. شکل یکی الکتر   انیپالس جر

 

  
 کرومتریم 100ب( اختالف قطر  معمولی الف( 

  
 کرومتریم 300اختالف قطرد(  کرومتریم 200ج( اختالف قطر

 ولت   33 مختلف در ولتاژ  یاختالف قطرها   جینتا  ( 4  شکل 

  
 کرومتریم 100ب( اختالف قطر  معمولی الف( 

  
 کرومتریم 300د( اختالف قطر کرومتریم 200ج( اختالف قطر

 ولت   38 مختلف در ولتاژ   یاختالف قطرها ج ینتا  ( 5  شکل 
 

 متفاوت و  ی اختالف قطرها بادو مرحله ای  در پاس دوم حالت 

م  معمولیحالت   نشان  پارامترهادهند  یرا  بررس   ی .  در    ی مهم 
  ل یو مدت زمان تشک  انیمقدار جر  نی شتریب  ان،ی جر  ی ها  یمنحن

 . باشد یم یزن گاز و جرقه لمیف
ا است،    مشخص شده   6    طور که در شکل  همان  ها  یمنحن  نیدر 
و قسمت     لمیف  لی تشکدهنده    مرتفع نشان  ی ها  قله با    ی ها  گاز 

 .دهد یها را نشان م ارتفاع کم جرقه
ماش  ای     یکار  نیدر  به   لمیف  لیمدت زمان تشک  دو مرحله   گاز 

تر است. در اختالف قطر    کوتاه  ت یعلت در دسترس بودن الکترول
( تشککرومتریم300باالتر  زمان  بس  لمیف  ل ی(  از    اریگاز  تر  کوتاه 

گاز   لمیف لیتشک معمولی. در حالت باشد یاختالف قطرها م  ریسا
دارد. در    ازین  نسبت به حالت دو مرحله ای   یشتریمدت زمان ب  به

قطرها  نیب  سهیمقا قطر    ی اختالف  اختالف    300متفاوت، 
به سا  یتر  کنواخت ی  انیجر  یمنحن  کرومتریم اختالف    رینسبت 

 دارد. معمولیحالت  نیقطرها و همچن
ای    در مرحله  دو  قطر    یوقت  حالت  )ابزار  اول  پاس  با  سوراخ 

پاس دوم )ابزار قطر بزرگتر( امکان    ی شود، برا   یتر( زده م  کوچک
به   ت یالکترول  یدسترس ب  نسبت  پاس  تک  در   شتریحالت  است. 

حباب و    لیو تشک  دیتول  شود  یسبب م  ت یبودن الکترول  انی جر
  ی مناسب  طور  به  یزن  جرقه  ندیو فرآ  رد یصورت گ   یخوب  گاز به  لمیف

  کیهر پاس  ی ازا  به دو مرحله ای در روش  نیچن انجام شود. هم
. در دهد  ی رخ م  ی زن  جرقه  یو در مجموع دو سر   یزن  جرقه  یسر
 را برعهده دارند. یسهم عمده باربردار یکی الکتر ی ها هیتخل جهینت

مع  معمولی  درحالت  مقدار  رفتن عمق از   200)حدود    ،ینیبا فراتر 
الکترولکرومتریم م  ی دشوار  به  ت ی( گردش  در    شود  یانجام  و 
الکترول  جهینت کم م  لمی ف  لیتشک  ی برا   ازیمورد ن  ت یحجم    ی گاز 

فرآ  شود دشوار   یزن  جرقه  ندیو  م  یبا  چنرد ی گ   یصورت  در   ن ی. 
ش  ،یطیشرا  ا  شهیش  ییایمیانحالل  است.   یباربردار   یصلعامل 

ا  است که جرقه   یاز حالت  تر  نییپا  طیشرا   نیسرعت نفوذ ابزار در 
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فرآ  یکیالکتر  ی ها م  یباربردار  ندیبه  مذکور    لی. دالکنند  یکمک 
ای   شتریب مرحله  دو  حالت  در  عمق  به    بودن  را    معمولینسبت 

 .کنند یم هیتوج
بررس  نیهمچن زمان    توان   یم  جینتا  یبا  مدت  مشاهده کرد که 

کمتر از    دو مرحله ای   یکار  نی در ماش  نیعمق مع  کیبه    دنیرس
به عمق    دنیرس  ی برا   معمولی. در حالت  باشد  ی م  معمولیحالت  

زمان    کرومتر یم  450 حالت    ازین  قهیدق   4مدت  در  اما  دو است 
  قهیدق  2.5 یبه مدت زمان  کرومتریم300با اختالف قطر   مرحله ای 

ب  ازین در  ضی ا احتساب زمان تعواست.  باز  دو مرحله  حالت    ابزار 
 است.  ازین نیبه عمق مع دنیرس ی برا  یمدت زمان کمتر ای 

  
 کرومتریم 100ب( اختالف قطر  معمولی الف( 

  
 کرومتریم 300د( اختالف قطر کرومتریم 200ج( اختالف قطر

 ولت 33  در ولتاژ مختلف  ی اختالف قطرها انیجر ی منحن  ( 6  شکل 
 

  
 کرومتریم 100ب( اختالف قطر  معمولی الف( 

  
 کرومتریم 300د( اختالف قطر کرومتریم 200ج( اختالف قطر

 ولت  38  در ولتاژ مختلف  ی اختالف قطرها   انیجر یمنحن  ( 7  شکل 

 نتیجه گیری   -4
حالت    یکار  نیماش ای     در  مرحله  فرآ  دو   ه یتخل  ندیدر 

شده نسبت به    جادیعمق سوراخ ا  شیموجب افزا   ییایمیالکتروش
بشود  یم  معمولیحالت   قطر  اختالف  هرچه  عمق   شتری.  شود 

سطوح ولتاژ قابل مشاهده   یدر تمام   جهینت   نی. اابدی  یم  شیافزا 
عمق سوراخ   شیباعث افزا   دیروش جد  داد کهنشان    جینتااست.  

ولتاژها  بیشده که به ترت افزا   38و    33  ی در  عمق در    شیولت 
باعث   شتریاختالف قطر ب ن،یحاصل شد. همچن  %70و  %36حدود 

 است. دهیعمق سوراخ گرد  شیافزا 
 
انجام پژوهش رعا  یاخالق   ی هاهمه جنبه   :ی اخالق   ه ی د ییتا   ت یدر 

 شده است. 
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In this article, the effect of optimal selection of vibration and cutting parameters on cutting 
forces in the machining process with ultrasonic vibration assistance has been investigated 
and the results have been compared in two modes of conventional machining and of 
ultrasonic vibration assisted machining. In the investigation of the effect of ultrasonic 
vibration assistance on the machining process, analyzes have been carried out in different 
cutting speeds, and the effect of changing the cutting speed in relation to the tool's 
oscillation speed has been investigated. Finite element modeling and simulation has been 
done with DEFORM finite element software. The results show that the application of 
ultrasonic vibration in the machining process leads to the reduction of tangential and axial 
cutting and the reduction of heat resulting from the cutting process. By examining the 
results, it was found that in the machining process with ultrasonic vibration assistance, 
when the cutting speed is at least 30% lower than the vibration speed of the tool tip, the 
process has a favorable efficiency, and the favorable effects of applying ultrasonic vibration 
on the process include reducing shear forces, reducing the heat generated From cutting, 
reducing the friction coefficient between the tool and the workpiece, helping to improve 
the chip flow, etc. 
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نیروهای   بر  برشی  و  ارتعاشی  پارامترهای  بهینه  انتخاب  تاثیر  بررسی 
   کاری به کمک ارتعاش التراسونیک برش در فرایند ماشین 

 

 مشخصات مقاله   چکیده 

های ارتعاشی و برشی انتخاب بهینه پارامتر  تاثیر  این مقاله به بررسی  فرایند ماشین  در  نیروهای برش در  کاری به کمک ارتعاش  بر 
دو حالت ماشین با هم  کاری به کمک ارتکاری سنتی و ماشینالتراسونیک پرداخته شده است و نتایج حاصل در  عاش التراسونیک 

فرایند ماشینمقایسه شده اعمال ارتعاش التراسونیک بر  بررسی اثر  شرایط مختلف پارامتر های ارتعاشی و  ها در  کاری، تحلیل اند. در 
گرفته اند. مدل نسبت به سرعت برشی، مورد بررسی قرار  سرعت نوسان ابزار  تغییر  تاثیر  سازی و شبیه سازی  برشی انجام شده اند و 

محدود المان  افزار  نرم  به کمک  محدود  ارت  (DEFORM)   دیفرم   المان  اعمال  که  دادند  نشان  حاصل  نتایج  است.  شده  عاش  انجام 
کاری، منجر به کاهش نیروهای برشی مماسی و محوری وارد بر ابزار برشی و قطعه کار  و کاهش حرارت  التراسونیک در فرایند ماشین

فرایند برش می فرایند ماشینشود. با بررسی نتایج  حاصل از  کاری به کمک ارتعاش التراسونیک وقتی که  حاصل مشخص شد که در 
برشی حداقل   ارتعاش    درصد  30سرعت  اعمال  اثرات مطلوب  و  دارد  بازدهی مطلوبی  فرایند  باشد،  ابزار  نوک  ارتعاش  سرعت  از  کمتر 

کار، کمک  هش ضریب اصطکاک بین ابزار و قطعهالتراسونیک بر فرایند شامل کاهش نیروهای برشی، کاهش حرارت ناشی از برش، کا
 شوند.می  حاصل غیره به بهبود جریان براده و 
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 مقدمه   -1
فلزیآلیاژسوپر  کاریماشین بین  فازهای  حضور  بدلیل  و    ها 
ویژگی حفظ سختی در دمای باال، غلظت باالی کاربیدها و    داشتن

دال به  بنا  و  است  مشکل  برش،  فرایند  حین  سریع  یل  کارسختی 
ماشین سخت  مواد  جزو  شده،  میذکر  محسوب  شونده  -کاری 

ماشين[1]شوند سوپرآلي.  جنس  از  قطعات  مشكالتي  كاري  اژها، 
ميد سختي  به  سرعارد كه  شد.  غالب  آنها  بر  برشيت توان   هاي 

بهره  به  رسيدن  ماشينبراي  در  بهينه  ابزار  عمر  و  كاري  وري 
معمو  فوالدهاي  بيستم  يك  تا  دهم  يك  است.  سوپرآلياژها  لي 

هاي برشي كم هم كاري حتي در سرعت عالوه بر اين گاهي ماشين
شود. ابل قبول نميمطلوب و دقت ابعادي ق منجر به صافي سطح  

است، چراكه به    هايعامل مشكل زاي بعدي ناتواني ماشين ابزار 
سرعت  تحمل گشتاور  همراه  بايد  ابزار  ماشين  پايين،  برشي  هاي 

ارتعاشي  يكنواخت  عملكرد  يك  امكان  و  باال  صلبيت  داراي  باال، 
صنعت [2]باشد در  سوپرآلياژها  دامنه كاربرد  افزايش  مشكالت  .   ،

كاري  ا افزايش داده است. قابليت ماشينكاري اين مواد رماشين
قطعات قبل   عمليات حرارتي و قابليت ماشينخوب برخي از  از 

كند تا بعد از عمليات حرارتي، ايجاب مي  كاري بسيار ضعيف آنها
ابعادي  ها و فناوريروش گرفته شوند تا دقت  هاي جديدي بكار 

ترين رو مناسبحرارتي بهم نخورد. از اينقطعات بعد از عمليات  
ماشين مهم روش  سوپرآلياژ  جنس  از  قطعات  توليد  براي  كاري 

توج مورد  موضوع  هنوز  و  بهترین  بوده  از  یکی  است.  محققان  ه 
ماشینروش برای  سوپرآلیاژها  ماشينکاری  کمک کها،  به  اري 

ارتعاش  اعمال  روش  اين  در  كه  است  التراسونيك  ارتعاش 
کاری باعث كاهش نيروهاي برشي،  ونيك به فرايند ماشینالتراس

كاهش حرارت ناشي از برش، بهبود جريان براده، كاهش اصطكاك  
صافي بهبود  و  قطعه كار  و  ابزار  ابزار    بين  عمر  افزایش  و  سطح 

کاری به کمک ارتعاش التراسونیک برای . ماشین[3]شودبرشی مي
های گذشته  . طی سال]4[میالدی انجام شد 1960اولین بار در سال 

ارتعاش پژوهش  اعمال  کاربردهای  و  تأثیرات  مورد  در  هایی 
در ادامه  اند که  کاری انجام شدهفرایندهای ماشین  التراسونیک در
مهم از  پژوهشبرخی  اند.  ترین  شده  داده  شرح  مختصر  بطور  ها 

های ابزاربرای اولین بار ارتعاش التراسونیک را با ماشین  ]5[کومابه
که   دادند  نشان  تحقیق  از  حاصل  نتایج  نمود.  ادغام  معمولی 

، انتقال حرارت  متناوب منجر به کاهش نیروی تراش نیروی تراش
ابزار برشی شد. در سال  سریع کاری  ماشین   1960تر و افزایش عمر 

های دورانی ماشین ابزار  ( درRUMبه کمک ارتعاش التراسونیک )
ادامه در سال   بررسی شد و در  لک این پرسی   1964برای اولین بار 

کرد  ثبت  اختراع  عنوان  به  را  همکاران]4[موضوع  و  سو  به   ]6[. 
تراش  کف  ابزار  با  التراسونیک  ارتعاش  به کمک  فرزکاری  بررسی 

ها از سه مبدل برای ارتعاش قید و بند و قطعه کار پرداختند. آن
ماشیناس برای  مناسب  ابزار  و  پایه تفاده کردند  آلیاژ  سوپر  کاری 

و   بابیتسکی  کردند.  تعیین  را  اجزا    با  ]7[همکاران نیکل  روش 
اعمال روانکار و تغییر پارامترمحدود اث هایی مثل سرعت برشی، ر 

بررسی   براده  تشکیل  چگونگی  بر  را  پیشروی  نرخ  و  برش  عمق 
تنش،   توزیع  شده  ارائه  مدل  و  کردند.  برشی  نیروهای  کرنش، 

میدرج  ارائه  را  برش  از  ناشی  حرارت  همکارانه  و  زیائو    ]8[کند. 
پایداری   بر  را  آزاد  زاویه  و  براده  زاویه  شامل  ابزار  هندسه  تأثیر 

ماشین  دادند که فرایند  نشان  حاصل  نتایج  و  بررسی کردند  کاری 
ماشین در  فرایند  پایداری  بر  ابزار  هندسه  معمولی  تأثیر  کاری 

ماشین از  و بیشتر  ما  است.  التراسونیک  ارتعاش  به کمک  کاری 
بر  مدلی  ]9[همکاران با تئوری  خودانگیخته  ارتعاش  کاهش  ای 

آزمون ارائه کردند.  برشی  ابزار  بر  التراسونیک  ارتعاش  های اعمال 
ارتعاش   معمول،  تراش  فرایند  در  که  دادند  نشان  تجربی 

ارتعاش   اعمال  با  بطور خودانگیخته  بیضوی  التراسونیک 
میقابل کاهش  همکارانتوجهی  و  زیائولیانگ  یک   ]10[یابد. 

کاری با اعمال ارتعاش دو بعدی ارائه کردند و سیستم میکرو فرز
بر را  باال  فرکانس  با  التراسونیک  ارتعاش  اعمال  ارتعاش   اثر 

فرایند میکرو فرزکاری بررسی کردند. بابیتسکی و   خودانگیخته در 
نشان دادند که اعمال ارتعاش التراسونیک به فرایند    ]11[ارانهمک

( در  MRRراده برداری )باعث افزایش دو برابری نرخ ب  کاری ماشین
میماشین نیکل  و  تیتانیوم  آلیاژهای  و  کاری  ناطق  شود. 

ماشین  ]12[همکاران بررسی  به   738اینکونل    آلیاژسوپرکاری  به 
نرم  کمک  با  التراسونیک  ارتعاش   (ANSYS)  انسیس  افزارکمک 

ماشینپرداخته  نیروهای  تنش اند.  و  قطعه  کاری  به  اعمالی  های 
ماشین فرایند  طول  در  مثل  کار  فرایند  های  پارامتر  تأثیر  کاری، 

مورد   التراسونیک  ارتعاش  دامنه  و  ابزار  هندسه  برشی،  سرعت 
قرارگرفته  مهربررسی  سلیمانی  و  ناطق  تأثیر   ]13[اند.  بررسی  به 

ابعادی   خطای  بر  فرایند ماشیننیروی برشی  در  قطر  به در  کاری 
پرداخته التراسونیک  ارتعاش  فرایند کمک  با  را  نتایج  و  اند 

 ]14[. ناطق و همکاراناندری سنتی مقایسه و تحلیل کردهکاماشین
در  برشی  ابزار  به  التراسونیک  ارتعاش  اعمال  تأثیر  بررسی  به 
پرداختند  برگشت فنری قطعه کار  کاهش خطای ابعادی ناشی از 

بینی خطای قطری در تراشکاری به  و در ادامه یک مدل برای پیش
ارائه  نظام  سه  و  مرغک  بین  بصورت  التراسونیک  ارتعاش  کمک 

و صحت  مقایسه  محدود  المان  روش  با  را  نتایج  و  سنجی کردند 
به سال  همان  در  محققین  و   کردند.  سطح  صافی  بررسی  منظور 

ب را  موضوع  این  تجربی  بصورت  برشی،  کردند. نیروهای  ررسی 
ارتعاش التراسونیک را بر نیروهای    اثر اعمال   [3]و ناطقموحدیان  

کمک  به  کاری  ماشین  فرایند  در  برش  منطقه  دمای  و  برشی 
آلیاژ تیتانیوم پرداختند که نشان داده شد که  ارتعاش التراسونیک

حرارت،   نیروها،  کاهش  به  منجر  التراسونیک  ارتعاش  اعمال 
 حیه تماس ابزار با براده شده است. ضریب اصطکاک و طول نا
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 شرح مسئله   -2
انتخاب   تاثیر  بررسی  به  مقاله  این  نسبت در  های  پارامتر  صحیح 

ماشین  به  ارتعاشی فرایند  در    کاریپارامترهای  برش  نیروهای  بر 
ماشین شده  فرایند  پرداخته  التراسونیک  ارتعاش  به کمک  کاری 

نتایج   و  نیاست  به  و  مربوط  محوری  و  مماسی  برشی  روهای 
کاری سنتی و  در دو حالت ماشین طور حرارت ناشی از برشهمین

التراسونیکماشین ارتعاش  و  کاری به کمک  آمده  با هم    بدست 
ر فرایند  اند. در بررسی اثر اعمال ارتعاش التراسونیک بمقایسه شده

تحلیلماشین پارامترکاری،  مختلف  شرایط  در  فرایند های  ها 
شده  کاریماشین تغییر انجام  تاثیر  و  نوسان    نسبت   اند  سرعت 

گ قرار  بررسی  مورد  برشی،  سرعت  به  مدلرفته ابزار  و اند.  سازی 
المان محدودشبیه افزار  المان محدود به کمک نرم    دیفرم   سازی 

(DEFORM)  اعمال ل نشان دادند که  صنتایج حا  ت.انجام شده اس
ماشین فرایند  در  التراسونیک  کاهش  ارتعاش  به  منجر  کاری، 

و   مماسی  برشی  برشی  ا نیروهنیروهای  ابزار  ی  بر  وارد  محوری 
شود.  برشی و قطعه کار  و کاهش حرارت حاصل از فرایند برش می

فرایند ماشینبا بررسی نتایج   کاری به حاصل مشخص شد که در 
حداقل   برشی  سرعت  که  وقتی  التراسونیک  ارتعاش    30کمک 

بازدهی   فرایند  باشد،  ابزار  نوک  ارتعاش  سرعت  از  کمتر  درصد 
مطلوب اعمال ارتعاش التراسونیک بر فرایند مطلوبی دارد و اثرات 

برش،   از  ناشی  حرارت  کاهش  برشی،  نیروهای  کاهش  شامل 
بهبود  به  قطعه کار، کمک  و  ابزار  بین  اصطکاک  ضریب   کاهش 

نتیجه نسبت  جریان براده و ... حاصل می پارامترهای شوند و در 
تاثیر   حاصل  نتایج  بر  برشی  سرعت  به  التراسونیک  ارتعاش 

 دارد. مستقیم 

 روش حل  -3
توسط    اجزا سازی  مدل دوبعدی  بصورت   دیفرم   افزارنرممحدود 

است   شده  آنجاییانجام  از  متداول  کهو  از  در  یکی  ابزارها  ترین 
هم    تنگستن  کارباید  ،کاریماشین سازی  شبیه  در  باشد،  می 

برشی ابزار    718اینکونل  و قطعه کار    جنس کاربید تنگستن برای 
فرکانس   با  التراسونیک  ارتعاش  شدند.  و    20تعیین  کیلوهرتز 

ارتعاشی   برشی   20دامنه  ابزار  به  پیشروی  جهت  در  میکرومتر 
در شبیه سازی فرایند   و  متریلیم 0.1اعمال شده است. عمق برش 

دقیقه  10سرعت برشی    ماشین کاری مرسوم بر  شبیه  متر  در  -و 
ارتعاش التراسونیک،  سازی های مربوط به ماشین کاری به کمک  

برشی   های  دقیقه  100و    50و    10سرعت  بر  نظر    متر  در 
تعداد  اندشدهگرفته افزایش  برای  در    هاالمان .  تحلیل  طول  در 

استقالل    تعیین شده است.  ی مجددمش بنددستور  ،  منطقه برش
با تغییر تعداد    ،هاسبت به اندازه المانها ننتایج حاصل از تحلیل

 هال یتحلاین اطمینان حاصل شد که نتایج    شد وبررسی    هاالمان 
. در تعیین شرایط مرزی، قطعه  هستند  هاالمان مستقل از تعداد  

برابر با سرعت برشی   xثابت و در جهت محور    yکار در جهت محور  

حرکت   برشی  ابزار  طرف  به  شده  تحلیل  کندیممشخص  در   .
و   شده ثابت   yو    xی سنتی ابزار برشی در هر دو راستای  کارنیماش

ی به کمک ارتعاش التراسونیک ابزار در جهت کارن یماشدر تحلیل 
  کند یمبصورت هارمونیک نوسان  xثابت و در جهت محور   yمحور  

 نشان داده شده است.  1که در معادله 

(1 ) x

y

u acos t

u 0

= − 

=
 

فوق رابطه  در  2که  f=    وf  ارتعاش   aو    التراسونیک  فرکانس 
م هستند.  التراسونیک  ارتعاش  سرعت بیان  2عادله  دامنه    گر 

 لبه برنده ابزار برشی است.  ارتعاش
(2 ) 

t
V a sin t=   

جریان   تنش  مدل  از  کار،  قطعه  ماده  خواص  تعیین  بمنظور 
ا-جانسون  شده  استفاده  معادله  ست  کوک  در  شده   3که  آورده 

 است.
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فوق   رابطه  تسلیم،    Aدر  سختی،    Bاستحکام  کرنش    Cمدول 
نمای نرم    mنمای کار سختی،    nحساسیت به نرخ کرنش،  ضریب  

حرارتی،  معادل،  شوندگی  جریان  معادل،   تنش   کرنش 
پالستیک،  کرنش  نرخ 

0   ،مرجع پالستیک  کرنش  دما،   Tنرخ 

mT   درجه حرارت ذوب و
rT 15[نددمای مرجع هست[. 

 تحلیل نتایج   -4
اثر انتخاب صحیح پارامترهای ارتعاشی   در این پژوهش به بررسی

پارامتر  به  درنسبت  برشی  بصورت    کاریماشینفرایند    های 
است شده  پرداخته  سرعت و    دوبعدی  جهت  در  برشی  نیروهای 

گرفته   نظر  برشی و در جهت ضخامت براده تغییر شکل نیافته در 
مماسی   برشی  ی نیروی هانامکه این دو نیرو به ترتیب با    اندشده
( )tF  نیروی )پیشروی   برشی  و  )fF .اند شده  فرایند    بیان  ابتدا 

تحلیل شده و   718بر روی سوپرآلیاژ اینکونل  کاری مرسومماشین
ن ازای  به  به سبت سپس  ارتعاشی  پارامترهای  مختلف  های 

برشیپارامتر ماشین  های  ارتعاش فرایند  کمک  به  کاری 
اند. در شکل لیل شده و نتایج حاصل مقایسه شدهالتراسونیک تح

و  صحا   برشی  نیروهای   1 شکل  ل  برش  2در  از  ناشی  در    حرارت 
برش منطقه  مختلف  فرایند  نقاط  نشان  ماشین  در  مرسوم  کاری 

ده هطور که در نمودار نیروی برشی حاصل مشاهمان اند.داده شده
-و انقطاع رخ نمی   شود، تماس ابزار با قطعه کار پیوسته است می

و شکل    نیوتن  344برابر با    الف نیروی برشی محوری1شکل    دهد.
 دهند.را نشان مینیوتن  125با برابر ب نیروی برشی مماسی 1

شکل   شکل    3در  در  از    4نیروهای برشی حاصل و  ناشی  حرارت 
به   کاری  ماشین  فرایند  در  برش  منطقه  مختلف  نقاط  در  برش 

ارتعاش   فرکانس  با  التراسونیک  ارتعاش  و    20کمک  کیلوهرتز 
برشی    20دامنه   سرعت  و  داده    10میکرومتر  نشان  دقیقه  بر  متر 

همان اند.  برشی حاصل    شده  نیروی  نمودار  در  که  مشاهده  طور 



ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سعید موحدیان و محمدجواد ناطق  108  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 1401  مهر ،  10 ، شمار22دوره   شرفته ی ابزار پ   ی ها ن ی و ماش   ی کار ن ی ماش   ی کنفرانس مل   ن ی دوم مجموعه مقاالت  نامه  مكانيك مدرس، ويژه   ی مهندس علمی    ماهنامه 
 

با   ابزار  تماس  و  است  منقطع  قطعه کار  با  ابزار  تماس  می شود، 
می  قطع  التراسونیک،  ارتعاش  اثر  در  برش  منطقه  در  قطعه کار 
سرعت  از  بیشتر  برشی  ابزار  برنده  لبه  در  ارتعاش  سرعت  شود. 

ود آمدن قطعه کار است که این موضوع علت بوج برشی اعمالی به 
ی در بین لبه برنده و قطعه کار در منطقه  کارنیماشجدایش حین 

نیوتن    228نیروی برشی محوری برابر با    الف3برشی است. شکل  
 ب 3و شکل 

 
 )الف( 

 
 )ب( 

کاری مرسوم، الف( نیروی برشی  نیروهای برشی در فرایند ماشین  ( 1  شکل 
 محوری، ب( نیروی برشی مماسی 

 

 
ماشین  ( 2  شکل  فرایند  در  برش  از  ناشی  نقاط  حرارت  در  مرسوم  کاری 

 مختلف منطقه برش 

مماسی برشی  با    نیروی  دهند  نیوتن  40.1برابر  می  نشان  با    .را 
بررسی نتایج مشخص می شود که مقادیر نیروهای برشی و درجه 

نسبت  برش  منطقه  مختلف  نقاط  در  ماشین  حرارت  کاری  به 
یافته کاهش  ا   اند.مرسوم  بر  در  برشی  سرعت  افزایش  اثر  دامه 

 نتایج حاصل بررسی شده است.
شکل   شکل    5در  در  و  برشی حاصل  از    6نیروهای  ناشی  حرارت 

کاری به کمک برش در نقاط مختلف منطقه برش در فرایند ماشین
التراسونیک با فرکانس ارتعاش   و دامنه    20ارتعاش    20کیلوهرتز 

 ه نشان داده شده اند.متر بر دقیق 50میکرومتر و سرعت برشی 

 
 )الف( 

 
 )ب( 

ماشین  ( 3  شکل  فرایند  در  برشی  ارتعاش  کاری  نیروهای  کمک  به 
دقیقه  10التراسونیک با سرعت برشی   بر  ، الف( نیروی برشی محوری،  متر 

 ب( نیروی برشی مماسی 
 

 
برش   ( 4  شکل  از  ناشی  برش   حرارت  منطقه  مختلف  نقاط  فرایند    در  در 

   بر دقیقه متر   10کاری به کمک ارتعاش التراسونیک با سرعت برشی ماشین
 

نیروی برشی حاصل مشاهده می شود،  نمودار  در  که  همان طور 
تماس ابزار با قطعه کار منقطع است و تماس ابزار با قطعه کار در  
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شکل  شود.  می  قطع  التراسونیک،  ارتعاش  اثر  در  برش  منطقه 
ب نیروی 5و شکل    نیوتن  261برابر با    برشی محوریالف نیروی  5

با    برشی مماسی که مشخص   را نشان می دهند  نیوتن  60.7برابر 
برشی   سرعت  به  نسبت  دما  و  نیروها  مقادیر  بر    10است که  متر 

 دقیقه افزایش یافته است.

 
 )الف( 

 
 )ب( 

ماشین  ( 5  شکل  فرایند  در  برشی  کمک  نیروهای  به  ارتعاش  کاری 
بر دقیقه، الف( نیروی برشی محوری،    50التراسونیک با سرعت برشی   متر 

 ب( نیروی برشی مماسی 
 

 
فرایند   ( 6  شکل  در  برش  منطقه  مختلف  نقاط  در  برش  از  ناشی  حرارت 

 متر بر دقیقه    50کاری به کمک ارتعاش التراسونیک با سرعت برشی  ماشین
 

شکل   شکل    7در  در  از  حر  8نیروهای برشی حاصل و  ناشی  ارت 
کاری به کمک در فرایند ماشین در نقاط مختلف منطقه برش برش

التراسونیک با فرکانس ارتعاش   و دامنه    20ارتعاش    20کیلوهرتز 
برشی   سرعت  و  دقیقه  100میکرومتر  بر  شده  متر  داده  اند. نشان 

ن در  که  طور  مشاهمان  حاصل  برشی  نیروی  میمودار  شود،  هده 
تماس ابزار با قطعه کار منقطع است و تماس ابزار با قطعه کار در  

د برش  میمنطقه  قطع  التراسونیک،  ارتعاش  اثر  شکل  ر  شود. 
محوری7 برشی  نیروی  با    الف  شکل    نیوتن  305برابر  ب 7و 

مماسی برشی  با    نیروی  می  نیوتن   77.1برابر  نشان  که    دهندرا 
نیروها   10و دما نسبت به سرعت برشی    مشخص است که مقادیر 

 متر بر دقیقه افزایش یافته است. 50و 
 

 
 )الف( 

 
 )ب( 

ماشین  ( 7  شکل  فرایند  در  برشی  ارتعاش  نیروهای  کمک  به  کاری 
متر بر دقیقه، الف( نیروی برشی محوری،    100التراسونیک با سرعت برشی  

 ب( نیروی برشی مماسی 
 

 
برش    ( 8  شکل  از  ناشی  فرایند  حرارت  در  برش  منطقه  مختلف  نقاط  در 

برشی  ماشین سرعت  با  التراسونیک  ارتعاش  کمک  به  بر    100کاری  متر 
 دقیقه  
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انقطاع   اثر  برشی  افزایش سرعت  با  دادند که  نشان  نتایج حاصل 
برش  از  ناشی  و حرارت  نیروها  بر  التراسونیک،  ارتعاش  از  ناشی 

با   نیروها و حرارت  افزایش سرعت برشی تضعیف شده و مقادیر 
انتخاب سرعت برشی  افزایش م ی یابند که نشان دهنده اهمیت 

 دهد.جهت افزایش راندمان فرایند را نشان می مناسب در فرایند

 گیری نتیجه  -5
رارت باالی ناشی از  بدلیل ح  718کاری سوپرآلیاژ اینکونل  ماشین

لزوم  و  ابزار  سایش  مثل  مشکالتی  باال،  برشی  نیروهای  و  برش 
با   ابزار  ماشین  از  دارد.صاستفاده  همراه  به  را  باال  این   لبیت  در 

فرایند  بر  التراسونیک  ارتعاش  اعمال  اثر  بررسی  به  پژوهش 
برشیماشین پارامترهای  انتخاب صحیح  اثر  طور  و همین   کاری 

ت نوسان لبه برنده به سرعت برشی مورد بررسی شامل نسبت سرع
قرار گرفته است. نتایج نشان دادند که اعمال ارتعاش التراسونیک  
کاهش   طور  همین  و  برش  از  ناشی  حرارت  کاهش  به  منجر 
انتخاب صحیح سرعت برشی  طرفی  از  نیروهای برشی می شود. 

التراسونیک، ارتعاش  به کمک  ماشین کاری  فرایند  نتایج   در  بر 
ثابت  و دامنه  یک فرکانس  در  دارد. بطوریکه  زیادی  تاثیر  حاصل 

اعمال ارتعاش   ارتعاش التراسونیک، با افزایش سرعت برشی، اثر 
ماشین سوی  به  فرایند  و  شود  می  تضعیف  کاری  التراسونیک 

که دادند  نشان  ها  تحلیل  نتایج  شود.  می  نزدیک  با   مرسوم 
و قطعه کار در منطقه  افزایش سرعت برشی انقطاع بین ابزار برشی 

برش کمتر شده و این اثر منجر به افزایش نیروهای برشی محوری  
برش می شود.  از  ناشی  افزایش حرارت  و همین طور    و مماسی 

هرچه سرعت نوسان لبه برنده نسبت به سرعت برشی بیشتر باشد،  
کاهش  به  منجر  و  شده  بیشتر  کار  قطعه  و  ابزار  بین  انقطاع 

حرا  و  برشی  مزایای نیروهای  کسب  به  منجر  کلی  بطور  و  رت 
 حاصل از اعمال ارتعاش التراسونیک به فرایند برش خواهد شد.
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اولتراسون   ر ی تاث   ی بررس  ن   ک ی ارتعاشات  حداکثر  سوراخ    ی رو ی بر  ابزار 
 وم ی ن ی در آلوم   ی کار 

 

 مشخصات مقاله   چکیده 

اولتراسون   ی نکاریماش فرآ  یک یو    دیجد  کیتکن   ک ی   کیبه کمک  نو   ن ینو  یندهایاز  برا  دیو  به  ی نکار یماش   ی بخش،  خصوص  فلزات 
استفاده   ر یتاث   ، ی شگاهیمجموعه مطالعات آزما  کی با استفاده از    ق، ی تحق  ن ی. در اباشدیم   ن ییپا  ی نکار یماش   ت ی با قابل   ی فلز   ی اژها یآل

با سه ضخامت متفاوت در سه سرعت دوران   ومین ینازک آلوم  ی کارها قطعه ی سوراخکار  یالزم برا  یرو ی ن ی رو  کی از ارتعاشات اولتراسون
نرخ پ  دو قطعه  ج یشده است. نتا  یمتفاوت بررس  یشرو یمختلف و چهار  آلومنشان داد که در  استفاده از    متر، ی ل ی م  5/1و    1  ومین یکار 

در مورد اثر اضافه کردن ارتعاشات    ی متریلیم   2کار  است اما در قطعه  شده   ی محور  ی رو یعموما باعث کاهش ن   کی راسونارتعاشات اولت
با دامنه و فرکانس    کیتوان گفت که اضافه کردن ارتعاشات اولتراسون   ی م  گر ید  ان ینمود. به ب  ی توان اظهار نظر قطع  ینم   کی اولتراسون 
شرا   ی بر سوراخکار  یکسان یثابت اثر   برا  طیدر  مشخصات ارتعاش    دیبا  ی حالت سوراخکار   نیتر  لوببه مط  دنیرس  یمتفاوت ندارد و 

 .رد ی مورد مطالعه قرار گ نهیبه
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 مقدمه    -1
اولتراسون  ینکاریماش از   یکیو    د یجد  کیتکن  کی  کیبه کمک 
نو  نینو  ی ندهایفرآ فلزات  نکاریماش  ی برا   بخش،  دیو  ی 
قابل  یفلز  ی اژهایآل  خصوصبه  نییپا  ینکاریماش  ت یبا 
سوراخکاری   .[1]باشدیم مانند  ارتعاشی  سوراخکاری  فرآیند    بنای 

شرایط   است معمولی   بهبود  برای  تفاوت که  این  ماشینکاری،   با 
حرکت    اولتراسونیکارتعاشات   به    . شودمی  اضافه  ابزارنیز 

با    ،  کارقطعه  ای  ابزار  کیتحر  ی برا   کیاولتراسونرتعاشات  ا اغلب 
به   ی ضویب  ا ی  یطول  به صورت  لوهرتزیک16از    شتریفرکانس باال و ب

م طور  رود؛ی کار  درگ   یبه  قطعه  یری که  با  حابزار    ی شرویپ  نیکار 
و وصل  ، یمحور ترک .  گرددی م  قطع  مناسب سرعت برش و    بیبا 

تناوب بصورت  ابزار  ارتعاش،  دست   یبسامد  از  را  براده  با    تماس 
  یی هاکمتر و براده  توانندیم ینکار یماش ی روهاین  جهیدر نت دهدیم

ضخامت کوچکتر مقاکه    شود  دیتول  یبا  ماش  سهیدر    ی نکاریبا 
 . ]2[شودی حاصل م یمرسوم، پرداخت سطح و دقت فرم بهتر

ارتعاشا از  اولتراسوناستفاده  فرآ  یکی ت  مختلف   ی ندهایدر 
روش در    نیاست. از ا  گرفته  قرار  نیمورد توجه محقق  ینکاریماش
 ی فرزکار   ،یسوراخکار  ،یتراشکار  ری نظ  ینکاریماش  ی ندهایفرآ

فرآیند پژوهش .  است   شده  استفاده روی  متنوعی   های 
انجام   ارتعاشی  است سوراخکاری  ترکیب  .شده  امواج    فرآیند 

ماشین با  توسط  اولتراسونیک  معمولی  و   ابزارهای  کومابه 
حدود سال    همکاران او نشان داد که نیروی   شروع  1958در  شد. 

زیادی را از جمله جابجایی گرمای برش و    برشی پالسی مزیتهای 
دارد   افزایش دنبال  به  ابزار  و . ]3[عمر  اعمال  کاتو    تاکیاما  فرآیند 

به اولتراسونیک  ارتعاشی  کار  قطعه  ارتعاش  سوراخکاری  در  را 
  آنها بهبود در سوراخکاری ارتعاشی با فرکانس باال   .ندبررسی نمود

و گزارش کردند کهروی   دادند  نشان  را  تا    برادهارتفاع    آلومینیوم 
براده در    جانگ و وانگ  .]4[  درصد کاهش یافت 75 با آنالیز مسیر 

به روی    کمک  سوراخکاری  ارتعاش محوری  با  مواد  اولتراسونیک 
و کمک  چقرمه  با  براده  شکستن  برای  را  جدید  روش  یک    نرم 

کنترل شرایط    یک  لی و همکاران .]5[اولتراسونیک پیشنهاد کردند
ارتعاشی مواد کامپوزیتی   ای برای سوراخکاریارتعاشی چندمرحله 

بهالیه آوردندای  همکاران .]6[وجود  و  سوراخکاری    بابیستکی 
چون و    موادی  فلزی  نازک  قرار صفحات  بررسی  مورد  را    شیشه 
نازک آلومینیومی   که سوراخکاری صفحات  نشان دادنددادند. آنها  

سوراخکاری ارتعاشی امکانپذیر است    بدون استفاده از پشتبند در
حالی که معمولی    در  سوراخکاری  در  آلومینیومی  نازک  صفحات 

ارتعاشی  شدند. همچنین کیفیت سطح شیشه در سوراخکاری خم
چنگ   .]7[معمولی داشت   ری نسبت به سوراخکاریبهبود چشمگی 

بون کاهش  و  که  دادند  سوراخکاری    نشان  در  براده  اندازه 
روش طریق  از  است   VD  آلومینیوم  و   .]8[امکانپذیر  وانگ 

را    طور  به  همکارانش با فرکانس کم  ارتعاشی  عملی سوراخکاری 

که  روی  داد  نشان  نتایج  کردند.  بررسی  شده  تقویت   فیبر 
ارتعاشی با فرکانس کم میتواند نیروهای  را   سوراخکاری  محوری 

مطلوب ارتعاشی  شرایط  اما  دهد،  برشی   کاهش  شرایط  برای 
دارد  وجود  و  . ]9[خاصی  ارتعاشی   آذرهوشنگ  سوراخکاری  اکبری 

دادند و دریافتند که کیفیت   را   738LCاینکونل   قرار  مورد بررسی 
در می   سطح  بهبود  روش  این  از  و  .]10[بدیااستفاده  پوجانا 

قطعه  همکارانش با  ارتعاشی  سوراخکاری  در  دادند که  کار نشان 
Ti6Al4V  صورتیبراده در  دارند  شدن  خرد  به  تمایل  که   ها 

براده  معمولی  میسوراخکاری  ایجاد  پیوسته  دلیل    کند.های  آنها 
 مداوم سر مته با براده  این امر را اثرات اولتراسونیک و برخوردهای 

کرد که کاربرد ارتعاش با   ثابت و همکاران  انگژ .]1[1 دندها بیان کر
افزایش صلبیت سوراخکاری،    روی قطعه  KHz  16  فرکانس اثرات 

و کاهش خطاهای اندازه سوراخ و افزایش عمر    کاهش لغزش مته
اولتراسونیک  کمک  لین و همکاران سوراخکاری به .]12[دارد  مته را 

نتیجه آن کاهش اندازه    دادند کهرا مورد مطالعه قرار    718اینکونل  
گشتاور تغییرات کمتر  و  فرکانسها   براده  تغییر  با  همچنین  بود. 

سوراخکاری بهطور   توانایی  مته  عمر  مقابل  در  و  کمی  بهبود 
در آنها  چشمگیری  یافت.  افزایش  دامنه کم  با  ارتعاشات   کاربرد 

ابزار از فرآیند    رابرب  7/2  همچنین تحت شرایط خاصی عمر  بیشتر 
کردند گزارش  را  معمولی  همکاران  .1]3[سوراخکاری  و    ما 

به ارتعاشات  سوراخکاری  روی   کمک  بر  را  بیضوی  یا  دوبعدی 
مورد بررسی قرار دادند. بر طبق گزارشهای   52sکار آلومینیوم  قطعه

یک  آنها تا  محوری  یک  نیروی  تا  شعاعی  نیروی  و   سوم،    دوم 
یک از  براده  تا یک  ضخامت  یاف  دوم  و    وگو .1]4[تندسوم کاهش 

از  همکارش قطعاتی  ارتعاشی  و   Al6061-T6جنس    سوراخکاری 
آنها لغزش سر    نتایجدادند. بر طبق    را مورد بررسی قرار   SS41فوالد  
و به   مته  نسبت  ارتعاشی  سوراخکاری  در  سوراخ  سطح    کیفیت 

در مته  عمر  اما  یافت  بهبود  معمولی  سوراخکاری    سوراخکاری 
شد بدتر  و   .]15[ارتعاشی  برادهبون  چنگ  ارتفاع  برای  در    مدلی 

کردند    Al6061-T6  سوراخکاری آن  کهارائه  اساس  استفاده    بر 
اولتراسونیک   ارتعاشات  از  براده  باعث کاهش  درست  می ارتفاع 

همکاران . 1]6[شود و  دادند  یوهایی  فرآیند    نشان  در  میتوان  که 
زمان  به  پیشروی  نرخ  افزایش  با  ارتعاشی   میکروسوراخکاری 

 .1]7[ گرددمی  شینکاری کمتری رسید در حالی که عمر ابزار حفظما
دادند که در سوراخکاری    از طریق آزمایش نشان  نوجبایر و استول

آلومینیوم آلیاژهای  معمولی   ارتعاشی  روش  به  نسبت  ابزار  عمر 
مییشتب ا  مونیگردد. س  ر  با    دندیرس  جهینت  نیو همکاران به  که 

اولتراس  ارتعاشات  کردن   روی ین  سوراخکاری  به  کیوناضافه 
امام  محوری کاهش اولتراسون  شدن  اضافه  ی یابد    ک یارتعاشات 

 . ]8[گرددی سوراخکاری م  ندیفرآ  مقدار درجه حرارت  شیسبب افزا 
سبب   شیافزا   نیا و  دانه  ساختار  دوباره  مجدد  تبلور  سبب   دما 

سبب  ق،یتلف نیا نیهمچن .1]8[گرددیم  زین یسخت کرویم شیافزا 
ابزار به پاک   .1]9[شودیقطعه م  سطح  انتقال تنگستن و کبالت از 
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 یک اضافه شدن ارتعاشات اولتراسوناثر    بررسینیت و همکاران با  
سوراخکاری    به ن  Al2024-T6فرآیند  که  گرفتند  یروی نتیجه 

ارتعاشی سوراخکاری  فرآیند  در  فرآیند   محوری  به  نسبت 
می کاهش  معمولی  سوراخکاری برادهو    یابدسوراخکاری  در  ها 

به و  ارتعاشی  منقطع  و    ینیام  .]20[هستندناپیوسته    صورت 
با   یچرخش  یارتعاش  یسوراخکار  ی بر رو  ی همکارانش به مطالعات

موج طول   استفاده  با  چ،یمته مارپ آنها نشان   جیپرداختند. نتا  یاز 
باعث   ارتعاشی  سوراخکاری  که  مالحظه  میدهد  قابل  کاهش 

  ی معمول  ی درصد نسبت به سوراخکار  70حدود    در  ی محور  ی روین
است  مجموعه  .]2[1شده  یک  از  استفاده  با  تحقیق،  این  در 

اولتراسونیک  ارتعاشات  از  استفاده  تاثیر  آزمایشگاهی،  مطالعات 
برای سوراخکاری قطعه نیروی الزم  آلومینیوم  روی  نازک  کارهای 

خ  با سه ضخامت متفاوت در سه سرعت دوران مختلف و چهار نر
 پیشروی متفاوت بررسی شده است.

 روش، تجهیزات و نمونه    -2
ارتعاشات  از  استفاده  تاثیر  بررسی  برای  مطالعه  این  در 

قطعه سوراخ کاری  برای  الزم  محوری  نیروی  بر  کار  اولتراسونیک 
روی قطعه آلومینیوم با های آلومینیوم نتایج سوراخ کاری بر  کار 

ضخامت   سوراخکاری    2و    1/ 5،  1سه  از  استفاده  با  میلیمتر 
مقایسه شده است. در   اولتراسونیک و سوراخکاری معمولی با هم

قطعه هر  در  سوراخ کاری  آزمایش،  مجموعه  ضخامت  این  با  کار 
دور بر    1000و   500،  250معین، در سه سرعت دوران متفاوت شامل  

و    24/0،  16/0،  08/0دقیقه و در چهار نرخ پیشروی مختلف شامل  
انجام شده است. دستگاه مورد استفاده در    32/0 دور  در  میلیمتر 

با قطر   H13، دستگاه تراش اونيورسال با سرمته فوالد  این تحقیق
بوده است. دامنه و فرکانس ارتعاش اولتراسونیک در    10 میلیمتر 

ترتیب به  ها  آزمایش  و    20  تمامی  ثابت  کیلوهرتز    20میکرومتر 
 نگه داشته شده است.

اولتراسون  دیتول  ی برا  ارتعاشات  انتقال  ناح  کیو  از   هیبه  هدف، 
ترانسد  کیسوناولترا   ستم یسیک   ژنراتور،  و    وسر یشامل 

شودمتمرکزکننده   می   ی برا   کی زوالکتریپ  ی قرصها  .استفاده 
ا  کی تحر و  ن  جادیشدن  انرژ  از یارتعاش   که   دارند  یکیالکتر  یبه 

  ی برق شهر  ،مولد. ژنراتور یا  گرددیم  دیتوسط مولد تول  یانرژ  نیا
ولتاژ    50  بسامد  با و  بسامدها  را   ولت   220هرتز  حد    ییبه  در 

ولتاژ  کیاولتراسون حد ک   یو  عموما  می کند  لیتبد  ولت   لو یدر   .
قابل   ط یشرا   هر  بسامد و توان مورد استفاده در  میتنظ  ت یمولدها 

م دارا  را  استفاده  اولتراسونیک  باشدیمورد  سیستم  ژنراتور   .
 نشان داده شده است. 1شکل استفاده شده در این تحقیق در 

 

 
 ژنراتور استفاده شده در این تحقیق  ( 1شکل  

 
مهمتر  یکی  وسریترانسد   کیاولتراسون  سیستم  ی اجزا   نی از 

برا   باشدیم حفظ  دیتول  ی که   کیدر    کیاولتراسون  ارتعاشات  و 
م استفاده  آن  از  معمول  بطور  س  شودیماده،   ی گنالهایتا 

مکان  به  را   یکیالکتر مکان  یکیحرکات  ارتعاشات  به   یکی و  را 
تولید   کند.   لیتبد  یکی الکتر  ی گنالهایس برای  تحقیق  این  در 

از اولتراسونیک  ساخت   وسریترانسد   ارتعاشات  پیزوالکتریک 
)  2/1با توان    mpiشرکت   (.  2شکل  کیلووات استفاده شده است 
چهار    ی حاو  معموال  کی زوالکتریپ  ی وسرهایترانسد تا  دو 

حلقه   کیزوسرامیپ شکل  اعمال    که  هستند  یسکید  ای  ی ابه  با 
د متناوب،  و    کیزوسرامیپی  سکهایولتاژ  انقباض  به  شروع 

بلوکها به  را  ارتعاشات  و  کرده  خود   یفلز  ی انبساط  سمت  دو 
دل  کی زوالکتریپ  ی وسرهایترانسد.  کنندی م  منتقل  ت یخاص  لی به 

رفتار   ته،یسی الکتر  زویپ خود  خط  یاز  . دهندیم  نشانی  نسبتا 
تبد ارتعاشات   یکیالکتر  ی گنالها یس  میمستق  لیبخاطر  به 

پ  یکیمکان   اریبس  وسرها یترانسد  نیا  یبازده   کها،ی زوسرامیدر 
 است.  ویکتیمگنتواستر ی وسرهایباالتر از ترانسد

 

 
 ترنسدیوسر استفاده شده در این تحقیق  ( 2شکل  

 
انتقال   است که یا هورن    تمرکزدهندهبخش نهایی سیستم   نقش 

و یک  ارتعاشاتتمرکز    انرژی  دارد   بر  را  کوچک  این   .حجم  در 
تحقیق از هورن نمایی استفاده شده که با استفاده از پیچ به مته 

روش ترین  رایج  که  اتصال  نوع  این  است.  شده  اتصال   متصل 
و  سرعت  جمله  از  مزایایی  از  ارزانی،  ضمن  است  مته  به  هورت 

مته، کارایی   تعویض  لنگی سهولت  عدم  ارتعاش،  انتقال  در  باال 
دارا می باشد. نحوه اتصال مته  مته، اتصال محکم و سفت را نیز 

 ارائه شده است. 3شکل و هورن در این تحقیق در 



ــ  ن و همکارا   مرتضی زندی پور  116 ــ ــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــ
 

 

 1401  مهر ،  10 ، شمار22دوره   شرفته ی ابزار پ   ی ها ن ی و ماش   ی کار ن ی ماش   ی کنفرانس مل   ن ی دوم مجموعه مقاالت  نامه  مكانيك مدرس، ويژه   ی مهندس علمی    ماهنامه 
 

 
 بوسیله پیچ  اتصال هورن و مته(  3شکل  

 
پیزوالکتریک که  دینامومتر  بوسیله  آزمایش  های  داده  همچنین 
سیگنالهای  است.  شده  استفاده  شده  بسته  قطعه  پشت  در 
دریافتی از دینامومتر تقویت و در رایانه جمع آوری و ذخیره شده  

این   است. در  شده  استفاده  ارتعاشی  سوراخکاری  ابزار  مجموعه 
قطعه مته،  هورن،  ترانسدیوسر،  شامل  و تحقیق  بند  پشت  و  کار 

 مونتاژ شده است.   4ل شک دینامومتر به صورت 

 
 مجموعه ابزار سوراخکاری ارتعاشی (  4ل  شک 

 نتایج مطالعات آزمایشگاهی  -3
،  1کار آلومینیومی با ضخامت  آزمایش سوراخکاری روی سه قطعه

در دو حالت ، میلیمتر در سرعت دوران و پیشروی مختلف 2و  5/1
( معمولی  ارتعاشات OCسوراخکاری  کمک  به  سوراخکاری  و   )

( نمونهVCاولتراسونیک  انجام شد.  در  (  نتیجه سوراخکاری  از  ای 
 نشان داده شده است.  5شکل 

 

 
 آلومینیوم   کارقطعه   یسوراخکار  جهی از نت ی نمونه ا  ( 5شکل  

 

حداکثر   مختلف،  شرایط  در  سوراخکاری  انجام  از  ی نیروپس 
به   آزمایشدر هر  توسط دینامومتر  ثبت شده    کاریمحوری سوراخ 

حداکثر   مقدار  زیر  نمودارهای  در  شد.  استخراج  خروجی  عنوان 
حاالت  نرخ پیشروی برای سوراخکاری در  برابر  نیروی محوری در 

 ت.مختلف ارائه شده اس
 

 

 

 
 میلیمتر   1حداکثر نیروی محوری سوراخکاری آلومینیوم   )6شکل  

 
  ی چه معمول   یدهد که در همه حاالت سوراخکار  ینشان م  جینتا

اولتراسون  ارتعاشات    ی محور  ی روین  نی شتریب  کیو چه به کمک 
  ی محور  ی روی ن  شیاست اما افزا   ی شروی نرخ پ  نی شتر یمتناظر با ب

سوراخکار اولتراسون  یدر  ارتعاشات  کمک  به   کیبه  نسبت 
سرعت  شیکار با افزا کمتر است. در هر قطعه یمعمول یسوراخکار

ن حداکثر  ن  ی رویدوران،  شده  دو  ابدی  یم  شیافزا   زیثبت  در   .
آلومقطعه ارتعاشات    متر،یل یم  5/1و    1  ومینیکار  از  استفاده 

ن   کیاولتراسون باعث کاهش  اما   یمحور  ی رویعموما  است    شده 
قطعه اض  2کار  در  اثر  مورد  در  ارتعاشات  میلیمتری  کردن  افه 

می  اولتراسونیک نمی دیگر  بیان  به  نمود.  قطعی  نظر  اظهار  توان 
و  دامنه  با  اولتراسونیک  ارتعاشات  کردن  اضافه  که  گفت   توان 
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 میلیمتر  5/1نیروی محوری سوراخکاری آلومینیوم    ( 7شکل  

 
فرکانس ثابت اثر یکسانی بر سوراخکاری در شرایط متفاوت ندارد  
و برای رسیدن به مطلوب ترین حالت سوراخکاری باید مشخصات  

بهینه   بهینه ارتعاش  حالت  اگر  گیرد.  قرار  مطالعه  مورد 
سوراخکاری حالتی در نظر گرفته شود که کمترین نیرو به دستگاه 
بهینه   حالت  توان گفت که  می  نتایج  اساس  بر  آنگاه  شود  وارد 

کار   قطعه  حفاری  دوران    1برای  سرعت  در  بر    250میلیمتر  دور 
پیشروی   و سرعت  برای قطع  08/0دقیقه  و  دور  بر  ه کار میلیمتر 

دور بر دقیقه و    1000میلیمتری برای شرایط سرعت دوران    2و    5/1
 میلیمتر بر دور اتفاق می افتد.  08/0سرعت پیشروی 

 گیری نتیجه  -3
ا ارتعاشات اولتراسون  ریتاث  تحقیق  نیدر  ن  کیاستفاده از    ی رو یبر 

برا   یمحور کار  ی الزم   بوسیله   ومینیآلوم  ی هاکارقطعه  یسوراخ 
  ی و سوراخکار  کیاولتراسون  یسوراخ کار نتایج حاصل از    سهیمقا

رو  یمعمول  2و    1/ 5،  1با سه ضخامت    ومینیآلوم  کارقطعه  ی بر 
  ی سوراخ کار  ش،یمجموعه آزما  نیشده است. در ا  بررسی  متریلیم

 و    500، 250در سه سرعت دوران متفاوت شامل  ،کاردر هر قطعه
 

 

 

 
 میلیمتر  2نیروی محوری سوراخکاری آلومینیوم    ( 8شکل  

 
دق   1000 بر  پ   قهیدور  نرخ  چهار  در  ،  08/0مختلف شامل    ی شرویو 

است.    متریلیم  32/0و    24/0،  16/0 شده  انجام  دور  به  در  نتایج 
 صورت زیر خالصه شده است:

سوراخکار - حاالت  همه  در  معمول  یکه  به کمک   یچه  چه  و 
اولتراسون با    یمحور  ی روین  نی شتر یب  کیارتعاشات  متناظر 

 . است  ی شروینرخ پ نی شتریب

قطعه - هر  دورا در  سرعت  افزایش  با  ثبت کار  نیروی  حداکثر  ن، 
 شده نیز افزایش می یابد. 

ارتعاشات اولتراسونیک در دو قطعه -  1کار آلومینیوم  استفاده از 
میلیمتر، عموما باعث کاهش نیروی محوری شده است   5/1و  

میلیمتری در مورد اثر اضافه کردن ارتعاشات   2کار  اما در قطعه
 توان اظهار نظر قطعی نمود.اولتراسونیک نمی 

ثابت  ا - و فرکانس  دامنه  با  اولتراسونیک  ارتعاشات  ضافه کردن 
برای  و  ندارد  متفاوت  شرایط  در  سوراخکاری  بر  یکسانی  اثر 
مشخصات   باید  سوراخکاری  حالت  ترین  مطلوب  به  رسیدن 

 ارتعاش بهینه مورد مطالعه قرار گیرد.



ــ  ن و همکارا   مرتضی زندی پور  118 ــ ــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــ
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از    ی ر ی ت   ی ک ی نام ی سندبالست بر پاسخ د   کرو ی م   ر ی تأث   ی تجرب   مطالعه 
   تحت ولتاژ گذرا   ی فلز   -یون ی   مر ی پل   ت ی جنس کامپوز 

 

 مشخصات مقاله   چکیده 

یونکامپوزیت  بهشوند و  فلزی از جمله مواد هوشمندی هستند که در صورت اعمال ولتاژ پایین دچار تغییر شکل می  -  یهای پلیمر 
دارای   علت  هستندکاربردی گسترده  اندازچشمهمین  دیگر .  ای  طرفی  سطح   بهباتوجه  از  مساحت  افزایش  نکته که  نوع   این  این 

دارد   ،کامپوزیت  پلیمر  و  الکترود  میان  یونی  پیوند  برقراری  با  مستقیم  پلیمر   ، رابطه  مورفولوژی سطح  نتیجه  باالیی    ، در  اهمیت  از 
  تحقیق انجام شده،   در  پردازیم.میکرو سندبالست بر پاسخ دینامیکی تیر کامپوزیتی می  ر ی تأثبه همین علت به برسی    ، برخوردار است

از جنس نافیون و الکترود از جنس پالتین که یک فلز نجیب است،   ی پلیمر  هسته  فلزی با   - ی پلیمر یون کامپوزیت  یک غشا از جنس
پرداخت سطح مناسب و  است   ساخته شده جا  ۱تحت ولتاژ گذرا    ،پس از  گرفته و مقادیر  تجربی محاسبه   صورت بهجایی  به ولت قرار 

معادلهمی ارائه  مقاله  این  مناسـبگردد. هدف  میکرو    هسته  پرداخت سطح    ر ی تأث  ی ن یبشیپ  منظوربه  ای  با  این کامپوزیت  پلیمری 
گاه جنس با تکیه این پاسخ دینامیکی تیری از  حاکم و   یندهایفرا از   آمدهدستبههای رفتار این عملگر با استفاده از دادهسندبالست بر  

 .استساده تحت ولتاژ گذرا  
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ــ  همكاران درسا عرب و   ۱20 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
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 مقدمه    -۱
پلیمریونکامپوزیت  هوشمند   عنوانبهفلزی    -یهای  ماده  یک 

انسان دار  نوظهور، خواصی مشابه پلیمرهای نعضالت  میان  د. در 
فلزی دارای مزایای پاسخ -یونی مریپل  های الکترواکتیو، کامپوزیت 

 .[1]سریع، پایداری خوب و تغییر شکل هستند
و    -یونی  مر یپلهای  کامپوزیت   ،همچنین نرم  مواد  فلزی 
واکنش    یریپذانعطاف  پایین  ولتاژ  اعمال  صورت  در  هستند که 

دهند و هنگامی که در معرض تغییر شکل مکانیکی در  نشان می 
کنند  گیرند، واکنش الکتریکی ایجاد می قرار می  ولت ی لیممقیاس  

آن ویژگی  این  باعث  که  کا   شودیمها  برای  مواد  ربردهای این 
زمینه های صنعتی، پزشکی، بیولوژیکی و بیومیمتیک  متعدد در 

سنسور   عنوانبهها از آن مناسب باشند و همچنین با اثر معکوس،
 .]2[شود نیز استفاده می 

های الکتریکی و  پاسخ  تواندیم فلزی    -یک کامپوزیت پلیمریونی
شکل   تغییر  ترتیب تحت  به  را  ولتاژ  الکترومکانیکی  و  مکانیکی 

اعمالی ایجاد کند که در نمای ماکروسکوپی، تغییر شکل خمشی 
پلیمریونی  کامپوزیت  محرک  )الیه   -سریع  آند  سمت  به  فلزی، 

رخ   کاتیونی(  نیروی دهدیمضعیف  در  تغییراتی  بنابراین   ،
 . [1] وجود دارد  ییجاجابه خروجی و 

 
 فلزی  -یون ی مری پل  تیکامپوز شکل   رییتغ  زم یمکان کرویم   ( 1  شکل 

 

است که    یونومری  ی غشا  کیشامل    یفلز  -یونی مریپل  ت ی کامپوز 
الکترودها با  طرف  دو  الزم    یفلز  ی در  مقدار  با  و  شده  روکش 

 .]4[ شودیم یثابت خنث ی هاون یمتحرک و ضد ی هاون ی

  یانیم  هیو به دنبال آن ال  هاهیال  نی تریرونیب  یفلز  ی الکترودها 
 .  دهندی م لیرا تشک

این    ی برا  فلزها  ،کامپوزیت ساخت  جنس  از  باید   ی الکترودها 
همچون نیکل  پاالدیوم،    نجیب  یا  و  پالتین  در   و   بودهانادیوم، 

 .]5[واکنش با اکسیژن و هوا مقاوم باشند
ذره  یانیم  هیال ماتر  یفلز  ی اهشامل  داخل  در  که    س یاست 
آ  که  اندشدهپراکنده    یمر یپل و    ی هاون ی   نومر،یشامل  متقابل 

داخل    ی هامولکول  در    ون یفلم  ای  ونیناف .]6[است   غشا حالل 

نافیون از عناصر مختلفی .  دارند  نومر یآ  عنوانبهکاربرد را    نی شتریب
و   اکسیژن  گوگرد،  کربن،  ناخالصی   همچنینهمچون  میزانی 

شده تشکیل  شیم ؛است سطحی  این  یفرمول    ، یپلیمر  ماده  ایی 
C7HF13O5SC2F4  7[ است[ . 

یک   عملیات   ندیفرا میکروبالستینگ  برای  که  است  سرد  کار 
استفاده   پیچیده  و  کوچک  قطعات    عنوان به   و شودیمسطحی 

عمر  یدرمان افزایش  برای  برش  ابزارهای   ه استفاد  هاآن   برای 
ساینده   .]8[شودمی هنگام    نی ترمهمذرات  در  جنبه 

هستند ویژگی.  میکروبالستینگ  به  ذرات  نوع  های انتخاب 
زدایی، زبری سطح یا  های پسماند، سوراخ عملکردی مطلوب تنش 

 .]9[کاهش زبری سطح بستگی دارد 
در  تکنیک  نی ترمحبوب  خشک  بالستینگ سطحی  عملیات  برای 

آماده  زکردنیتم یا  است سطح  از  که    سازی سطح  استفاده  شامل 
یا   خطرناک  شیمیایی  نیست،  سنگ  آالتنیماشمواد  به  زنی 

علت   بسیارهمین  را  روش.  کندیممحیطی  زیست  آن   ، این 
یا  روش  نی ترساده خاص  سطحی  مشخصات  به  دستیابی  برای 
 . ]10[است  ازیموردنزبری 

انتخاب    یفلز  -یونی  ی مریپل  ی هات ی ساخت کامپوز  ی برا  پس از 
ته و  الکترود  آن،    هیجنس  خشک    غالبا  که    یمریپل  هسته  نمک 

آن با تغ  اصطالح بهو    ایاح  دیاست با عدد    رییآبدار شود و پس از 
احینمک فلز  شیاکسا رو  ای، فلز  و    کرده رسوب  مریپل  ی شده بر 

به   یمریپل  یاصل  هسته   از طرفی .]1[1  دهد  لیتشک  یونی  ی وندیپ
 .شودمی کاهش ضخامت  نگیهمچون بالست یمختلف ی هاروش 

به  ی ااکنندهیاحعوامل   متالورژ  که  در  غالب   مورداستفاده   ی طور 
مخلوط    دیاکس  منوکربن،    ؛رد یگ ی مقرار   یا  هیدروژن  کربن، 

مونوکسید کربن با هیدروژن است. برخی فلزات مانند آلومینیوم، 
نیز   سدیم  و  منیزیم   یفلز  اکنندهیاحعوامل    عنوانبهکلسیم، 

 .1]2[شوندشناخته می 

 

 
 فلزی   -یون ی مری پل  تی ساختار کامپوز  ( 2  شکل 
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 مسئله شرح    -2
در    لذا   ؛ ها وجود دارد عملگر های متفاوتی جهت شناسایی رفتار  راه

شده انجام  کامپوزیت   ،تحقیق  جنس  از  تیری  ساخت  از  بعد 
به برسی   ،عملی و اعمال ولتاژی گذرا   صورتبهفلزی    -یونیپلیمر 

تیر   شکل  تغییر  میزان  و  معادله   پرداختهرفتار  درنهایت  ای و 
برای   با کمترین خطا  کامپوزیتی   ینیبش یپمناسب  تیر  واکنش 

 . شودمی ارائه ،کر شدهتحت شرایط ذ

 روش تحقیق  -3
  ی مر یماده پل  کیبا انتخاب    یفلز   -یونی  مریپل  ت ی ساخت کامپوز

م  یونی آغاز  پل  .گرددیمناسب  مواد  از   یونی  یمریاغلب، 
ثابت   یکوواالنس  یونی  ی هاکه از گروه  شوندی ساخته م  ییمرهایپل

 اند.شده لیتشک

 ، است  ۱۱7  ونینافکه در این تحقیق    یمر یپل  یاصل  هسته    از طرفی
 متری سانتثانیه بر    ۱با سرعت    خشک  بالست سند  میکرو  به روش

با   و  در شکل    دش  پرداخت سطح   GP105A  استاندارد مربع   3که 
 نشان داده شده است. روش انجام آن

 
 بالستینگ خشک میکرو   ( 3  شکل 

 

از باال  یمشاهده کیفیت سطح، تصویر ی کاهش خطا، برا   منظوربه
 .مشخص است  4گرفته شد که در شکل 

به دو سطح   نیسطح، الکترود از جنس پالت  اتیپس از انجام عمل
با  شودمی اضافه    ونیناف برابر  الکترود  هر  ضخامت    کرون یم  40. 

 .است 

 
 ی سطح هسته پلیمر   ( 4  شکل 

ثابت    ازآنجاکه پالتین  از جنس  الکترود   مشخصات   ومشخصات 
اولیه  ی هاداده  صورتبه، این مقدار  است مشخص  نافیونپلیمر و 

 .اعمال شد 3و  2 ،1و ثابت مطابق جدول 
 

 .1]3[نافیونمشخصات مکانیکی   ( ۱  جدول 
 مقدار  خواص 

   3385 ( مترمکعبکیلوگرم بر ) چگالی
 0.487 ضریب پوآسون

    0.5×9۱0  پاسکال()  مدول یانگ
 ۱ ضریب گذردهی 

 
 .1]4[پالتینمشخصات مکانیکی    (2  جدول 

 مقدار  خواص 

 2۱450 ( مترمکعبکیلوگرم بر ) چگالی
 0.385 ضریب پوآسون

 ۱.06×۱2۱0  پاسکال()  مدول یانگ
 ۱ ضریب گذردهی 

 
 .1]5[مشخصات مکانیکی پلیمر  ( 3  جدول 

 مقدار  خواص 

 3 ( مترمکعبکیلوگرم بر ) چگالی
 0.4870 ضریب پوآسون
 385 ضریب گذردهی 

 

شده ساخته  کامپوزیتی  تیر  ابعاد  جدول    ،همچنین  نشان    4در 
 داده شده است.

 
 فلزی  -ابعاد کامپوزیت پلیمر یونی  ( 4  جدول 

 مقدار  ابعاد 

 2 ( متریسانت) طول
 ۱20 میکرومتر() ضخامت نافیون
 40  میکرومتر() ضخامت الکترود

 
قسمت،  این  پلیمر  در  ساخت کامپوزیت  از  با   -یونی بعد  فلزی 

تکیه کردن  مستقر  و  شده  ذکر  داخلی   گاهابعاد  مکانیسم  ساده، 
 گیرد. ولت مورد بررسی قرار می  1ولتاژ گذرا  ریتأثتحت محرک 

فلزی و روش برسی مکانیسم داخلی آن   -کامپوزیت پلیمریونی 
 .شده است شماتیک نشان داده  صورتبه 5در شکل 

 
فلزی تحت ولتاژ   -شماتیک تیری از جنس کامپوزیت پلیمر یونی  ( 5  شکل 
 گذرا 
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   نتایج و بحث   ارائه   -4
برسی میزان     پیشنهادی   یمدلبه روش تجربی،    ییجاجابهپس از 

پیاده  از منحنی  میبرازش  یک .  شودسازی  برازش  منحنی 
پاسخ    ییجاجابهاز  بینی  پیش  را    -یونیمریپل  ت ی کامپوزو  فلزی 

 باشد.می ولت  ۱ تحت ولتاژ گذرا به مقدار 
 نشان داده شده است.  6منحنی واکنش تیر کامپوزیتی در شکل 

 
یونی  ( 6  شکل  پلیمر  جنس  از  تیری  دینامیکی  ولتاژ    -پاسخ  تحت  فلزی 
 گذرا 

 

استخراج از    ی برا   هاداده   از  استفادهبه    نوبت   ،هاداده و ثبت    بعد 
  ر یت  رفتار  ینیبش ی پ  منظور به  مناسـب  ی امعادله   ساخت 

 .اسـت  یتی کامپوز 
شده  معـادالت  یتمـام  نیبـ  از  عملگر   برسی  این  رفتار    ، برای 

  و مناسب    طیشرا   شامل  هشتم  مرتبهی  نوسیس  مجموع   معادله  
 : است  یآلدهیا
(۱) 

𝒚 = ∑𝑎𝑠𝑖𝑛(𝑏𝑥 + 𝑐)

𝒏

𝒊=𝟏

 

یافتن تابع از یک دسته از پیش مشخص    ،هدف از برازش منحنی
 . شده توابع برای مجموعه نقاط است 

(2) 𝑓(𝑥) = 

𝑎1 × sin(𝑏𝑥 + 𝑐1) + 𝑎2 × sin(𝑏2𝑥 + 𝑐2) + 𝑎3 × sin(𝑏3𝑥 + 𝑐3) 

+ 𝑎4 × sin(𝑏4𝑥 + 𝑐4) + 𝑎5 × sin(𝑏5𝑥

+ 𝑐5) + 𝑎6 × sin(𝑏6𝑥 + 𝑐6) 

+ 𝑎7 × sin(𝑏7𝑥 + 𝑐7) + 𝑎8 × sin(𝑏8𝑥

+ 𝑐8) 

 گیری نتیجه  -5
و   ،هوشمند  مواد  فلزی  -یونیمریپل  های ت ی کامپوز  نرم 
  توانند یمهستند که در صورت اعمال ولتاژ پایین    یریپذانعطاف 

ایجاد کنند زیادی  شوند  خمش  واکنش  دچار  یک   عنوانبهو    و 
محر فعال،    کنوع  از  الکتریکی  نوع   توانند یم  هات ی کامپوزاین 

ایجاد کنند ولتاژ فعال کم  بزرگ تحت  تیر   یک حرکت خمشی  و 
 د. ناز سمت مثبت به سمت منفی انحنا پیدا کن  شدهساخته 
شکل آن روش  صورت  ها  های متعددی جهت شناسایی تغییر  در 

ولتاژ   میاعمال  که  مطرح  مقالهشود  این  تیری   در  ساخت  با 
شده ذکر  ابعاد  با  تحلیل  ربر  ،کامپوزیتی  و  میکرو    ریتأثسی 

در نهایت  وهای تجربی دادهثبت  ،سطح یسازآمادهبر   سندبالست 
بهره سینوس   گیریبا  مجموع  روش  به  منحنی  برازش  در  از  ها 

تکیه با  تیری  یک  رفتار  شناسایی  جنس  جهت  از  ساده  گاه 
یونی  یکامپوزیت گذرا    فلزی   -پلیمری  ولتاژ  استفاده تحت 

 . شودمی
من به  توجه  جا با  از  شده  حاصل  ولتاژ  بهحنی  تحت  تیر    ۱جایی 

  داده رخ   0.0۱3تقریبی در ثانیه    صورتبهجایی  بهبیشترین جا   ،ولت 
این  تیر کامپوزیتی به حالت اولیه برگشته است. 0.027و در ثانیه 

تقریبی  تحلیل خطای  بیشترین  شده  با   است که  %6/5  محاسبه 
این نکته می  این موضوع پرداخت باشد که با بهرهبیانگر  گیری از 

نازک یا   ی هاهیالمواد نامطلوب،  سطح مناسب و عاری نمودن از  
پاک  هاماندهیباق  جهت  تیردر  سطح  تیر  می  ،سازی  رفتاری  توان 

بینی  کامپوزیتی تحت ولتاژ گذرا را با کمترین خطای ممکن پیش 
در می  نمود که  مواقع  روش جایگتواند  برخی  برای  مناسبی  زین 

 باشد.  خصوصبهدر مواردی  ،تحلیلی و المان محدود

واقعیت    یخوببهتایج  ن این  تیری  که    است بیانگر  ساخت  از با 
 مناسب   و پرداخت سطح  فلزی  -یونی مریپل  های ت ی کامپوزجنس  

سندبالست  میکرو  روش  رفتار    نسبتا    بادقت توان  می  ،به  خوبی 
همچنین در مواردی و   نمودسی و مطالعه  ربر  ،ینیبش ی پعملگر را  
 ارائه   گیری از معادلهتوان با بهرهمی  ،های مستقل متعددبا پارامتر 

 سازی نمود.شده اقدام به بهینه
 

مقاله    : اخالقی   ه ی د یی تأ  میکرو   یتجرب  مطالعهنویسندگان  تأثیر 
 - یونی  مری پل تیاز جنس کامپوزی  ریت یکینامیپاسخ د سندبالست بر

ولتاژ گذرا،ی  فلز نشریه    تحت  هیچ  در  مقاله  این  نرسیدن  چاپ  به 
 نماییم. ایرانی را اعالم می ایرانی و غیر 

منافع:  می این    تعارض  اعالم  مقاله  تمام  نویسندگان  اسامی  نمایند 
داشته نقش  پروژه  این  در  و  کسانی که  مقاله   عنوانبه اند  نویسنده 
شده درج  مقاله  این  در  هستند  تعارض    گونهچ یه  رون یازا اند.  مطرح 

 منافعی وجود ندارد. 
 های شخصی نه یو هز  ز امکاناتا   ن پژوهش یای انجام ارب  منابع مالی: 

اع  بهره گرفته شده و  د یینما ی م  الماست  مالی  منبع  ایم  در  ن  یگری 
  ن ی تأمها توسط نویسندگان هزینهکلیه و  نشده است  پژوهش استفاده

 .شده است

 

c        کربن 
S        گوگرد 
O      اکسیژن 
H       هیدروژن 

CO   کربن   د یاکس منو 
Al    آلومینیوم 
Ca     کلسیم 

Mg     منیزیم 
Na     سدیم 
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Feasibility Study of Creating Chrome and 

Copper Coatings on Stainless Steel Using Electric 

Discharge Coating Method 
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electrical discharge coating (EDC) is the simplest way to deposit a thin or thick coating on 
the surface of a substrate to change the properties of this undesirable layer. In the EDC 
process, the molten pool produced due to sparking in electrical discharge is combined 
with material particles from the loosely bonded compacted electrode (green compacted) 
and then rapidly cooled to form a coated layer. Extensive methods for coating the surface 
of the substrate exist such as electroplating, electroless plating, vapor deposition methods, 
thermal spraying and many others. These processes have disadvantages such as high 
capital costs, complexity, higher setup complexity and space requirements that limit their 
implementation to some extent. Among all coating methods, EDC has advantages over 
other coating methods. For EDC, there is no need to set up any equipment to create a 
vacuum or isolation environment around the bed. Also, only by changing the different 
variables of the machine, the thickness can be changed and the characteristics of the 
coating layer can be controlled. This study focuses on chrome ceramic coatings formed in 
the EDC process on stainless steel substrates (ST37) with process parameters with 8 amp 
current and 100 µs on time. The results showed that the hardness of stainless steel coated 
with chromium and copper increased to 1284 (HV) in electrical discharge. 
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مطالعه امكان سنجي ايجاد پوشش كروم و مس روي فوالد ضد  
 ی ک ی الکتر   ه ی تخل   ی زنگ با استفاده از روش پوشش ده 

 

 مشخصات مقاله   چکیده 

  هیال  ن یاست تا خواص ا  هیرالیسطوح ز   یبر رو   میضخ   ا یرسوب پوشش نازک    یراه برا  ن یتر( سادهEDC)   ی کیالکتر  ه یتخل   پوشش
تغ  را  فرآ  ر یینامطلوب  در  الکتریکی   ندیدهد.  تخلیه  دهی  تولپوشش  مذاب  حوضچه  دل  دی،  به  در    ل ی شده  زدن  تخلیه  جرقه 

پ  الکتریکی با  الکترود فشرده  از  ماده جدا شده  ذرات  تر   وندیبا  )فشرده سبز(  به سرعت سرد    شودیم  بیک سست  آنها  و سپس 
  ی وجود دارد مانند آبکار  هیرالی پوشش سطح ز   ی برا   ی مختلف  ی دهند. روش ها  لیپوشش داده شده را تشک   هیال  کیتا    شوندیم

مانند    یبیمعا  ی دارا   ندهایفرآ  نی. اگر یموارد د  ی ار یو بس   یشش حرارت رسوب بخار، پا   یالکترولس، روش ها   ی آبکار  ، یک یالکتر
و ن   یدما   ،ی راه انداز  یدگیچ یپ  ند،یفرآ  ی دگیچ یباال، پ  هیسرما  نهیهز محدود    یآنها را تا حد   ی هستند که اجرا  ییبه جا  ازیباالتر 
این    یدارد. برا  ییایمزا   یپوشش ده  یروش ها  ر ینسبت به سا  تخلیه الکتریکی  یپوشش ده  یروش ها   یتمام   نیدر ب  .کند  یم

ن  زوله یا  ط ی مح  ا یخالء    جادیا  ی زات برا یاز تجه  ی خاص   م ینوع تنظ   چ یبه ه   ی از ی، نفرایند اطراف بستر  تنها با    ن ی . همچنستی در 
این تحقیق در مورد    پوشش را کنترل کرد.  ه یداد و خواص مختلف ال  ر ییتوان ضخامت را تغ  ی م  ن یماش   ر ی متغ  ی پارامترها   ر یی تغ

تشکیل    پوشش سرامیکی کروم  فرآیند  شدههای  زنگ   EDC در  ضد  فوالدی  بسترهای  روی  فرآیند  (St37)بر  پارامترهای   با  بر 
نتایج نشان داد سختی فوالد ضد زنگ با پوشش کروم و مس    .متمرکز شده استمیکروثانیه    100پالس  روشنایی  و  آمپر    8جریان  

 ویکرز باال رفته است. 1284در تخلیه الکتریکی به 
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 ، میکروسختی ، ضخامت پوششSt37  ضد زنگ  فوالد  ،سبز فشرده الکترود  ، (EDCپوشش دهی تخلیه الکتریکی )  هاکلیدواژه 
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 مقدمه   -1
است که  نینو یبردار روش براده کی یکی الکتر  هیتخل ینکاریماش

ب آن  نامها  نیدر  به  الکترود  فاصله    ی دو  در  که  قطعه کار  و  ابزار 
دارند و فضا  گریکدیاز    ی و کنترل شدها  نیمع آنها را    نیب  ی قرار 
د  یالیس نام  نزد   کی الکتر ی به  در  است،  کرده  فاصله    نی کتریپر 
-آن بار   ی شده و در اثر حرارت باال  دیتول  یکی آنها جرقه الکتر  نیب

م  یبردار ارد یگی صورت  با  م  نی.  هاد  توانیروش  ن  ی مواد   مه یو 
 .  [1]دنمو  ینکاریرا ماش ی هاد
مؤلفهی از  دیگر  اصلی    کی  پر   سالمت های  قطعات  در  سطح 

 EDM سطح است که در فرآیند و سایش مخاطره مقاومت خوردگی

میکند. با توجه به اهمیت بررسی رفتار خوردگی   و سایش  تغییر 
فرایند از  پس  مانند    EDM قطعات  مهمی  صنایع  در  ویژه  به 

بیوپزشکی  و  دندانی  ایمپلنت  صنایع  هستهای،  انرژی  هوافضا، 
همین   به  است.  نگرفته  صورت  زمینه  این  در  جامعی  تحقیقات 

و سایش ود درباره رفتار مقاومت به خوردگی  موج  مطالعاتدلیل  
 .]2[ناقص و ناکافی است     EDM  سطوح ماشینکاری شده به روش

تشک  یبازساز  هیالهمچنین   فرآ  لیشده  توسط   ندیشده 
کلEDM)  یکی الکتر  هیتخل  ینکاریماش طور  به  ترک   ی حاو  ی( 
دل  ییها ها  لیبه  تنش  مستق  ی وقوع  که  است  بر    ما  یپسماند 

 .گذارد یم ریاجزا تأث شی و سا یمقاومت در برابر خوردگ

تخل ترEDC)  یکیالکتر  هیپوشش  ساده  برا   نی (  رسوب    یراه 
اصالح سطح  است.  هیرالی سطوح ز  ی بر رو  میضخ  ایپوشش نازک  

س توسط    یدروکربنیه  کی الکتر  ید  الیبا  شده  دیونیزه  آب  یا 
فرآ  یفلز  ی الکترودها از  شده  برا   یمتالورژ  ندیساخته   ی پودر 

شود.    یسطح کار استفاده م  ی ( روEDC)  یکیالکتر  هیپوشش تخل
( در محل از  WC  ای  TiCسخت )مانند    دیکارب  ی، نوعEDC  ندیدر فرآ

الکترود و ذرات کربن    نیب  ییایمیواکنش ش  قی طر مواد فرسوده 
س  هی تجز از  دما  کی الکتری د  الیشده  تشک  ی در  . شودیم  لیباال 
قطعه کار با بار مخالف انباشته    ی فلز الکترود به سرعت رو  دیکارب
  ا ی  کیسخت از سرام  ه یال  کیبه    قهیشود و در عرض چند دق   یم
مستلزم آن است که سرعت حذف قطعه    نیاشود.  یم  لیتبد  زفل

نرخ سا از  کمتر  کل  شیکار  باشد. به طور  الکترود  الکترود    یابزار 
  ی رسوب گذار  ی است که برا  ییها یژگیو ی دارا  یپودر  فشرده سبز

 ی کیسرام  هیندارد. ال  ازین  دهیچیپ  زاتیبه تجه  EDCمناسب است.  
کرد. مقاومت در   جادیمختلف قطعه کار ا ی توان در مکان ها یرا م

خواص سطح ممکن است با   ر یو سا  کرویم  یسخت  ،یبرابر خوردگ
 .]3[دابیاصالح سطح بهبود  کیتکن نیا

سطوح روانکاری جامد از طریق فرآیند تخلیه الکتریکی با استفاده 
الکترودهای فشرده سبز تهیه شده از مخلوط پودر دی سولفید  از 

( تولید شدند. اثر پارامترهای تجربی Cu( و مس )WS2تنگستن )
رفتار  شدت  مانند ضریب وظیفه،   بر  جریان و نسبت مخلوط پودر 

بررسی شد.   پوشش  یکپارچگی سطح  و  داد،سایش  نشان   نتایج 

الکترود فشرده   WS2  ی ضخامت پوشش با درصد باالتر محتوا در 
افزا  تخل .]4[افت ی  شیسبز  وس  یکیالکتر  هی پوشش  عنوان   لهی به 

سا  ی برا   ی ا برابر  در  مقاومت  نورد    شیبهبود  در  رول  سطح 
و  نجاما  یشگاهیآزما ال  ی ها   یژگیشد.  شده    هیپوشش  ساخته 

تخل پوشش  از    یکیالکتر  هیتوسط  استفاده  الکترود    کیبا 
شرا   یبه صورت تجرب  Ticمتخلخل   نظر   ی سمورد برر  هیتخل  طیاز 

گرفت.   آزمایشات  قرار  با سخت  هیالدهد  نشان مینتایج    ی سخت 
 کروم  ٪2فوالد    یکی الکتر  هیبا پوشش تخل  Hv1500از   شیب  کرزیو

مقاومت در برابر  . همچنین  داد  لیتشک  Ticشده    نتریبا الکترود س
 هیشده توسط پوشش تخل  دیتول   Ticروکش دار    ی رول ها  شیسا

 .]5[برتر است  یروکش کروم معمول ی نسبت به رول ها یکیالکتر

با  ضدزنگ  فوالد  روی  کروم  دهی  پوشش  اینکه  به  توجه  با 
است،  نشده  انجام  تاکنون  الکتریکی  تخلیه  روش  از  استفاده 
این پوشش روی  ایجاد  امکان سنجی  این مقاله بررسی  از  هدف 

   می باشد. EDCفوالد ضدزنگ با استفاده از روش 
 ها مواد و روش   -1-1

آزمایش انجام  منظور  روش  به  در  الکتریکیها  نمونه    ،تخلیه  از 
جنس  های   از  شد.    St-37فوالدی    ش ینما(  1)شکل  استفاده 
م  EDC  کیشمات نشان  در    .دهد  یرا  و  ورق  صورت  به  ها  نمونه 

و   16اند. ابزار مسی به قطر  ( میلیمتر بریده شده30×30×5ابعاد )
داده    70ارتفاع   پولیش  و  تهیه  تراش کاری  عملیات  با  میلیمتر 

  شد.

 

 ]3[ شماتیک فرایند پوشش دهی تخلیه الکتریکی  ( 1شکل  

 
 پیشرانه   اسپارک  دستگاه  از  الکتریکی  تخلیه  آزمایش  انجام  جهت 
ورودی   .شد  استفاده  ایزوپالس  ژنراتور  با  511  مدل پارامترهای 

الکتریکی،   مس و  شامل شدت جریان تخلیه  درصد تناسب پودر 
 بودند.  قطبیت ، زمان روشنی پالس و کروم در الکترود سبز

   ساخت الکترود سبز   -2-1
قطعه   روی  بر  دهی  پوشش  برای  کروم  پودر  از  تحقیق  این  در 

برای تثبیت متالورژی پودر  آزمایش شده است.  ضد زنگ  فوالدی  
هم است. به  شده  اضافه  مس  پودر  مشخصی  درصد  کروم  راه 
بسته به نوع ماده   یمتراکم ساز  ندیمورد استفاده در فرا   ی فشارها

ب معموال   تغییر  مگاپاسکال    16۵0تا    40  نیو کاربرد  و قابل  است 
مورد استفاده   ی فشارها  نی ترمگاپاسکال متداول  6۹0تا    140دامنه  
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دارد که    ی ا  نهیمختلف مقدار به  ی پودرها  ی است. اعمال فشار برا 
)  ی برا  جدول  از  کروم  پودر  قالب  مناسب  به 1فشار  مربوط  ( که 
متعارف برا   زانیم کمک گرفته مختلف است    ی کاربرد ها  ی فشار 

 . شده است 
 .  ]6[مختلف   یکاربردها  ی برا پودر متداول   یمتراکم ساز  یفشارها   ( 1جدول 

 فشار)مگاپاسکال(  کاربرد 
 70-40 فلزات متخلخل و فیلتر ها
 200-10 فلزات دیر گداز و کاربید ها 

 3۵0-146 متخلخل یهااتاقان ی
  ی)آهن و فوالد با چگال نیماش یاجزا

 متوسط( 
27۵-6۹0 

 27۵-2۵0 باال  یبا چگال ومینیقطعات مس و آلوم
 16۵0-700 باال  یقطعات آهن و فوالد با چگال

 
به وسیله پودر کروم با قطر مراحل ساخت الکترود سبز   2شکل در  
پودر   نمایش داده شده است.میکرومتر   20و مس با اندازه  63ذره 

ابتدا به وسیله همزن مغناطیسی به خوبی ترکیب  کروم و مس 
وسیله  به  ماتریسی که  و  سنبه  قالب  وسیله  به  سپس  اند  شده 

هیدرولیکی   و فشارای آن تامین  درجه  200کمربند حرارتی دمای  
در پوشش دهی با .  انتخاب شدبرای ساخت الکترود سبز  همزمان  

الکتریکی   فدماتخلیه  قالب  اطراف  پودری  سازی    ر ی متغ  شرده 
درجه   200اتاق تا    ی از دما  یاست که بسته به روش انتخاب  یگرید

نمایشگر حرارت توسط سنجش لیزری  .  کند  یم  رییگراد تغ  یسانت
عملکرد   و  ماتریس  و  سنبه  قالب  مجموعه  حرارتی از  کمربند 

نشان داده شده   3در شکل  فشرده سازی پودر  فرایند    در سرامیکی  
 است.

 
 ساخت الکترود سبزشماتیک فرایند   ( 2شکل  

 
 کمربند حرارتی سرامیکی  ( 3شکل  

 فرآیند آزمایشات   -1-2-1
آزمایشات پوشش  دهی با روش تخلیه الکتریکی شدت جریان  در 

پالس،    100،  آمپر  8 خاموش  پالس   50میکروثانیه  روشنی  ثانیه 
و همچنین   کانال  قطبیت  تعیین  در  دستگاه  قرار  منفی  الکترود 

برای    داده است.  پوشش  نوعشده  مواد  آنالیز  در    و  تشکیل شده 
قطعه کار ایکس  سطح  اشعه  پراش  دستگاه  دانشگاه   (XRD)  از 

 .سمنان استفاده شد

 ها نتایج و بحث   -3-1
برای تایید انتقال مواد ابزار بر   پراش اشعه ایکس تحلیل   تجزیه و

ترکیب  هر  فازهای  شناسایی  برای  همچنین  و  کار  سطح  روی 
فرآیند طول  در  پراش اشعه  نمودار .انجام شد EDC تشکیل شده 

مختلف  ایکس های  نمونه  از  شده  داده  رسوب  الیه  باالی  از 
 .پردازش شده است 

 ( XRD)   کسی پراش اشعه ا   ل ی و تحل   ه ی تجز   -2
قسمت    4  شکل  تحقیقاتیبرای نمونه    XRDطیف   -A-B)و در 

C  )  .است شده  داده  در  یکپنشان  ترتیب  به  ایکس  اشعه  های 
شده   (83-70-6۵-۵0-4۵-44-43-40)زوایای   گرفته  شکل 

عنصر در   4 آنالیز آن را میتوان مشاهده کرد. Aاست که در بخش 
از    آن  قله گسترده و شدیدرویت شد که  آنالیز پراش اشعه ایکس  

  درجه را می توان مشاهده کرد. 46درجه تا  44

 

 

 

ساختار   B)آنالیز کل از ترکیب عناصر شیمیایی   XRD ، (Aآنالیز   ( 4شکل  
 ساختار کاربید کروم C)کروم در پراش اشعه ایکس 
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  4از شکل   Aنمای کلی شکل آنالیز پراش اشعه ایکس در قسمت 
 ل یدهد تشک ینشان معنصر،  4از مابین که  مشخص شده است.

شکل    کروم  ستالی کر در  بلند  پیک  یک  در  که  است    Bداده 
 دیک ساختار شیمیایی دیگر از دسته کاربی    مشخص شده است.
 ( ساختار  با  است Cr7C3کروم  شده  ظاهر  پوشش  در  این  (   .

یک شانه کوچک باالیی دارد و ساختار سختی و مقاومت سایشی 
نشان که    درجه ظاهر می شود  80،  70،  ۵0،  4۵،  43،  40از قله در  

احتمالی   ظاهر  قست    Cr7C3دهنده  شکل  C در  است.   4از 
شیمیایی   در    Cr7C3ساختار  الکتریک  دی  مایع  وجود  بدلیل 

ساختار شیمیایی کاربیدی از کربن موجود  کانال پالسما است و  
یک قله کوچک در    شود.در دی الکتریک نفت سفید تشکیل می

است.    Fe  درجه پیدا شده است که نشان دهنده وجود  4۵حدود  
های   های    Cuو    Crپیک  پیک  بر  قابل   Feعالوه  وضوح  به 

که   دهد  می  نشان  این  هستند،  حالت Cr و  Cuمشاهده  در 
و   منتقل می شود  ابزار  از  و همچنین به صورت کاربید  عنصری 
را  کامپوزیت  از  سختی  الیه  و  کند  می  رسوب  کار  سطح  روی 

دهد.   می  و  تشکیل  مس  و  کروم  های   ی هاشکل  آهن پیک 
را نشان می دهند، که در آن شدت پراکندگی    اشعه ایکسپراش  

 )زاویه پراکندگی( رسم می شود. 2θبه عنوان تابعی از 
شد    یری در هر نسبت اختالط اندازه گ   یزسختی در مطالعه حاضر ر

مقا ا  یبا فوالد ضد زنگ معمول  سهیکه در  بود. از    ن، یب  نیباالتر 
مقدار   سخت   ویکرز   1284حداکثر  فاز   یدر  گزارش شد که حضور 

ر  دیکارب به  منجر  بود که  در  باالتر    یزسختی سخت کروم حداکثر 
( عدد سختی و همچنین موقعیت سختی  2جدول )  شد.پوشش  

گزارش سختی در این دهد. در مناطق مختلف پوشش را نشان می
 ثانیه انجام گردید. 20گرم و زمان  10تحقیق با بار اعمالی 
 عدد سختی سنجی موقعیت و  ( 2جدول  

 موقعیت سختی 
 عدد سختی راکول 

HRC 
 عدد سختی ویکرز 

HV 

سختی در منطقه  
 پوشش 

72.۵ 1284 
70.۹ 11۵۹ 
6۹.6 10۵1 
61.8 741 

 713 60.۹ فصل مشترک 

 زیر الیه
2۵.۵ 26۹ 
1۵.3 21۹ 
13.8 212 

روش   یکی  یسنج  یکروسختیم  شیآزما   ی سنج  یسخت  ی هااز 
در روش   .رد یگ  یمورد استفاده قرار م ،ی است که به طور گسترده ا
فرورونده از  ای که شکل آن به  الماسه  (Indenter) میکرو ویکرز 

القاعده با زاویه راس   .  شودمی  استفاده  136°صورت هرمی مربع 
 و  کندمی  نفوذ  نمونه  سطح  بر  مشخص  نیروی   یک  با  الماسه
 d2 و d1 های قطر   دارای   که   مستطیل  مربع  شکل  به  اثری

آزمایش سختی  d2 و d1. قطرهای آورد باشد به وجود می می در 
ترتیب   به  شده  اندازه گیری    8.4تا    8.2سنجی گرفته  میکرون 

ها را در آزمایش متاگرافی  ( تصویر نمونه5در شکل )شده است.  
از  می میکرون    83تا    30توانید مشاهده کنید. ضخامت الیه ها 

از   ( HV ) عدد سختی میکرو ویکرز و یا ویکرز بوده است.متغیر  
اثر سطح  به  نیرو  می ( F/A ) تقسیم  دست  بر به  نیرو  آید که 

کیلوگرم  میلی  نیروحسب  حسب  بر  سطح  مربو  محاسبه  ع  متر 
 شود. می

 

 متالوگرافی تصویر سطح پوشش دهی تخلیه الکتریکی   ( 5شکل  

 نتیجه گیری  -3
در   شدههای سرامیکی کروم تشکیل    این تحقیق در مورد پوشش 

زنگ EDC فرآیند ضد  فوالد  بسترهای  روی  پارامترهای   بر  بر 
پالس   و  جریان  کلیدی  است روشنایی  فرآیند  شده   .متمرکز 

ایکسهاداده  اشعه  پراش  پوشش   ی  این  متغیر  های  سختی 
را نشان می  درجه اول به تغییر محتوای نانوساختار   دهند که در 

مس   و  پوشش کروم  توسعهدر  می های  مربوط  که یافته  شود 
 .است  Cr7C3 همراه با   های پیچیدهحاوی مخلوط 

مورفولوژ • پوشش  یمشاهدات  که  داد  نشان   ،سطح 
 ی با ارتفاع ها  یبرآمدگ  ی ادی با تعداد ز  یسلسله مراتب

 ی دهایاز کارب  یمختلف به دست آمد که نسبت مناسب
 .دهدمیسخت را نشان 

آزمایش ریزسختی نشان داد که سختی فوالد ضد زنگ  •
و   ترکیب کروم  با  سبز  الکترود  با  شده  دهی  پوشش 
مس در مقایسه با فوالد ضد زنگ معمولی بیشتر شده 

 رفته است. ویکرز باال 1284و سختی این عدد به  
 

نویسندگان این مقاله تایید می نمایند که این مقاله     : تاییدیه اخالقی 
درصورت  و  باشد  می  این گروه  تحقیقی  های  دستاورد  حاصل  تماما 
استفاده از دستاورد های دیگران مرجع استفاده از آن ذکر شده است و  
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abrasive water jet is one of the most popular cutting methods today due to its ability and 
unique features such as the ability to cut complex shapes as well as the wide range of 
materials and non - creation of thermal distortion at the cutting site. The accuracy of the 
process is mainly due to selecting the cutting parameters. The sheet used in this study is 
aluminum 7075 with a thickness of 25 mm. In this research, for water jet pressure, 
forward speed and nozzle distance to the surface of the workpiece, three surfaces and for 
the impingement angle of two surfaces were considered. In order to investigate the quality 
of the cut - off area, the effect of process parameters on the high and low width of the cut 
section and also the cut - surface slope is investigated. Finally, the cut gap created by this 
process has special geometrical features that in some cases is the limitation of the process. 
The results showed that the change in the direction of the water jet from the 
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تجربی مشخصه  برش بررسی  در  برش  آلیاژ  های هندسی شکاف  کاری 
 ساینده با استفاده از برش جت آب همراه با ذرات    7075آلومینیوم  

 

 مشخصات مقاله   چکیده 

جت جملهفرآیند  از  دارد  بفردی که  منحصر  های  ویژگی  و  ها  قابلیت  دلیل  به  امروزه  ساینده،  و   :آب  پیچیده  اشکال  برش    توانایی 
تبدیل  کاری محبوب  ، به یکی از روش های برشدر محل برش  و عدم ایجاد اعوجاج حرارتی   طیف گسترده ای از مواد برش    همچنین 

دارد .شده است. پارامترهای برش بستگی  انتخاب  فناوری عمدتا ًبه  نظر ،  دقت قطعات ساخته شده توسط این  در  پارامترهاي فرآيند 

ورق    باشد.آزمايش شامل، فشار جت آب، سرعت پيشروي، فاصله نازل تا سطح قطعه كار و زاویه برخورد جت مي  این  گرفته شده در
در این پژوهش برای فشار جت آب، سرعت پیشروی و   .متر است  میلی  25با ضخامت    7075لعه آلومینیم  مورد استفاده در این مطا 

منظور بررسی کیفیت  به همچنین  .هرکدام سه سطح و برای زاویه برخورد جت دو سطح در نظر گرفته شد فاصله نازل تا سطح قطعه کار
چنین شیب سطح و هم قطعه ، بر روی عرض باال و پایین بخش برش خورده به بررسی تاثیر پارامترهای فرآیند ورق،  سطح برش خورده 

های هندسی خاصی  شکاف برش ایجاد شده با این فرآیند از ویژگی نهایت  در ها پس از انجام آزمایش  برش خورده، پرداخته شده است.
نشان داد تغییر جهت جت آب از وضعیت عمود بر نتایج    .شودهای فرآیند محسوب می که در برخی موارد از محدودیت  برخوردار بوده

کند، کیفیت سطح برش خورده را کاهش داده و شیب  سطح قطعه کار،  با وجود اینکه عرض باالی شکاف برش تغییر محسوسی نمی
 یابد. سطح برش افزایش می
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 مقدمه  -1
سال    در  فرانز  نرمن  دکتر  توسط  آب  برش    1968برش جت  برای 

استفاده گردید مبلمان  و ساخت  برش  .[1]چوب  و ظرافت  -دقت 
های ایجاد شده باعث گردید برای برش پالستیک ها و کامپوزیت 

این فنآوری به سرعت توسعه یابد. با افزودن  ها در صنایع هوایی  
قابل   شکل  به  فلزات  برش  در  آب  جت  عملکرد  ساینده  ذرات 

فعالیت  یافت.  بهبود  توسط  توجهی  شده  انجام  تحقیقاتی  های 
جت  و  ساینده  ذرات  روی  بر  حشیش  گردید  محمد  باعث  آب 

برش مواد سخت برش بهبود یافته و برش   این روش در  توانایی 
-ها و مواد غیرفلزی توسط این روش امکانت، سرامیکانواع فلزا 

است  فرآیند برش    عملکرد   کاری،ماشین  فرآیند  هر مانند  . ]2[پذیر 
  و   عملیاتی متغیرهای  تأثیر  جت آب همراه با ذرات ساینده، تحت 

متغیرهای  این  میان  در.  گیرد   می  قرار  مواد  خواص   پارامترها، 
  حال،   این  با.  کرد  کنترل  برش  فرآیند  طول  در  توانمی  را   عملیاتی

  کنترل  است   طبیعت، ممکن در   پیچیدگی  دلیل  به  مواد،  خواص
  دستیابی   قابل  عمق اساس  بر  کلی  طور  به  برش  عملکرد .  نشود
-سطح، خیاره  زبری   شکاف برش،  زاویه  شکاف برش،  عرض   برش،
 .]3[شود می ارزیابی مواد حذف سرعت  و سطح  بندی 

آلومینیومی به دلیل نسبت استحکام به وزن استاتیکی آلیاژهای  
باال، رسانایی حرارتی و الکتریکی باال، مقاومت در برابر خوردگی و 

شکلماشین انتقال  عدم  و  خوب،  دسته  کاری  شکننده،  به  پذیر 
آن دالیل،  این  به  هستند.  فلزی  ازمواد  جذابی  طور بسیار  به  ها 

خودروسا و  هوانوردی  صنعت  در  کاربردهای  گسترده  در  و  زی 
می استفاده  آلیاژهای برودتی  دوم،  جهانی  جنگ  زمان  از  شوند. 

قابل مختلف با  سری  یت آلومینیوم  یعنی  حرارتی،  عملیات 
در صنعت هواپیماهای نظامی و  xxx8و     xxx2  ،xxx6  ،xxx7های،

اند.  غیرنظامی برای دستیابی به خواص مکانیکی باال توسعه یافته
س مثال،  عنوان  آلیاژ می  xxx7ری   به  منیزیم  و  روی  و  با  شوند 

سخت می با  را  آن  اتوان  باالترین  به  رده کاری  در  ستحکام 
 رساند. بنابراین برای ساخت اجزای تحت فشار  مآلیاژهای آلومینی

-های بدنه، بالها، قابها، پانلها، رشتههواپیما، از قبیل، پوسته
 .]4[شوندمیها استفاده ها و دهانهها و همچنین دنده

برش جت آب همراه با ذرات ساینده یک فناوری منحصر به فرد و 
و پیچیده  اشکال  از  مختلفی  انواع  برش  امکان  است که   مدرن 

را  مواد  انواع  از  ای  می  طیف گسترده  این، فراهم  بر  عالوه  کند. 
دما نمی شود   افزایش  خالف سایر فرآیندهای غیرمتعارف، شامل بر

تواند به عنوان آب همراه با ذرات ساینده میو بنابراین، برش جت 
بر فرآیند  شیک  گرفته  نظر  در  سرد  ساخته  ود.ش  قطعات  دقت 

برش   پارامترهای  انتخاب  عمدتا ًبه  فناوری  این  توسط  شده 
برش  توانایی  دارد که  را   بستگی  باال  فشار  با  ساینده  جریان  یک 

این روش ماشین کلی،  برش کاری برای  شکل می دهند. به طور 
تالش   مواد استفاده این حال، محققان همچنین در  با  می شود. 

جت، سرعت  اصلی، یعنی فشار  پارامتر  با کنترل چهار  تا  هستند 
و  عبور  ساینده، سرعت  جرم  قطعه کار  جریان  تا  عمودی  ، فاصله 

عوامل متعددی  .]5[شرایطی را برای کنترل عمق برش ایجاد کنند
م تاثیر  برش  شکاف  هندسه  روی  مهمترین  یبر  از  یکی  گذارد. 

می تاثیر  فرآیند  ورودی  پارامترهای  از  که  انرژی   ،پذیرد عوامل 
ذرات   با  همراه  آب  جت  برش  فرآیند  در  ساینده  ذرات  جنبشی 
ماده توسط ذرات   از  برداری  براده  زمانی  کلی  است. بطور  ساینده 

قابلیت تخریب    ،پذیرد انجام می باشد که  در حدی  انرژی  این  که 
را  ذرات    ماده  جنبشی  انرژی  برش  مسیر  طول  در  باشد.  داشته 

نمی توزیع  یکنواخت  به شکل  یکنواختی  ساینده  لذا عدم  و  شود 
شود. در منطقه اولیه برش ذرات برش در سطح برش مشاهده می

بوده لذا سطح برش ضمن برخوردی از  انرژی باالتری برخوردار  از 
می حفظ  نیز  را  برش  راستای  مناسب،  با کاهش نمایدکیفیت   .

خطوطی  آب  جت  واگرایی  ضمن  ساینده  ذرات  جنبشی  انرژی 
میموج نامیده  خیاره  که  قابل دار  برش  سطح  روی  بر  شوند 

است  برش  .]6[مالحظه  فرآیندهای  اکثر    سطح  كيفيت کاری  در 
مورد ارزیابی قرار    ،قطعه برش خورده به عنوان یک مشخصه مهم

پارامترهای   ساينده  ذرات  با  همراه  آبجت   كاريبرش  در  گیرد.می
تاثیرگذاری  این  از  كه،  دارد   وجود  سطح  كيفيت   روي  بر  متعدد 

  سطح  تا  نازل   فاصله،  پيشروي  سرعت ،  آب  جت   فشار   میان
جت   و  كارقطعه برخورد    کنترل  قابل  پارامترهای جز      زاویه 

در مقاله    .دارد   وجود  هاآن  دقیق  کنترل   امکان  که  ردیدهگ   محسوب
به منظور   بررسی کیفیت سطح برش خورده به بررسی تاثیر  حاضر 

روی عرض  پارامترهای فرآیند جت آب همراه با ذرات ساینده، بر 
سطح   شیب  همچنین  و  خورده  برش  قطعه  بخش  پایین  و  باال 

 شود. برش خورده پرداخته می

 شکاف برش -2
مشخصه از  این  شکاف برش  است. عمده  برخوردار  های متفاوتی 

تغییراتویژگی به  که    ها  دارد  ارتباط  برش  شکاف  در  هندسی 
ها عبارت از شیب شکاف برش، عرض شکاف و عمق مهمترین آن

ها  باشند. سطح برش خورده نیز از دو منظر زبری سطح و خیاره می
(striation)  حاضر  می مقاله  در  گیرد.  قرار  بررسی  مورد  تواند 

برش مشخصه در  برش  هندسی شکاف  آلومینیهای  آلیاژ  م کاری 
نشان    1همانگونه که در شکل   مورد بررسی قرار گرفته است.  7075

انرژی  اینکه  به  توجه  با  برش  عمق  افزایش  با  است  شده  داده 
با   همراه  آب  نفوذ جت  است  رفته  تحلیل  ساینده  ذرات  جنبشی 

 ذرات ساینده کاسته شده و شیب دیواره بوجود آمده است.
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 مشخصه های شکاف برش   ( 1  شکل 

نشان داد افزایش فاصله نازل   ،انجام داد ]7[ هایی که ونگآزمایش
قطعه کار خواهد ،  تا  پی  در  را  خورده  برش  سطح  شیب  افزایش 

قطعه کار   .داشت  داخل  به  نفوذ  برای  آب  جت  انرژی  زمانی که 
از  کاهش می گردیده، دیگر  یابد، دیواره بیرونی جت که واگرا نیز 

نی برخوردار  موثر  برش  برای  الزم  با توان  دلیل  همین  به  ست. 
افزایش  را  نازل تا سطح شیب سطح برش خورده  افزایش فاصله 

موثر  .]8[  یابدمی شکل  به  آب  جت  فشار  بردن   تواند یم  یباال 
ش ا  بیباعث کاهش  خورده گردد.  برش  بدل  نیسطح    ل یموضوع 

با    یکاراتفاق افتاده و برش  ندهیذرات سا  یجنبش  یانرژ  شیافزا 
ب م  یشتریسهولت  پارامترها  گرید  یکی  .]9[د ریپذیصورت    ی از 

رو بر  حرکت   یهندس  ی هامشخصه  ی موثر  سرعت  برش،  شکاف 
افزا  با  است.  نازل   شینازل  که    ی زمانمدت    نکهیا  لیبدل  ،سرعت 

با ذرات سا معرض برش جت آب همراه  در  م  ندهیقطعه  -یقرار 
م  رد،یگ افزا   بیش  ابد،ییکاهش  خورده  برش  -یم  شیسطح 
 . ]10[ابدی

 های تجربی آزمایش -3
 جنس قطعه کار -1-3

مهم ترین آلیاژ های با استحکام باال به    7075آلیاژ آلومینیم   از 
اجزای مختلف   برای ساخت  به صورت گسترده  رود که  می  شمار 

صنایع هوافضا، در  فلزات  با برش  به کار   مرتبط  و نظامی  دفاعی 
از    رود.می برشفرآیندیکی  پیشرفته    با  برش  فرآیندکاری،  های 

از    ساینده   ذرات   همراه  به  آب  جت  بودن  برخوردار  با  که  است 
متعدد بدون   کم  بسیار  کاریبرش  نیروی   اعمال  مانند  مزایای 
سرد بودن فرآیند و در  ،  ماشین  و  قطعه  مکانیکی با  داشتن تماس 

  عدم  و  مطلوب  هندسی  دقت ،  حرارتی  تنش  گونه  هر  نتیجه فاقد 
  در   آن  از  توانمی  ،جنس  و  هندسی  خصوصیات  به  حساسیت 

  بررسی   لذا  و  نمود  استفاده  آلومینیوم  آلیاژهای   کاریبرش
 همراه  آب  جت   با  کاریبرش  در   برش  شکاف  هندسه  خصوصیات

  از   7075آلومینیوم    آلیاژ  در  آن  روی   بر  مطالعه  و  ساینده  ذرات  با
بررسی ویژگی  . است   برخوردار  قابل توجهی  اهمیت  های به منظور 

 25های آلیاژ آلومینیومی با ضخامت  هندسه شکاف برش نمونه
فرآیند برش میلی از  با استفاده  كاري جت آب همراه با ذرات متر 

برش جدولساينده  گردیدند.  آلیاژ    1کاری  شیمیایی  ترکیب 
آزمایش کوانتوم  7075آلومینیوم   با  را که  شده  گرفته  تری  بکار 

 دهد.  بدست آمده است را نشان می

 

 ترکیب شیمیایی بدست آمده از آزمایش کوانتومتری  ( 1جدول  
2اثر  میانگین % 1اثر    عنصر  

000 /0  000/0  000/0  سیلیسیم  
184 /0  167/0  201/0  آهن  
370 /1  399/1  340/1  مس  
059 /0  051/0  066/0  منگنز  
294 /2  264/2  323/2  منیزیم  
204 /0  184/0  223/0  کروم  
447 /5  447/5  446/5  روی  
000 /0  000/0  000/0  نیکل  

037 /0  036/0  037/0  تیتانیوم  
005 /0  006/0  004/0  سرب  
000 /0  000/0  000/0  قلع  
015 /0  013/0  017/0  وانادیم  
008 /0  008/0  008/0  زیرکونیوم  
000 /0  000/0  000/0  استرانسیم  
003 /0  003/0  002/0  نقره  
001 /0  001/0  001/0  بریلیوم  
000 /0  000/0  000/0  کلسیم  
000 /0  000/0  000/0  کادمیم  
000 /0  000/0  000/0  کبالت  
011 /0  009/0  013/0  گالیم  
000 /0  000/0  000/0  آنتیموان  
000 /0  000/0  000/0  بور  
000 /0  000/0  000/0  بیسموت  
366 /90  412/90  319/90  آلومینیم  

        
 انجام   ه ی و رو   ش ی آزما   ی طراح   -2-3

كاري جت آب همراه با ذرات براي انجام آزمايش از دستگاه برش 
یونگدا   ارتی   (Yongda)ساينده  پمپ  از  که  چین  کشور  ساخت 

(Erti)  می بهره  آمریکا  کشور  است.    برد،ساخت  شده  استفاده 
شامل آزمايش  در  شده  گرفته  نظر  در  فرآيند  فشار    ،پارامترهاي 

وي، فاصله نازل تا سطح قطعه كار و زاویه جت آب، سرعت پيشر
در این پژوهش برای فشار جت آب، سرعت   باشد.برخورد جت مي

قطعه کار سطح  تا  نازل  فاصله  و  و   پیشروی  سطح  سه  هرکدام 
ایجاد   برای  شد.  گرفته  نظر  در  سطح  دو  جت  برخورد  زاویه  برای 

قطعهشکاف از  برش  آلومینیوم  های  جنس  از  ابعاد    7075ای  با 
استفاده گردید.میلی  25با ضخامت    150در    350 شکل    متر    2در 

 های برش نشان داده شده است.قطعه مذکور حین ایجاد شکاف

 
 های برش قطعه کار به همراه شکاف  ( 2شکل  
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زاویه نازل    ،به منظور تغییر جهت برخورد جت با سطح قطعه کار 
زاویه    بهنسبت   در  پیشرو  حالت  در  افق  تنظیم   80سطح  درجه 

 نشان داده شده است. 3گردید که در شکل 
 

 
 تنظیم زاویه برخورد جت آب  ( 3شکل  

 
حالت فاکتوریل کامل، براي انجام يك آزمايش با سه متغير    در 

سطحي، دو  متغير  يك  و  سطحي  حالت   سه  تمام  هاي چنانچه 
بايد   شود  بررسي  جدول    54موجود  گیرد.  انجام    2آزمايش 

 ثابت   مقادیر  ساير  همچنين  و  آزمايش  در  شده  بررسي  پارامترهای 
انجام    3جدول    .دهدمي  نشان  را  آزمایش  نشان  طراحی  را  شده 

 دهد.می

 بحث و نتایج -4
  برای   ساينده   ذرات  با  همراه  آب  جت   فرآيند  از،  پژوهش  اين  در

  پژوهش   این  در.  گردید  استفاده  7075آلومینیوم    آلیاژ  برشكاري
قبیل  ویژگی  که  بود  این  بر  تالش از  برش  شکاف  هندسی  های 

شیب   و  برش  شکاف  پایین  عرض  برش،  شکاف  باالی  عرض 
برش   قابل شکاف  پارامترهای  گیرد.  قرار  تجربی  بررسی  مورد 

روی هندسه شکاف برش ارزیابی گردید آن  کنترلی که تاثیر ها بر 
 نازل  فاصله  و  زاویه برخورد جت ،  پيشروي  سرعت   ، آب  جت   فشار

سرعت   كار  قطعه  سطح  تا آب،  جت  فشار  پارامترهای  بودند. 
تو سطح  سه  در  قطعه کار  سطح  تا  نازل  فاصله  و  سط  پیشروی 

می کنترل  شکل  ماشین  به  جت  برخورد  زاویه  پارامتر  و  شدند 
دستی با تغییر زاویه نازل تنظیم شد. عرض باالی شکاف و عرض  

کولیس با دقت   در سه میلی  01/0پایین شکاف با استفاده از  متر 
اندازه  شکاف  از  مختلف  از نقطه  برش  شکاف  شیب  شد.    گیری 

جدول    ( بدست آمد. نتایج بدست آمده1رابطه ) نشان داده   4در 
 شده است. 

 سطوح پارامترهای آزمایش  ( 2جدول  
1سطح   پارامترهای فرآیند 2سطح    3سطح    

 فشار جت آب

P (MPa) 
2200 2400 2600 

 سرعت پیشروی  

V (mm/min) 
50 60 70 

فاصله نازل تا سطح قطعه کار 
d(mm) 

1 2 3 

   زاویه برخورد جت آب

A(degree) 
80 90 --- 

 طراحی آزمایش استفاده شده   ( 3  جدول 

ش شماره آزمای   
زاویه برخورد  

جت  
A(degree) 

فاصله نازل تا  
سطح قطعه کار  

    d(mm) 

 Pفشار          
(MPa) 

سرعت پیشروی      
V(mm/min) 

1 80 1 220 50 
2 80 1 220 60 
3 80 1 220 70 
4 80 1 240 50 
5 80 1 240 60 
6 80 1 240 70 
7 80 1 260 50 
8 80 1 260 60 
9 80 1 260 70 
10 80 2 220 50 
11 80 2 220 60 
12 80 2 220 70 
13 80 2 240 50 
14 80 2 240 60 
15 80 2 240 70 
16 80 2 260 50 
17 80 2 260 60 
18 80 2 260 70 
19 80 3 220 50 
20 80 3 220 60 
21 80 3 220 70 
22 80 3 240 50 
23 80 3 240 60 
24 80 3 240 70 
25 80 3 260 50 
26 80 3 260 60 
27 80 3 260 70 
28 90 1 220 50 
29 90 1 220 60 
30 90 1 220 70 
31 90 1 240 50 
32 90 1 240 60 
33 90 1 240 70 
34 90 1 260 50 
35 90 1 260 60 
36 90 1 260 70 
37 90 2 220 50 
38 90 2 220 60 
39 90 2 220 70 
40 90 2 240 50 
41 90 2 240 60 
42 90 2 240 70 
43 90 2 260 50 
44 90 2 260 60 
45 90 2 260 70 
46 90 3 220 50 
47 90 3 220 60 
48 90 3 220 70 
49 90 3 240 50 
50 90 3 240 60 
51 90 3 240 70 
52 90 3 260 50 
53 90 3 260 60 
54 90 3 260 70 

 

(1)  𝜃 = tan−1 (
𝑊𝑡 − 𝑊𝑏

2𝑡𝑛
) 

𝑊𝑡    ،باالی شکاف برش و   𝑊𝑏عرض  پایین شکاف برش   𝑡𝑛عرض 
 . است  شیب شیار 𝜃و  ضخامت ماده برش خورده به صورت کامل 
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 نتایج آزمایش   ( 4جدول  

 ردیف 
عرض باالی شکاف  

 برش 
(mm) 

عرض پایین شکاف  
 برش 

(mm) 

 شیب سطح 
(degree) 

1 1.02 0.9 0.137509373 
2 1 0.89 0.126050297 
3 0.99 0.9 0.103132116 
4 1.04 0.96 0.091673013 
5 1.02 0.83 0.217722544 
6 1.02 0.86 0.183345557 
7 1.03 0.97 0.068754785 
8 1.02 0.93 0.103132116 
9 1.02 0.91 0.126050297 
10 1.05 0.93 0.137509373 
11 1.03 0.87 0.183345557 
12 1.03 0.82 0.240640449 
13 1.07 0.92 0.17188653 
14 1.07 0.93 0.16042749 
15 1.04 0.9 0.16042749 
16 1.07 0.95 0.137509373 
17 1.07 0.88 0.217722544 
18 1.07 0.9 0.194804568 
19 1.09 0.92 0.194804568 
20 1.06 0.91 0.17188653 
21 1.05 0.9 0.17188653 
22 1.1 0.98 0.137509373 
23 1.09 0.92 0.194804568 
24 1.08 0.89 0.217722544 
25 1.1 0.96 0.16042749 
26 1.09 0.89 0.229181506 
27 1.08 0.89 0.217722544 
28 1.04 0.95 0.103132116 
29 1.02 0.92 0.114591211 
30 1.02 0.94 0.091673013 
31 1.04 0.93 0.126050297 
32 1.02 0.91 0.126050297 
33 1.04 0.92 0.137509373 
34 1.04 0.97 0.080213902 
35 1.05 0.91 0.16042749 
36 1.03 0.87 0.183345557 
37 1.05 0.94 0.126050297 
38 1.05 0.95 0.114591211 
39 1.04 0.9 0.16042749 
40 1.07 0.98 0.103132116 
41 1.07 0.95 0.137509373 
42 1.04 0.94 0.114591211 
43 1.08 1 0.091673013 
44 1.05 0.94 0.126050297 
45 1.04 0.89 0.17188653 
46 1.07 0.93 0.16042749 
47 1.05 0.9 0.17188653 
48 1.04 0.84 0.229181506 
49 1.09 0.97 0.137509373 
50 1.07 0.97 0.114591211 
51 1.05 0.91 0.16042749 
52 1.08 0.98 0.114591211 
53 1.09 0.96 0.148968438 
54 1.06 0.95 0.126050297 

 
با   90در زاویه برخورد جت   درجه میانگین شیب بدست آمده برابر 

درجه  80که این شیب برای زاویه برخورد جت است  درجه    1345/0

باید    1677/0 ذرات  جت،  زاویه  تغییر  بدلیل  آمد.  بدست  درجه 
مسیر بیشتری را برای برش قطعه بپیمایند که در نتیجه آن انرژی  

س شیب  و  یافته  ذرات کاهش  افزایش  جنبشی  خورده  برش  طح 
برخورد   زاویه  در  برش  شکاف  باالی  عرض  میانگین  است.  یافته 

متر بدست آمد که همین مقدار برای میلی  0518/1برابر با    80جت  
برخورد   با    90زاویه  برابر  که  میلی  0515/1درجه  آمد  بدست  متر 

دهد در لحظه برخورد جت با سطح، تغییر زاویه تغییرات نشان می
ایجاد نکرده است، همچنین میانگین عرض پایین شکاف چندانی  

متر بدست آمد میلی  9078/0درجه    80برش در زاویه برخورد جت  
درجه که    90که در مقایسه با مقدار بدست آمده برای زاویه برخورد  

با   برابر  آن  عرض میلی  9341/0میانگین  با  شکاف  است  متر 
زاویه برخورد  دهد  کوچکتری ایجاد شده که نشان می   80ذرات در 

-درجه از انرژی برشی الزم برای حفظ راستای برش برخوردار نبوده
  اند.

شکل   در  همانگونه که  پیشروی  سرعت  افزایش  داده    4با  نشان 
سطح  مقابل  از  بیشتری  سرعت  با  نازل  اینکه  بدلیل  است  شده 

-کند زمان براده برداری توسط ذرات کاهش می قطعه کار عبور می
یابد. از طرف  و عرض شکاف برش در باال و پایین کاهش می  یابد

الزم   انرژی  و  زمان  ذرات  نازل  حرکت  باالی  سرعت  بدلیل  دیگر 
نتیجه   در  و  نداشته  را  یکنواخت  برش  شکاف  یک  ایجاد  برای 

می افزایش  خورده  برش  سطح  جمله  یابد.  شیب  از  فشار 
ویژگی روی  بر  تاثیرگذار  شکاف  پارامترهای  هندسی  برش های 

شکل   در  افزایش آن همانگونه که  با  داده شده   5است که  نشان 
زاویه سطح   و  بریده شده  یکنواختی  به شکل  برش  است شکاف 

می با برش کاهش  نیز  پایین  و  باال  نواحی  در  برش  عرض  یابد. 
 یابد.افزایش فشار و افزایش انرژی ذرات ساینده کاهش می

 گیری نتیجه  -5
پیشرفته فرآیندهای  از  برای برش مواد استفاده مییکی  -ای که 

شود برش با کمک جت آب است که همراه کردن ذرات ساینده به  
ای افزایش جت آب ظرفیت برش فرآیند را به شکل قابل مالحظه

ویژگیمی از  فرآیند  این  با  شده  ایجاد  برش  شکاف  های دهد. 
های هندسی خاصی برخوردار بوده که در برخی موارد از محدودیت 

میفرآی محسوب  پایین  ند  و  باال  عرض  حاضر  پژوهش  در  شود 
شکاف برش و شیب سطح برش خورده  در برش آلیاژ آلومینیوم 

از   7075 آب  جت  جهت  تغییر  داد  نشان  نتایج  گردید.    مطالعه 
باالی  عرض  اینکه  وجود  با  قطعه کار،   سطح  بر  عمود  وضعیت 

  کند، کیفیت سطح برش خورده شکاف برش تغییر محسوسی نمی
می افزایش  برش  سطح  شیب  و  داده  کاهش  همچنین را    یابد. 

می باعث  نازل  کم  پیشروی  نرخ  در  فشار  عرض  افزایش  شود 
 شکاف شیار دچار کمترین تغییرات گردیده و شیب سطح شکاف  
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پیشروی     تغییرات عرض باالی شکاف برش در اثر سرعت (الف   ( 4شکل  
تغییرات   (پیشروی ج   تغییرات عرض پایین شکاف برش در سرعت (ب

 شیب سطح برش خورده در اثر سرعت پیشروی 
 

پایین  باال و  پیشروی عرض  افزایش سرعت  با  یابد.  برش کاهش 
افزایش  خورده  برش  سطح  شیب  و  یافته  کاهش  برش  شکاف 

 یابد. می
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ربات  بررسی   و کارآیی  فضای کاری  بر  متحرک  سکوی  طراحی  تاثیر 
    C4موازی چهار درجه آزادی  

 

 مشخصات مقاله   چکیده 

به رباتمعرفی ربات دارای مزایای متعددی میهای موازی، که نسبت  افزایش  های سری  برای  تحوالت مهم صنعتی  از  باشند، یکی 
ی چون صلبیت باالی سیستم، سرعت حرکت  تر های مناسبموازی دارای ویژگی های ساختار پذیر بوده است. های کنترلکارایی دستگاه
خطاهای   انعطافباال،  و  میغیرانباشه  نهایی  عملگر  موقعیت  رباتد.  نباشپذیری  فضای کاری  وجود،  این  به  با  نسبت  موازی،  های 

دلیل وجود زنجیره ربات به  با محدودیتهای متعدد سینماتیکی و همچنین پیچیدگیهای سری،  ربات،  به کنترل  مربوط  هایی  های 
رباتالشباشد. کوچک بودن فضای کاری یکی از چمواجه می باشد. طراحی سکوی متحرک ربات موازی،  های موازی میهای اصلی 

باشد که بر پایه ربات سه درجه آزادی دلتا  ، یک ربات موازی چهار درجه آزادی میC4باشد. ربات  یکی از عوامل موثر بر فضای کاری می
پرداخته شده است. پس از    C4کاری و کارآیی ربات    طراحی شده است. در این مقاله، به بررسی تاثیر طراحی سکوی متحرک بر فضای 

پارامترهای   گرفتن  نظر  در  با  متحرک  سکوی  برای  پیشنهادی  حالت  چند  بررسی  به  متحرک،  سکوی  و  ربات  اولیه  کلی  طراحی 
بررسی پارامترهای سینماتیکی مربوط   از  با توجه به نتایج حاصل  به فضای  سینماتیکی ربات و تحلیل خطای ربات پرداخته شده و 

 کاری و کارآیی ربات، یک طرح به عنوان طرح برتر انتخاب شده است. 
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 مقدمه   -1
ربات  تقسیم ساختار  موازی  و  سری  دسته  دو  به  شوند. می  ها 

نسبت به ساختارهای  مزایای متعدد  با دارا بودن  های موازی  ربات
مختلف   دارای سری،   آزادی  موازی سازهباشند.  می  یدرجات  های 

از    5و    4،  3 درجه آزادی مورد    6  های دستگاهدرجه آزادی بیشتر 
دارای   رکمتبا درجات آزادی   گیرند؛ چرا که ساختاراستفاده قرار می

ساده  کنترل  الگوریتم  و  مکانیکی  ساخت ساختار  هزینه  تر، 
  ی کمتر  تر، سرعت حرکت باالتر و مصرف انرژی و استهالکپایین

موازی    دلتا  رباتست.  ا ساختارهای  کارآمدترین  از  سه  با  یکی 
افزایش کارایی    . [1]باشدمیانتقالی    آزادی   درجه منظور  ربات به 
مختلفی    4  های ساختار ،  دلتا آزادی  ربات   ند.ایافتهتوسعه  درجه 
C4،    موازی ربات  )  4یک  آزادی    یک و    انتقالیدرجه    سهدرجه 

ربات دلتادرجه دورانی طراحی   .باشدمی  ( توسعه یافته مبتنی بر 
متحرک بوده  ایده  ،سکوی  آزادی یک  ایجاد  با    کهای جدید  درجه 

های باعث افزایش کارایی سازه در مقایسه با سازه   Xحول    دورانی
می  3 آزادی  قرارگیری  طرح  شود.درجه  نحوه  از  مختلفی  های 

برای  متحرک  سکوی  به  اتصال  نحوه  و  محل  و  دورانی  بازوهای 
و   گرفته  قرار  بررسی  مورد  چهارم  آزادی  درجه  به  ایجاد  توجه  با 

 طراحیای  اولیه بهینه ، ترکیب  مختلفنتایج حاصل از محاسبات  
است  تحلیل  آنچه  .[2]شده  از  نرم پس  ساخت افزاری  های  و 

اولیه حاصل شدهنمونه و  های  نامتقارن  شکل محل    C، چیدمان 
می متحرک  سکوی  روی  بر  مفاصل  با  باشد.  اتصال  ساختار  این 
بهره  و  سیستم  ناپایداری  مشکل  رباتحذف  مزایای  از   مندی 

می موازی دقیق  ،  و  حساس  کاربردهای  در  ربات   مانندتواند 
سه اندازه  چاپگر  دستگاه  مختصات،  جابجایی گیری  ربات  بعدی، 

دستگاه میز  و  اشیاء،  پروازشبیه  ستگاه د  ماشینکاری  مورد   ساز 
گیرد. قرار  ربات  1شکل    استفاده  شماتیک  تصویر   ،C4   نشان را 

ربات    دهد.می اولیه  دستگاه    C4کاربری  گیری اندازهبرای 
 (2)شکل  ( در نظر گرفته شده است.CMMمختصات )

 
 و مفاصل متصل به سکوی متحرک  C4تصویر طرح ربات   ( 1شکل  

مقاله،   این  ادامهدر  اولیه    بررسی  در  منظور  C4ربات  طراحی  به   ،
کاری   فضای  به  سکوی  کارآمدتردستیابی  طراحی  بررسی  به   ،

با   حالت  متحرک  است   مختلفپیشنهادی  سه  شده   پرداخته 
و   1در ارتفاع محل اتصال بازوهای    هاتفاوت این طرح(.  3شکل  )
باشد. در حالت اول، محل مفاصل  به سکوی متحرک مینسبت    3

الف(.  -3)شکل    دارند، در سطح باالتری قرار  نسبت به سطح سکو
-3)شکل    داشتهمفاصل با سکو در یک سطح قرار  در حالت دوم،  

حالت سوم،    ب( نسبت به سکو تری  مفاصل، درسطح پائینو در 
می بخش -3)شکل  گیرند  قرار  در  بررسی شرایط ج(.  به  بعد  های 

 اختالف ارتفاع پرداخته خواهد شد.حاصل از این ربات و نتایج 

 C4سینماتیک ربات    -2
سینماتیک،   باشد.  می  رباتیک  محاسبات  آغاز  نقطهمعادالت 

تقسیم    وس کمع  و  میمستقبخش    دو  بهیک  نماتیس  لیتحل
ربات  [3]شودمی  معکوس،  سینماتیکاز محاسبات  هدف  ،  C4. در 

  با  ثابت  سکوی   به  متصل  های پایه  ای زاویه  موقعیت  به   دستیابی
  متحرک   سکوی   مشخصی از  نقطه  مکانی  موقعیت   بودن  مشخص
محاسبات کامل سینماتیکی    .باشدمی   مرجع  چوبچار   به  نسبت 

  ی بردارپارامترهای    ،4ارائه شده است. در شکل    [2]در  C4مربوط به  
اطالع    با αiمفاصل دورانی   هیزاو نشان داده شده است.    C4ربات  

سکوها،    سینماتیکی  ی پارامترهاو    متحرک  ی سکو  ت یموقع  از
 آیند: به صورت زیر به دست می بازوهاو طول  اتصاالت

(1) li. ni = T + R. bi + hi − ai − Ri. ci 

(2 ) hi = {
[0 0 hi]

T  i = 1,3

[0 0 0]T  i = 2,4
 

(3) 
αi = 2 tan−1(

−Fi − √Fi
2 − Si

2 + Ei
2

Si + Ei
) 

 به صورت زیر قابل بیان هستند:  Siو  Fi ،Eiعبارات مربوط به 
(4 ) Fi = 2ci ∙ (diz) 

(5) Ei = 2ci ∙ [(a1x − d1x), (d2y − a2y), (d3x − a3x), (a4y − d4y)] 

(6) Si = −li
2 + dix

2 + diy
2 + diz

2 + aix
2 + aiy

2 + ci
2 

         −2(aix ∙ dix + aiy ∙ diy) 

ارتفاع   hiمقدار   دهنده  نشان  اتصال  که  به  محل  بازوها  مفاصل 
برای سه حالت  سکوی متحرک می سکوی متحرک،  کاندید  باشد، 

باعث متفاوت   ارتفاع  اختالف  همین  وجود    ایجاد   است. 
 گردد. های متفاوتی در فضای کاری و عملکرد ربات می ویژگی

 ی کار ی فضا   ل ی تحل   -3
مهم  فضای تحلیل   معیارهای  از  می  بررسیکاری  ربات  -عملکرد 

 شرایط در  سکوی متحرک    دهیموقعیت در    ربات   باشد که توانایی
را نشان می این بخشمختلف  با    C4کاری ربات  فضای   ،دهد. در 

قرار گرفته  ارزیابی مورد توجه به سه حالت کاندید سکوی متحرک، 
کلی    است. طور  فضای به  رباتتحلیل  روش با    هاکاری  سه 

 .[4]شودبررسی میسازی و عددی  هندسی، گسسته
 4مفصل شماره  1مفصل شماره 

 3مفصل شماره 
 2مفصل شماره 

Y X 

Z 
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 CMM ربات  در کاربری به عنوان C4تصویری از ربات  ( 2شکل  

 

 
سکو،  سطح  باالی    3و    1های سکوی متحرک: الف( مفاصل  طرح   ( 3شکل  

 هم سطح با سکو  3و    1سکو، ج( مفاصل سطح زیر  3و    1ب( مفاصل 
 

 
 C4 سازی شده ربات طرح شبیه نمایش برداری از    ( 4شکل  

 

فضای  تحلیل  این    الگوریتم  در  روش  مقاله  کاری  دو  تلفیق  از 
مقادیر  .  گیرد انجام میحل سینماتیک معکوس    وسازی  گسسته

دارای    ،جابجایی سکوی متحرک  با  C4ربات    دورانیمتغیر عملگر  
مرزها  بوده  محدودیت  از  عبور  فضای کاریو  مختلط  موجب    ی 

متغیر  شدن   این  مرحلهشودمیمقدار  اولین  در  نتیجه  در   . ،  
رباتمرزهای   دسترس  قابل  می  فضای  سپس،    آید.بدست 
محدودیت ربات    یهندس  و  یکینماتیس  ی هات یمحدود شامل 

احتمال  ، محدودیت حرکتی مفاصل غیرفعال و  دورانیعملگرهای  
نهایت،می  یبررس  سازه  مختلف  اجزای برخورد بین  وقوع    شود. در 

تکینگیفضای کاری   لحاظ  چاالکی  از  ارزیابی بررسی  مورد    و  و 
 .گیرد قرار می 

 سازی و تحلیل خطا مدل   -1-3
. است  ر ی ناپذ جتناب اها نیماشهمانند دیگر  C4 ربات وجود خطا در  

پارامترهای واقعی از    ،به علت وجود خطاهای مختلف  ت یواقعدر  
موقعیت  -پارامترهای نامی فاصله گرفته و موجب ایجاد خطا در 

این بخش  دهی ربات می پارامترهای  شود. در  جهت بررسی تاثیر 
روی خطای نهایی موقعیت سکو و بدست آوردن رابطه بین   خطا

مدل خطا،  مختلف  انجامپارامترهای  خطا  است.   سازی    گرفته 
اصلی   بررسی تغییرات متغیر  دورانی)عالوه بر  ، تغییرات  (عملگر 

پایه پارامترهای سینماتیکی سکوها و    48)مجموعًا  نیز      هادیگر 
گرفته  پارامتر(   نظر  است در  خطای  ماتریسی  رابطه    .شده  مدل 

 : 5]-[6دباشمیبه صورت زیر  C4ربات 

 
(7) 

Jq ∙ δΩ = Jx ∙ δρ + Ju ∙ δu 
 

Jx = [ni
T (ni × R ∙ bi)x] ,       Ju = [−ni

T ∙ R −ni
T ni

T    ni
T ∙ Ri 1] 

Jq = {
(ni × Ri ∙ ci)y   i = 1,3

(ni × Ri ∙ ci)x   i = 2,4
 

δρ = [δP δΦx]T,                      δu = [δbi δhi   δai δci δli]
T 

δΩ = {
δΩiy   i = 1,3

δΩix   i = 2,4
 

ژاکوبین سینماتیکی رابطه بین تغییرات   (Jv) ماتریس  بیانگر  که 
اصلی   زاویه (δΩ)متغیر  و  محوری  پارامترهای  تغییرات  ای و 

 آید: به صورت زیر بدست میاست،  (δρ)سکوی متحرک  
(8) Jv = Jq

−1(Jx) 

، عناصر  یو محور   یدوران  ی از درجات آزاد  یبیترک   باربات    کیدر  
خواهند   یمتفاوت  یکی زیف  ی واحدها  ی دارا   نیژاکوب  سی ماتر
نت7]-[8بود منجر    ن،یژاکوب  سی ماتر  وابسته به  ی ندهایفرا   جهی. در 
درشودمی نادرست    جینتا  به همانطورکه  مشاهده   11معادله    . 
ماتریم نظر   Jvو   Jx،  Jq  ی هاسی شود    هایی س ی ماتر  ُبعد،از 
مریغ از  باشند.  یهمگن  مشکل  رفع  گذاری  مقیاس روش  برای 

می  هاماتریس  ستون  نیبد ؛  [7]کنیماستفاده  از   ییهاصورت که 
ترت   Jqو  Jxهای  ماتریس به  هستند  ناهمگن   ciو  biبر   بیکه 

بشوند  می  میتقس نت  عدبُ یتا  در    س ی ماتر  کی،   Ĵv جهیگردند. 
 .شودمیهمگن  وشده   یگذاراس یمق یکینماتیس نیژاکوب

(9) Ĵv = Ĵq
−1
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 ی نگ ی تک   ل ی تحل -2-3
تک کاریاز    ای ژهیو  ینواح  ن،ینقاط  کهنباشیم  فضای    سازه،   د 

دارا   یسفت و  داده  دست  از  را  آزاد  ی خود  قابل کنترل  ریغ  ی درجه 
تکیم ربات   ینگیشود.  طبقه   یمواز  ی هادر  گروه  سه  بندی  به 

  س یماتر)   یمواز  تکینگی  ،(Ĵq  سی ماتر)  یسر  تکینگی:  شوندمی
Ĵx)  یمعمار  تکینگی  و  (سی ماتر  Ĵq  وĴx)  .اتفاق    یزمان  ینگیتک
، ینگیتک  لیصفر شود. در تحلبرابر    سی ماتر  نانیافتد که دترم یم
دترم با   موقعس ی ماتر   نیا  نانیمحاسبه  در   ،مختلف  ی هات یها 

 . دیآیبدست م نینقاط تک
 ی ک ی نمات ی س   ی چاالک   ل ی تحل   -3-3

 ی کند. به عبارتکیفیت کاری دستگاه را مشخص می ربات،چاالکی 
نسبت به سرعت کم مفاصل،   مشخص جهت  یک  اگر عملگرها در  

بتوانند به سرعت باالتری دست یابند، ربات دارای چاالکی باالیی  
می جهت  آن  ارزیابی  روش   .باشددر  برای  مختلفی  چاالکی های 

دارد  این  9]-[13وجود  در  ماتریس    اساس بر    مقاله.  ویژه  مقادیر 
قابلیت    دو  و  ژاکوبین معکوس عدد حالت،   پذیری وکنترلمعیار 
 مورد بررسی قرار گرفته است. ی سیستمچاالک
 پذیری کنترل   ت ی قابل   ار ی مع   -4-3

و تکینگی    اثرنقاط تکین نیز    همسایگیدر    ،نقاط تکینعالوه بر  
وجود خواهد چاالکی ربات  و  عملکرد سیستم  بر  شرایط نامطلوب  

قابلیت کنترل  بررسی چاالکیدر  داشت.   ، به دلیل  پذیریبا معیار 
  نسبت به معیار  بررسی حرکت عملگرنهایی در تمامی جهات، این  

معیارها بیشتری    ،دیگر  قابلیت    .12,14]-[17دارد اهمیت 
 شود: محاسبه می 10معادله محلی مطابق  پذیریکنترل

(10) μ = √det (ĴVĴV
T

) 

مقدار   چه  به   μهر  باشد  و    معنیبیشتر  تکین  نقاط  از  دوری 
و در به دلیل افزایش دقت حرکتی سیستم  کاری  افزایش کیفیت 

سیستم   چاالکی  افزایش  بودنتیجه  قابلیت  خواهد  معیار   .
ترتیب ها مانند وابستگی به  دارای برخی محدودیت   پذیریکنترل

می  و محدودیت ابعاد  این  رفع  جهت  قابلیت باشد.  معیار  از  ها 
ش  پذیریکنترل از    شودمیاستفاده    [12]دههمگن  مستقل  که 

 باشد.می  مبنامقیاس، واحد و مرجع 
(11 ) μn =

μi

max (μ1, μ2, μ3, … , μn)
 

μi   و    پذیریکنترل قابلیت نقطه مورد نظر  ,max (μ1 در  μ2, … , μn) 
قابلیت    حداکثر فضای   پذیری کنترلمقدار  کل  میدر  باشد. کاری 
اساس    پذیریکنترلقابلیت   بر  سیستم  بدست   12معادله  کلی 

 آید: می

(12 ) GMI =
∫ μndw

∫ dw
 

 ستم ی س   همسانگردی   و   حالت   عدد   -5-3
دلیل   در  به  تکینگی  عملکرد    همسایگیتاثیر  بر  تکین  نقاط 
عدد حالت استفاده می  ،سیستم معیار  فاصله شود تا  از  بتوان در 

گرفت   قرار  تکین  نقاط  از  از   کهمناسبی  تکین  نقاط  منفی  تاثیر 

دهد که  نشان می  ،بین برود. عدد حالت یا فاکتور بزرگنمایی خطا
عم خطاهای  و  لچگونه  شده  بزرگنمایی  مختلف  جهات  در  گرها 

برای بدست  .  [12]نندکخطای نهایی موقعیتی سیستم را ایجاد می
مقادیر   تجزیه  روش  از  حالت  عدد  ژاکوبین   ویژهآوردن  ماتریس 

گرفته    [12]مطابق کوچکترین    شود.می بهره  به  بزرگترین  نسبت 
 د. شبامیعدد حالت  ،ماتریس ژاکوبین ویژهمقدار  

(13) k(Ĵv) = k (Ĵv
−1

) =
σmax

σmin
 

و    k، 13معادله  در   حالت  عدد  ترت σmin و σmaxنشانگر   ب یبه 
  ن یباشند. محدوده عدد حالت بیمنفرد م  ر یمقاد  حداقلو    حداکثر
یک  ب  عدد  زماناست   تینهایو  برابر  ی.  حالت  عدد   ،شود  1  با  که 

شرا   بودهمتعامد    س ی ماتر  کی  ،نیژاکوب  سی ماتر   ط یو 
بهتر  سازه  ی  کینماتیس دارد    نی در  قرار  خود  همسانگردی  )حالت 
ا(یکینماتیس اگر  برا   نی.  محاسبه    یخاص  تیموقع  ی شاخص 

در   عدد حالتاگر مقدار متوسط    و  یبه عنوان شاخص محل  ،گردد
 یکل  عدد حالت به عنوان    ،محاسبه شود  یکاری نقاط فضا  یتمام

 . (14خواهد بود )معادله 

(14 ) GCI =
∫ kdw

∫ dw
 

∫با   کاریحجم فضای  dw همانطورکه قبال نیز  د.شومی داده  نشان
از    برای اشاره شد   چاالکی سیستم  محلی ارزیابی  چاالکی  معیار 

حالت   با  برابر( که  15))ربات   عدد  می  است،  معکوس  -استفاده 
و    نیب  یمقدار  اریمعاین  .  ]18 ,12-21[شود ودا   یکصفر  در    شته 

ا برابر  دهیحالت  ا  ستمیس  یعنیباشد.  یم  1آل  از   نیدر  نقطه 
در  توانایی    ی دارا   یکاری فضا دقیق  عملکرد  برای  باالیی 

معادله  از  نیز    ستمیس  یکل  ی. شاخص چاالک های باال دارد سرعت 
 .شودیمحاسبه م 16
(15) LDI =

1

k
 

(16) GDI =
∫ (

1
k

) dw

∫ dw
 

 سکوی متحرک و عملکرد ربات پیشنهادی    های طرح بررسی  
روی فضای کاری ربات و کارآیی     ربات ساختار سکوی متحرک بر 

می  رو    باشد.اثرگذار  این  سه    برای بایست  ی  کیفیت فضای کاراز 
های حرکتی  با توجه به توانایی   سکوی متحرک  پیشنهادی حالت  

نتیجه از میان  .  مورد ارزیابی قرار گیرد های سازه،  و محدودیت  در 
های  شاخصبا باالترین    سکو، بهترین حالت  های پیشنهادی طرح

رباتعملکرد  و  ی  شده  قرار    انتخاب  استفاده  بر  گیرد.  می مورد 
بخش  در  شده  ارائه  توضیحات  قبل،  اساس  به های  کار  مراحل 

 باشد:ترتیب زیر می 
و   معکوس  سینماتیک  معادالت  نویسی  کد  معادالت تمامی  با 

  افزاربازرسی فضای کاری ربات در نرم الزم برای بررسی پارامترهای  

برای هر سه  ربات قابل دسترس عمومی  کاری    در ابتدا فضای ،  متلب
سکو می  حالت  از  آید. سپس  بدست  یک  هر  نقاط  ها،  طرحبرای 

پایه  مختلف فضای  )بر  تکینگی، چاالکی  نظر  از  فاکتور    دوکاری 
عدد حالت( و نهایتا خطای نهایی  معکوس  و پذیریکنترلقابلیت 
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. در  گیرد می ای سکوی متحرک مورد بررسی قرار  موقعیتی و زاویه
بانتها از    ارزیابی،نتایج    بررسی  ا،  بهترین طراحی سکوی متحرک 

 .خواهد شد، معرفی پیشنهادی میان سه حالت 
 
 ج ی نتا 

عمومی:   فضای  وجود    کاری  دلیل  از    زیادبسیار  تصاویر  به 
در  حالت  ربات  مختلف  عمومی  های  کاری  زوایای   وفضای 

بیان خالصه و    برای مختلف   سه حالت سکوی متحرک، به منظور 
نمودار  نتایجکارآمدتر   نمایش  به  کاری  تغییرات  ،  فضای  حجم 
حجم  ، نمودار تغییرات  5شکل  در  ربات بسنده شده است.    عمومی

حالت   سه  هر  برای  ربات  دسترس  قابل  پیشنهادی فضای کاری 
زوایای   از سکوی متحرک45تا    -45سکوی متحرک در  با در    و  + 

محدودیت  تمامی  گرفتن  نامی نظر  پارامترهای  و  حرکتی  های 
است.    اترب شده  داده  این  نشان  برای تصمطابق  ،  20ih+=    ویر، 

درجه، به  و ده    صفر  مابیندر زوایای  بیشترین حجم فضای کاری  
میدس برای  ت  اما  بیش0ih=آید.  حجم  ،  کاری  ترین  در  فضای 

باشد. با وجود آنکه می+  30، در  ih=-20  برای   ودرجه  +  20  حوالی
در زوایای نزدیک   0ih=و  ih=-20حجم فضای کاری برای دو حالت 

مناطق، حجم   مابقیباشد، اما در  می  20ih+=+ بیشتر از حالت  45
دسترس  قابل  و همچنین کل حجم فضای  فضای کاری عمومی 

این موضوع، باعث قدرت   باشد.برای حالت باالی سکو، بیشتر می
حالت   در  متحرک  سکوی  که  حالتی  در  ربات  بیشتر  عملکرد 

hi=+20   در ربات  دسترس  قابل  چرا که فضای کاری  خواهد شد. 
عملگموقعیت مجموع   برای  دسترس  قابل  بیشتر های  نهایی،  ر 

 باشد.می

 
 حالتهای پیشنهادی سکو   مقایسه فضای کاری عمومی ربات در  ( 5شکل  

 
زاویه  و  موقعیتی  نهایی  متحرک: خطای  سکوی  مطابق    ای 

با  6شکل   کاری  فضای  حجم  تغییرات  به،  نهایی    توجه  خطای 
شکل  مطابق  است.  آمده  بدست  متحرک  سکوی  موقعیتی 

می حرکت  مشاهده  با  زوایای  شود  میزان  +،  45به سمت    -45از 
نقاط با خطای باال کاسته شده و بر حجم نقاط با دقت باال، افزوده 

هم  شود.  می مشابه  حالت  سه  هر  در  تقریبا  تغییرات  شکل 
، بیشتر از دو حالت دیگر  ih+=20باشد، اما حجم نقاط دقیق در  می
، حجم تغییرات نقاط با  7شکل  مطابق  به طور مشابه و    باشد.می

زاویهبررسی   نهایی  متحرک  خطای  سکوی  حالت ای  سه  هر  در 
در   باالتر  دقت  با  نقاط  حجم  اما  دارد.  هم  مشابه  حالتی  سکو 

=+20ihمی دیگر  حالت  دو  از  بیش  مجموع   باشد.،  به  توجه  با 
تصویر،   دو  از  نتایج  سکوی کمتر  زوایای  دقت ،  -10در  و  کارایی 

 خواهد بود.  نسبت به زوایای باالتر سکو، کمترربات 

 
 خطای نهایی موقعیت سکوی متحرک   ( 6شکل  

 
نرم   تکینگی:  در  شده  انجام  محاسبات  اساس  ،  متلب   افزاربر 

کاری  های ژاکوبین در هیچ کدام از نقاط فضای دترمینان ماتریس
. این باشدنمی برابر صفر    سکو،  پیشنهادی   گانهسه  های برای حالت 

عمومی  کاری  فضای از    خارجدر  دین معنی است که نقاط تکین،  ب
برای   آمده  قرار  بدست  دقیق.  اندگرفته ربات  بررسی  برای   تراما 

تکینگی    نام  به  شاخصی  موضوع، که   εتلرانس  گردید  تعریف 
از   دترمینان ماتریس کمتر  نظر  ،  εمقادیر  به عنوان نقاط تکین در 

متر خطا به میلی  0.1مقدار    گرفته شود. بدین صورت که با اعمال
ای در  درجه به پارامترهای زاویه   0.1هر یک از پارامترهای طولی و  

کاری  فضای  نقاط  کلیه  برای  خطا  میزان  ربات،  خطای  مدل 
از   بیش  حاصل  نهایی  خطای  مقدار  و  به   1محاسبه  میلیمتر، 

که  نقاطی  دترمینان  مقدار  گردید.  تعریف  بحرانی  خطای  عنوان 
خطایی نظر    چنین  در  تکینگی  تلرانس  عنوان  به  دادند،  نشان  را 

 گرفته شد.

 )الف( 

 )ب(
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 ای سکوی متحرک خطای نهایی زاویه   ( 7شکل  

 

، به عنوان نقاط تکین نقاطی با دترمینان کمتر از تلرانس تکینگی
در نظر گرفته شد. با توجه به عدد حالت که همسایگی نقاط تکین 

تکین از  می  گیمتاثر  مشخص  دترمینانرا  با  نقاط  بازه کند،  در    ی 
شد.شده  مشخص   گرفته  نظر  در  تکین  شبه  نقاط  عنوان  ر  د  به 

متحرک  8شکل   زاویه سکوی  تغییر  اساس  حجم فضایی که   ،بر 
نقاط از نظر تکینگی در سه بخش تکین، شبه تکین و غیر تکین  

از  9شکل  در  نشان داده شده است.    ،اندبوجود آورده ، یک نمونه 
نمایش   با  ربات  حاالت   تکینگیفضای کاری  از  برای یک حالت 

، کاریدر فضای مختلف سکو آورده شده است. مطابق این تصویر،
 Ĵx و   Ĵq  های ماتریسقرمز رنگ، نقاطی هستند که دترمینان    نقاط

تکینگی   تلرانس  از  بنابراینمی  εکوچکتر  به    ،باشند.  نقاط  این 
است.   شده  گرفته  نظر  در  تکین  نقاط  زرد همچنین  عنوان  نقاط 

نمونه از  رنگ نشان دهنده  اثرات نقاط شبه تکین  ای  هستند که 
وجود.    کم   نیز  آنها  رنگ  تکینگی در  کاری دارای  فضای نقاط سبز 

از   C4 نوع تکینگی ربات. باشداز لحاظ تکینگی می  یشرایط مطلوب
موازی نوع   بستگی   تکینگی  متحرک  سکوی  جهت  به  که  است 
فضای   .دارد  حجم  تغییر  نحوه  آمده،  دست  به  نتایج  به  توجه  با 

پیشنهادی،  سکوی  سه  هر  در  تکینیگ  گرفتن  نظر  در  با  کاری 
دهند. اما در مجموع، حجم کلی  تغییرات مشابه هم را نشان می

با   سکوی  در  اندکی،  مقدار  به  تکینیگی،  از  اثرپذیری  بدون  نقاط 
=+20ih باشد.بیشتر از دو حالت دیگر سکو می 

 

طریق    چاالکی:  از  ربات  قابلیت  دو  چاالکی   پذیری کنترلفاکتور 
است.   گرفته مورد بررسی قرار  معکوس عدد حالت  و  همگن شده 

قابلیت    ،10شکل    در نقاط    پذیریکنترلمیزان  در  شده  همگن 
فضای  متحرککاری    مختلف  حالت سکوی   پیشنهادی   برای سه 

به   باشد  بیشتر  فاکتور  این  مقدار  چه  هر  است.  شده  داده  نشان 
نقاط تکین و باال بودن چاالکی سیستم    معنی  .باشدمیدوری از 

این تصویر مشاهده می شود که با افزایش زاویه دوران سکوی  در 
حالت  45به    -45از    متحرک برای   +=+20ih  ،قابلیت    ابتدا
+  30روندی کاهشی داشته و سپس تا  درجه،    -15پذیری تا  کنترل

می تجربه  را  افزایشی  زاویه، روندی  این  از  بعد  مجددا  و  کند 
می برای  کاهش  قابلیت کنترل   ih=-20یابد.  کلی  طور  پذیری به 

باشد. برای حالت سکوی تقریبا به طور مداوم در حال کاهش می
=0ih    تغییرات بهنوسانی    به صورتنیز  و  مقادیر    بوده  کلی  طور 

قابلیت کنترلعددی پائینی را   بابت  غیر دهد.  پذیری نشان میاز 
کمتر از حالت   20ih+=که مقدار این شاخص در    -10تا    -45از بازه  

20-=ih  قابلیت کنترلمی بازه کاری،  مابقی  در  برای باشد،  پذیری 
دو حالت داری  به صورت معنیسکوی با ارتفاع مثبت،   از  بیشتر 

بیشتر از دو   20ih+=بنابراین، کارایی ربات در حالت باشد. دیگر می 
 حالت دیگر سکوی متحرک خواهد بود. 

نقاط    کلی درچاالکی  به  با توجه  حجم نقاط    تغییرات  11شکل  در  
اساس عدد    مختلف فضای  نشان داده شده است. حالت  کاری بر 

بین   عددی  می  1عدد حالت  بینهایت  نتیجه چاالکی تا  در  باشد. 
تا     باشد، نزدیک    1باشد. این عدد هر چه به  می  1عددی بین صفر 

ربات در آن نقطه دارای شرایط عملکردی مطلوب و چاالکی باالیی  
در هیچ   C4ت صورت گرفته، در ربات  باشد. با توجه به محاسبامی

فضای  نقاط  از  متحرککاری  یک  سکوی  حالت  سه  عدد   برای 
. بنابراین نقاط ایزوتروپیک در فضای کاری  باشدنمی  1حالت برابر  

شاخص  اما به طور کلی برای هر سه حالت سکو،  آن وجود ندارد.  
می  افزایش  متحرک،  سکوی  زاویه  افزایش  با  چاالکی    یابد. کلی 

مشابه    این روندی  سکو  حالت  سه  هر  برای  تغییرات  را  نمودار 
  20ih+=+، چاالکی با سکوی 20تا  -45دهد. البته در بازه نشان می 

 باشد.بیشتر از دو سکوی دیگر می 

 گیری نتیجه   -4
به توجه  مختلف ارزیابی  با  حالت  سه  روی  بر  شده  انجام  های 

ربات   متحرک  سکوی  برای  آزادی    4پیشنهادی  به    C4درجه  که 
صورت   ربات  فضای کاری  ارتقاء کیفیت  و  طراحی  بهبود  منظور 

است،   گردید.گرفته  بررسی  مختلفی  فضای  ابتدا    معیارهای 
عمومی قابل دسترس ربات برای استفاده در سه حالت پیشنهادی 

پارامترهای س و  ربات  شرایط  کدنویسی  با  متحرک،  کوی 
سپس   گردید.  محاسبه  برای  سینماتیکی،  خطا  مدلسازی   48با 

سازی و معادالت الزم استخراج و  پارامتر مختلف، مدل خطا شبیه 
نرم  متلب کدنویسی گردید.  در  ادامهافزار  مدل ،  در  از  استفاده  با 

 ب((

 )ج( 

 الف( (
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زاویه و  موقعیت  نهایی  خطای  برای  خطا،  در  ای  متحرک  سکوی 
گردید. تکینیگی فضای کاری برای سه حالت مختلف سکو، بررسی 

مورد   حرکات،  انجام  در  ربات  چاالکی  و  ربات  فضای کاری  نقاط 
معکوس  دو معیار  از  با استفاده  ربات  ارزیابی واقع شد. چاالکی 

از آنجائی  پذیری سیستم، بررسی شد.  کنترلعدد حالت و قابلیت  
برر این  از  هدف  برای که  متحرک  سکوی  طراحی  انتخاب  سی، 

سیستم   کارآیی  دست میباالترین  به  نتایج  به  توجه  با  باشد، 
با   متحرک  سکوی  مورد    20ih+=آمده،  برتر  طراحی  عنوان  به 

چرا که با توجه به نتایجی که حاصل گردید، گیرد.  استفاده قرار می
وی در استفاده از این حالت سکو، کارایی سیستم نسبت به دو سک

 باشد. دیگر با توجه به پارامترهای بررسی شده، باالتر می
 

اخالقی  اولین    : تاییدیه  برای  مقاله  دومین    صرفا و  بار  این  برای 
شود و  کنفرانس ملی ماشینکاری و ماشینهای ابزار پیشرفته ارسال می 
 پیش از این به هیچ مجله یا کنفرانس دیگری ارسال نشده است. 

ونه تعارض منافعی در این مقاله گ شود هیچگواهی می  تعارض منافع: 
 وجود ندارد. 
مالی:  اجرا   منابع  و  تحقیقی  مراحل  از  یک  هیچ  در  مقاله  از  این  یی 

 هیچ منبع مالی منتفع نشده است. 
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 ارتفاع مثبت، )ب( سکوی با ارتفاع صفر و )ج( سکوی با ارتفاع منفی 
 

 
 یک نمونه از فضای کاری با لحاظ تکینگی نقاط  ( 9شکل  

 

 
نقاط مختلف فضایشده کلی  پذیری همگن  قابلیت کنترل   ( 10شکل   -در 

 سکوی متحرک مختلف های کاری ربات برای حالت 
 

 
 سکوی متحرک   مختلف هایحالت شاخص چاالکی کلی برای    ( 11شکل  
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The chewing simulator is designed to perform fatigue tests and durability on a variety of 
dental specimens. This device, by considering the material (hard or soft) and the type of 
dental sample (human or animal or artificial) and by applying a specific cyclic and even 
static force, changes the shape of the sample microscopically and finally this periodic 
loading and shape change, uses the data to evaluate the fatigue and strength of the sample 
in the durability test. The testing process of this device will continue until the sample fails 
or the loading cycle is completed. At design of this device, two movement mechanisms are 
considered vertically and horizontally, which are responsible for chewing simulation 
operations, so that in both mechanisms, the movement is reciprocating, the amount and 
number of this movement is cyclical that is adjustable and controllable, and at the same 
time, considering the force measuring sensor in this device, the amount of applied force is 
specified and adjustable at each stage. Two specimens of teeth were placed in the machine 
for testing. The first priority of testing this device for the samples was their durability 
under the static force that was applied to the sample step by step. Also, to evaluate the 
function of the device in the fatigue test, dental specimens were loaded under a certain 
force and were affected by cyclic motion in both vertical and horizontal directions. 
According to studies, the refractive force of the specimens varies from 100 N to 800 N, the 
dental specimens, one artificial and the other natural, failed under the static force, which 
was in the range of 200 N, that the artificial sample was completely broken, but the natural 
sample was worn out and part of it was damaged. And this was a good comparison to 
show the strength and durability of natural teeth compared to artificial ones. 
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 طراحی و ساخت دستگاه شبیه ساز جویدن 

 

 مشخصات مقاله   چکیده 

عمر و حد دوام را بر    آزمایش های مربوط به خستگی و  آزمایشدستگاه شبیه ساز جویدن به این منظور طراحی شده است که بتواند  
این دستگاه با در نظر گرفتن جنس)سخت یا نرم( و نوع نمونه دندانی) انسانی یا حیوانی یا   های دندانی انجام دهد.روی انواع نمونه

حتی استاتیک مشخص، باعث تغییر فرم نمونه به صورت میکروسکوپی شده که نهایتا این   و  چرخه ایمصنوعی( و با اعمال نیروی  
را جهت بررسی خستگی و استحکام نمونه در  گذاری تناوبی و تغییر فرم، دادهبار در دست عمل قرار    حد دوام،   آزمایشهای مورد نظر 
در طراحی این دستگاه دو مکانیزم   در این دستگاه، تا شکست نمونه یا اتمام سیکل بارگذاری خواهد بود.  آزمایش ادامه روند   دهد.می

مورد آزمایش قرار  دو نمونه  افقی در نظر گرفته شده است که عملیات شبیه سازی جویدن را بر عهده دارند.حرکتی به صورت عمودی و 
ا  آزمایشاول    ت ی. اولوگرفتند ی م  که مرحله به مرحله به نمونه وارد  کی استات   یرو ی ها، حد دوام آنها تحت ننمونه  ی دستگاه برا   نیدر 

  ریشده، تحت تاث  ی مشخص بارگذار  ی روی تحت ن   ی دندان  ی هانمونه  ،یخستگ   آزمایش  کارکرد دستگاه در  یبررس  ی برا   نیشد، بود. همچن
  800تا   100 ، نیروی شکست در نمونه ها از  با توجه به مطالعات انجام شده.  قرار گرفتند  یو افق  ی عمود  یدر دو راستا   چرخه ای حرکت  

آنها   ی کیکه    ی دندان  یها نمونه  نیوتن متغیر است،   دهوارد شده که در محدو  کی استات   ی روی بود، تحت ن   یع یطب  ی گر یو د  ی مصنوع  از 
 از آن لبپر شد.  ی و بخش یدگ ییدچار سا یع ینمونه طب ی به طور کامل شکست ول یکه نمونه مصنوع ، بود، دچار شکست شدند وتنین  ۲۰۰
 .بود ینسبت به نمونه مصنوع یع ینشان دادن استحکام و حد دوام دندان طب یبرا یخوب  سهیمقا کی نیا
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 مقدمه   -1
دندان تسالمت  شکستگی  أها  دارد.  چهره  زیبایی  در  زیادی  ثیر 

ها یکی از موارد ناخوشایندی است که موجب از بین رفتن  دندان
دندان میزیبایی  دندانها  مواقع  بیشتر  در  شکل شود.  به  ها 

. شایع ترین دلیل شکستن دندان، فشار  میشوندعمودی شکسته  
و غیرمتعادل بر دندان ناشی از جویدن است که به شکل نامناسب 

 شود. ها وارد می

روی دندان های جویده   در حالت عادی، زمانی که مواد غذایی بر 
همه دندان ها تقسیم و در    ، نیروی حاصل از جویدن برشوندمی

روی یک دندان وارد می کمتری بر  شود. حال زمانی نتیجه فشار 
تگی که تمامی فشار بر روی یک یا دو دندان باشد، موجب شکس

  دندان می شود. 
شکسته   دندان  موارد  اغلب  قابل    شدهدر  و  مشخص  کامل  بطور 

دندان   ابتدا  در  است  ممکن  دیگری  موارد  در  اما  است.  مشاهده 
مدتی تکه هم  شکسته شده مشخص نباشد و پس از  های آن از 

امکان ترمیم و بازسازی آن وجود ندارد. ضمن   رجدا شوند که دیگ
دندان عاینکه  که  شدههایی  کشی  بیمار صب  و  ندارند  درد  اند، 

شکسته شدن دندان را احساس نمی کند. پس از مدتی هم دندان  
دچار التهاب و عفونت می شود. در مورد دندان های دارای عصب،  

 بیمار گرما و سرما را با شدت بیشتری احساس می کند.
انواع  های دندانی ساخته شده از  با تاکید بر این موضوع که نمونه

به  مواد مختلف و کامپوزیت  نظر دوام    آزمایشهای جدید نیاز  از 
نمونه مقایسه  برای  همچنین  دارند،  استحکام  با و  جدید  های 

است تا تحقیقی به  نمونه نظر کارکرد و کیفیت، نیاز  های قبلی از 
برای جایگزین کردن یک  آورده شود، همچنین به خصوص  عمل 

در صورت لزوم و در جایی که نمونه نمونه دندانی با نمونه اصلی  
اصلی از کار افتاده و نیاز به یک نمونه مشابه در آن شرایط وجود  
دارد، کاربرد فراوان دارد که این مورد هم کاربرد انسانی دارد و هم  
  به کاربرد حیوانی دارد، به عنوان مثال حیواناتی که دندان خود را  

می دست  از  دلیلی  عهر  و  اصول  طبق  و  دهند،  پزشکی  لم 
نمونه  و  شود  آن  جایگزین  مصنوعی  نمونه  باید  دامپزشکی، 
جایگزین شده بهترین کارکرد را نخواهد داشت مگر این که توسط 

نرم    آزمایشو شبیه سازی جویدن، عالوه بر    آزمایشهای  دستگاه
-واقعی در شرایط مشابه جویدن واقعی روی آن  آزمایش  افزاری،

انجام شود و نمونه مصنو شرایط زیستی و سازگاری با ها  از  عی 
   .گردد آزمایش تناسب آن حیوان، بررسی و 

همکاران و  سانتوس  مطالعاتی  میزان    شدر  مقایسه  به  اقدام 
نمونه و نمونهسایش  دندانی سرامیکی  انسانی های  های طبیعی 

دستگاه  با  نمونه  دو  هر  سایش  میزان  مقاله  این  در  کردند. که 
 یاز مواد مصنوعدر این پژوهش    .][1و بررسی شد  آزمایشمشابه  
سرام  یمبتن دل  کیبر  ترم   یعال  لیبه  در  و    یدندان  ی هامیبودن 
سازگار  ییبای ز  نیهمچن ا  یست ی ز  یو  با  است  شده    ن یاستفاده 

و استفاده از   یکیمربوط به خواص مکان  ی هاینگران  لیحال به دل
مواد    نیانتخاب مناسب ا  یعیطب  ی در برابر دندان ها  ندهیمواد سا

است   اریبس آزما  .مهم  از   کیسرام  کیاست که    نیا  شیهدف 
شده   د  ۳در  نفوذ  سرام  یمبتن  ی تجار  گریماده    -ی تجار  کیبر 

ز  ت یلوس  -ا یرکونی ز ها  ایرکونی و  دندان  برابر  در  شده   ی روکش 
ا  آزمایش  یعیطب در  شب  شیآزما  نیشود که  دستگاه  ساز    هیاز 
های  آلمان  دنیجو نمونه  است  شده  بار   یدندان  ی استفاده  تحت 
مصنوع  ۳6۰و     وتنین  4۹ بزاق  ماده  کنار  در  و  چرخه  به    ی هزار 

است  شده  استفاده  کننده،  روان  بررس  ی هانمونه  .عنوان   ی مورد 
مقا طب  سهیشامل  ز  یدندان   یعینمونه  همچن  ایرکونی با  با    نیو 

لوس  کینامیا  تایو  ت ی کامپوز  شده     ایرکونی زو    ت یو  داده  روکش 
 .بود

آلیاژ   خستگی  رفتار  و همکارش  فانگ سو  وون  دیگر  مطالعه  در 
های دندانی را مورد بررسی قرار داد که در آن از  خاصی از ایمپلنت 

خط عمود استفاده شده    ۳۰مکانیزم نیروی مکانیکی در   درجه از 
ا  .[2]بود تسل  شیآزما  نیدر  حد  خستگ  میمقاومت  حد  دو   یو 
بررس  ومیتانیت  معروف  اژیآل طور  یمورد  به  است  گرفته    که ی قرار 

آل  (Ti16Zr)  آلیاژ و  شده  گرفته  نظر  در  مرجع  ماده  عنوان   اژ یبه 
(Ti50Zr    شود یکاشت دندان اعمال م ی برا. 

دندان    یکیبولوژی رفتار و عملکرد تر  یبه بررس  شو همکاران   برانکو
ز برابر  در   ی ساخته شده به روش چاپ سه بعد    ایرکونی انسان در 

ا .[3]پرداختند  دن،یجو  آزمایشدستگاه   ارز  نیدر   ی ابی مقاله 
  ا یرکونی جفت دندان انسان که که از جنس ز  یکی بولوژیعملکرد تر

شده   روبوکست  روش  دو  به  و  ساز ((RCاست  فشرده  شده    یو 
(UC)  و  یبررس تمرکز  است   نیو همچن  شیسا  ی رو  ی اژهیشده 

است   یسخت گرفته  صورت  مقاومت  بس  .و  از    یاریاگرچه 
از    (UC  )  (RC)  ی هانمونه   اتیخصوص پس  اما  است  مشابه 
حاصل شد که  جهینت دنیجو آزمایشها در دستگاه نمونه آزمایش
 . است  ایرکونی ز دیتول ی کننده برا   دواریروش ام کی (RC)روش

قادر است با انجام   اشاره شده است،   حاضر  دستگاهی که در مقاله
استاندارد آزمایش با  که  دارد  هایی  مطابقت  دندانی  مواد  های 
شدهمسائل   گستر  ذکر  در  مشکل  حل  قابلیت  و  نماید  حل    ه را 

را دارد.  است   قادر  دستگاه  این  همچنین  انسانی و حتی حیوانی 
 غیردندانی  های نمونه  روی   به  را   خستگی  حد  و  دوام   حد  آزمایش

 با   که  طوری  به  دهد  انجام  ،دارند  صنعتی  کاربرد   که  قطعاتی  و
  یا   استاتیکی  بار  تحت    که  دستگاه،  در  قطعه  از   بخش  آن  قرارگیری
 شرایط  طبق الزم های آزمایش  و  شده سازیشبیه است، دینامیکی

 گیرد.  صورت قطعه آن واقعیت  به  نزدیک

مواد جدید ساخته مینمونه از  دندانی جدید که  برای های  شوند، 
و به صرفهاین که کارب نظر  رد بهتر  تری داشته باشند الزم است از 

خستگی   حد  و  لزوم    آزمایشاستحکام  صورت  در  تا  شوند 
نمونه افتادهجایگزین  کار  از  بتوانند های  و حتی  باشند  اصلی  ی 

 کارکرد مشابهی نسبت به خود دندان داشته باشند.
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این دستگاه برای این که بتوان شرایط طبیعی   دهان و بزاق را  در 
در شبیه کرد،  کمک  نتایج  شدن  بهتر  چه  هر  به  و  کرد  سازی 

دستگاه جایی که نمونه  گیرند از  های دندانی جای میقسمتی از 
استفاده مصنوعی  بزاق  عملیات می  محلول  حین  در  که  شود 

و داده، شرایط طبیعیآزمایش باشند که استفاده از  ها دقیقتر  تر 
و حساسیت   خاص  شرایط  به  بستگی  محلول  مورد   آزمایشاین 

 نظر دارد. 
های دندانی اعم این دستگاه قادر است بر روی تمامی انواع نمونه

نمونه نمونهاز  و  انسانی  حساس  و  های  حیوانی  قوی  های 
نمونه نمونههمچنین  حتی  و  ترد  انعطاف های  و  نرم  پذیر، های 

داده  آزمایش دهد.  مقدار  انجام  اساس  بر  شده،  استخراج  های 
نقطه بارگذاری شده است، که آن تغییرات تغییر فرم نمونه ها در 

بارگذاری   سرعت  و  تناوب  تعداد  و  بارگذاری  نیروی  نسبت  به 
استاندارد  اساس  بر  همگی  است که  قابل کنترل  و  دارد  بستگی 

 شود. مواد دندانی برای آن نمونه تعریف می
اعمال  نحو جهت  دستگاه  کارکرد   آزمایش و    یخستگ  آزمایشه 

ها و بررسی نتایج  بخش مواد و روشدر   شکست که به طور مفصل
 ی ریگی ها بعد از جااست  که نمونه  ی ا، به گونهاشاره خواهد شد

جا در  ثابت شدن  با حرکت عمود  ی و   ، و    ی خود، سمبه دستگاه 
برگشت و  بارگذار  یرفت  به  ح  کندیم  یشروع  در   ی بارگذار   نیکه 

برا   درقا  دستگاه  ،ی عمود جو  یسازهیشب  ی است    ز یم  دن،یبهتر 
رو  یافق نمونه  افق  ی را که  صورت  به  دارد،  قرار  و    یآن  رفت  و 

مع  یبرگشت سرعت  مکان  نیبا  آورد.  در  حرکت  به  ثابت    زم یو 
دستگاه  توسط بال اسکرو کنترل خواهد شد که بر  ی عمود یحرکت

و گستره ک  دقت  ب  یاراساس  نظر  حالت   نیا  نیمورد  روش،  دو 
گرفته خواهد شد، همچن  زمیمکان  نی و بهتر  نهیبه نظر    ن یا  نیدر 

دارا  قسمت   ی دستگاه  که   بود  خواهد    یحرکت  یهاکنترلر 
تنظ و  پارامتر  میدستگاه)مقدار  و  خروج  ی ورود  ی هاآن(  را    یو 

م روند   کندیکنترل  جا  آزمایش.  تا  دستگاه  پ  ییدر    دا یادامه 
س  ا یخواهد کرد که   ا  فی تعر   کلیتعداد  به  و    تمامشده    ا یبرسد 
همراه باشد. الزم به    یبا شکست و خستگ  آزمایشنمونه در وسط  
شرا  است  و    ست ین  کسانیها  نمونه  یتمام  ی برا   طیذکر 

مقدار    ی ورود  ی هاپارامتر تناوب،  سرعت  تناوب،  دستگاه)تعداد 
نمونهیبارگذار اندازه  اساس  بر  سخت(  و  نرم   یها  موارد   یو  و 

استاندارد   اساس  بر  شده  تنظ  فی تعرخواسته  قابل    میشده، 
 هستند. 

 ها مواد و روش   -۲
 مکانیزم دستگاه و نحوه کارکرد آن   1-۲

شب جو  هیدستگاه  مکان   دنیساز  دو  دو    یحرکت  زمیشامل  در 
به طور مجزا   یحرکت  زمیاست که هر مکان  ی و عمود  یافق  ی راستا

س اساس  م  یکنترل   ستمیبر  حرکت  خود  به  به    کندی مخصوص 
اسکرو بال  قیدق   ستمیس  ی رو  ی عمود  ی که حرکت در راستا  یطور

لق  هیتعب از  تا  همچن  یریجلوگ  ی احتمال  ی هایشده  و  ،  نیشود 
راستا در  اخت  کیکه    یافق  ی حرکت  گرفته    یاریحرکت  نظر  در 

حرکت   نکهیا  یشده است. برا   هیاسکرو تعبدیل  ستم یس   ی شده، رو
دو راستا   ی صفحه،  رد ی صورت گ   یمشخص شده با دقت کاف  ی در 

)برا  اسکرو  بال  به  عمود  ی متصل  به  ی حرکت  متصل  صفحه  و   )
)برا   دیل افق  ی اسکرو    تیراهنما  هدا  ی له های( توسط میحرکت 
 .شوندیم

راستا  حرکت   ی م  یبه صورت رفت و برگشت  ی و عمود  یافق  ی در 
که به    یکنترل   ستمیحرکت توسط س  نیکه مقدار ا  یوربه ط  ،باشد
پله  ی رو تغ  یسینوبرنامه  ای موتورهای  و  کنترل  قابل    ر ییشده، 

حرکت محدوده  است  ذکر  به  الزم  ای   یاست.  دو    ی برا   چرخه  هر 
که در   شودیم میظتن آزمایشراستا بر اساس  اندازه و ابعاد نمونه  

ا  نیا حدود     ی عمود  ی راستا  ی برا   یمحدوده حرکت  نیدستگاه  در 
برا   متریلیم  1۲۰ حدود    یافق  ی راستا  ی و  نظر    متریلیم  1۰۰در  در 

تمام با  تا  است  شده   ی ها)نمونه   شیآزما  ی هانمونه  یگرفته 
 .( قابل اجرا باشدیدندان
ا  نیهمچن برا   نیدر  ن  یریاندازه گ   ی دستگاه  اعمال   ی رویمقدار 

ن استفاده شده است تا در هر    روسنجیشده به نمونه ها از حسگر 
نمونه  ط،یشرا  به  شده  برخورد  ضربات  قابل   آزمایش  ی هامقدار 

ا  یری گاندازه مقدار  که  باشد  کنترل  اساس   روین  نیو  بر 
 نیدر ا  روین  نیو ا  ست قابل استخراج ا  یمواد دندان  ی استانداردها
قابل نرا    دیبازتول  ت یدستگاه  اعمال  محدوده  ا  رویدارد.   نیدر 
ا  لوگرمی ک   ۲۰دستگاه تا   گرفته شده که  نظر  محدوده در حد   نیدر 

ر حسگدقت    نیهمچن  است،  شتر یب  یمقدار   ایو    یمعمول  دنیجو
 .است  لوگرمی ک01/0 روین یری گاندازه

 

 مکانیزم حرکتی دستگاه   1-1-۲
 مکانیزم افقی   2-1-1-1

های  این   حرکت  جزو  می حرکت که  محسوب  دستگاه  انتخابی 
و میله  ،شود اسکرو  لید  آن توسط سیستم  مربوط  راهنمای  های 

 . انجام می گیرد 
قدم   کدام    راهنما  ی هالیر  اولدر   ی برا   سانتیمتر،  15به طول هر 

وازی این دو ریل برای عملکرد تکه    نصب شد  یحرکت افق  ت یهدا
   .بهتر مد نظر قرار گرفت 

  افقی  صفحه نگهداری  وظیفه  که   راهنما  های   ریل  واگنهای    سپس
داده   قرار  خود  جای   در  افقی  صفحه  به  اتصال  از  پس  دارند  را 

نگهدارنده   شدند. اسکرو،  لید  جایگیری مناسب  گرفتن  نظر  در  با 
های لید اسکرو روی بدنه دستگاه نصب شد به طوری که پس از 

اسکرو،   لید  هدایت    توازیجایگیری  پیچ  و  راهنما  های  میله 
پیچ   مناسب  جایگیری  از  پس  شد.  گرفته  نظر  در  افقی  حرکت 
اسکرو   لید  سیستم  مهره  به  افقی  صفحه  افقی،  حرکت  هدایت 

فقی مورد نیاز  ا  حرکت   پیچ،    چرخشی   حرکت   با   تا    متصل گردید
ت استپ   .مین گرددأدستگاه  از  افقی دستگاه  برای هدایت حرکت 
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به طوری که با برنامه اعمال شده روی   ،شده است موتور استفاده  
افقی حرکت  میزان  می  ،موتور  تنظیم  و  کنترل  برای   .دشوقابل 

اتصال موتور به پیچ هدایت حرکت افقی از سیستم انتقال قدرت 
تسمه و پولی استفاده شده است و با توجه به توان موتور و دقت 

انت و  شد  انتخاب  تسمه  و  پولی  نیاز  مورد  به  حرکتی  قدرت  قال 
 .صورت افزاینده  در نظر گرفته شد

 

 
 مکانیزم افقی دستگاه   ( 1شکل  

 

 مکانیزم عمودی   ۲-1-1-۲
می محسوب  دستگاه  اصلی  حرکتهای  جزو  که  حرکت  شود این 

میله  و  اسکرو  بال  سیستم  راهنمای توسط    آن   به  مربوط  های 
مکانیزم حرکت    .د گیرمی   انجام مشابه  قسمت هم  این   ،افقیدر 

میله صفحه ابتدا  عمودی  حرکت  هدایت  وظیفه  راهنما که  های 
باالیی را بر عهده دارند به روی دستگاه نصب شدند به طوری که  

  ها   میلهتعامد  نها نسبت به هم بررسی گردید و همچنین  آوازی  ت
گرفته   در  پایینی  صفحه  همچنین   و  افقی  مکانیزم  به  نسبت  نظر 
ح  .شد م  نیدر  واگن  ی هالهی اتصال  ا  ی هاراهنما،  به   نیمربوط 
به    ییخود قرار گرفتند تا با اتصال صفحه باال  ی در جا  زیها ن  لهیم
عملواگن  نیا عمود  ت یهدا  اتی ها  خوب  ی حرکت  صورت    یبه 
زن  ی هالهیم  .رد یگ وظ  )سمبه(  ضربه  اصل  در    ی نگهدار  فهیکه 

ا  16، به قطر  دستگاه را بر عهده دارند   ی ها  پروب تخاب  نمیلیمتر 
-ی قرار م  ییدر صفحه باال  یبه صورت انطباق سفت و پرس  ده وش
نگهدارنده ها  رندیگ جا  شفت،  یو توسط  ثابت شدند  ی در    . خود 

اسکرو که  بال  ی مناسب برا   یر ی سپس با در نظر گرفتن محل قرارگ 
دار  ییدر وسط صفحه باال  قایدق  به   ،زین  بال اسکرو  ستمیس  د قرار 

باال به دیمتصل گرد   ییصفحه  اسکرو  بال  مهره  اتصال  طریق  از   (
باالیی(   طور  صفحه  اسکرو   یوازت    که  یبه  م  بال   ی هالهیبا 

شد  ی عمود  زمیمکان  ی راهنما گرفته  نظر  بال .  در  اتصال  از  پس 
و قرارگیری در یاتاقان باالیی و اتصال صفحه افقی به میله    اسکرو

  دستگاه  ی حرکت عمود  ت یهدا  یبرا   های راهنمای حرکت عمودی 
مکان استفاده    یافق  زمیهمانند  موتور  استپ  شد.از  برای   خواهد 

استفاده شده  پله ای  موتور  از  دستگاه  در  هدایت حرکت عمودی 
م  ی که با برنامه اعمال شده رو  یبه طوراست   حرکت    زانیموتور 

برگشت و  تنظ  ی عمود  یرفت  و  ا  یم  میقابل کنترل  با   نیباشد 
ا  در  شده  استفاده  موتور   ی عمود  زمی)مکانزمیمکان  نیتفاوت که 

سنگ علت  به  فضا  نیدستگاه(  ا  یکار  ی بودن  و   نیدر  و  راستا 

نسبت به    یشتریتوان و قدرت ب  ی به نمونه ها ، دارا   رویاعمال ن
اتصال موتور به بال اسکرو از    ی برا   نیاست و همچن  ینییموتور پا

  ه است.استفاده شد یافق زمی همانند مکان یتسمه و پول ستمیس
اساس  بر  دستگاه  حرکتی  مکانیزم  دو  هر  است که  ذکر  به  الزم 

 شوند. جایی کنترل میجابه
 کالیبراسیون مکانیزم حرکتی   ۲-۲

دستگاه،  حرکتی  مکانیزم  جایگذاری  و  طراحی  از  مرحله  هر  در 
گرفته است و خطاهای  قرار  تعامد و توازی محورها مورد بررسی 

سیستم  حرکتی   بودن  روان  عدم  و  مورد  بی  های  لقی  از  اعم 
 .حرکتی، رفع شده و بهبود یافته است 

 
 مکانیزم عمودی دستگاه   ( 2شکل  

 
 نمونه های آزمایش    ۳-۲

نمونه های دندانی پس از کاشت)مانت( در لثه مصنوعی در درون  
می فیکس  خود  نمونه نگهدارنده  نگهدارنده  جنس  که  شوند 

  های  پالستیک  دسته  از  که  آمید  پلی  پالستیک  از  ترجیحا     دندانی
دندانی  .است   شده  استفاده  است   سخت   و  سفت   در   نمونه های 
 سمبه ها  زیر  در  و  مشخص  های   فاصله  با  دستگاه  پایینی  صفحه
 گیرند  می قرار

جا از  ها  یریگیپس  جا  شیآزما  ی نمونه  طراح   ی در    ی خود 
پا به  طراح   دیرس  انیدستگاه  آخر  در  شاس  ی برا   ی،و    ی ثبات 

لق عدم  و  کار   یدستگاه  هنگام  پا  ،آن  قابل و    یفلز  ی ها  هیاز 
پا  ی برا   تنظیم طرح  شد که  استفاده  دستگاه  کردن   نیا  یانی تراز 

 .است   ری دستگاه به شکل ز

 
 نمای کلی دستگاه  ( 3شکل  
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 سیستم برقی و کنترلی دستگاه   ۲-4
مونتاژ قطعات    ی و کنترل   یبرق   ستمیس  ،دستگاه  یکیمکانپس از 

که شامل درایورها ، برد آردوینو ، لودسل و ماژول کنترلی    دستگاه  
است،   تغذیه  منبع  نهایت  در  و  روآن  اندازمتصل    ی به  راه    ی و 

 :است   ریآن به شرح ز حاتیکه توض دیگرد 
 درایور   1-4-۲

و ولتاژ   انی جر  تواندی کنترل نم  کیحرکت در موتورها    جادیا  ی برا 
موتور    انی ولتاژ و جر   نیتام  ی برا   نیکند بنابرا   نیرا تأم  ازیمورد ن
 کنندی استفاده م وریاز درا 

سازگار    وریدرا   ی کشد دارا   یکه م  یانی هر موتور نسبت به ولتاژ جر 
درا  است  خود  ا  ی موتورها  وریبا  طور  ی پله   یطراح  یمعموال  

تام  میشوند بتواند با اعمال   انی ولتاژ و جر  نیکه عالوه بر  موتور 
کنترلر   از  پالس  همچن  کیهر  و  کنند  حرکت  تواند   ی م  نیپله 

دقت اسم  یطراح  یطور بتوانند دقت   یشوند که عالوه بر  موتور 
را بگ  زی ر  یلیخ  ی ها از هر پله موتور  ا  .رندیتر   ی دستگاه برا   نیدر 

پله ا مکان  ی موتور  گرفت  ی حرکت عمود  زمیکه در  ه شده از به کار 
پله    ی برا   نیو همچن  TB6600استپ موتور  وریعدد درا   کی موتور 
درا   یحرکت افق  زمیکه در مکان  ی ا گرفته شده از   A4988وریبه کار 

 . استفاده شده است 
 برد آردوینو  یونو   ۲-4-۲  

برد   نویآردو تول  یکنترل   کرویم  ی ،  منظور  به  تر    دیاست که  راحت 
ها اش  ییپروژه  با  طراح  طیمح  ایکه  باشند  داشته  شده   یتعامل 

برد سخت افزار متن باز است که   کیاست. سخت افزار آن شامل  
 کند یاستفاده م  ARM ای AVR ی کروکنترلرهایاز م

کل  UNOبرد    ن  هیشامل  مورد  بکارگ   ازیامکانات    ی ر یجهت 
 باشد یبرد م ی موجود بر رو کروکنترلر یم

 برد  ه ی تغذ    ۳-4-۲
طر  ونویمدل    نویآردو  از یولتاژ مورد ن    ا ی و    usbاتصال درگاه    قیاز 
تواند به    ی م  هیکه منبع تغذ  گردد  نیتام  ی خارج   هیمنبع تغذ  کی

ا شود.  انتخاب  دلخواه  م  نیصورت  تغذ  یبرد  منبع  با   هیتواند 
باشد   7از    نترییپا  هیولت کار کند و اگر ولتاژ تغذ  ۲۰تا    6  یخارج 
پ  ی رو اث  نیولتاژ  ولتاژ    رها  است  ممکن  و  گذاشت  خواهد 

از    یخروج م  ۵آنها کمتر  باعث  و  باشد   ن یهمچن  ،گردد  یولت 
و در    ی دما  شیتواند موجب افزا   یم  زیولت ن  1۲از    شیب رگالتور 
 نیب  ی شنهادیولتاژ مناسب پ  نیبه برد گردد ، بنابرا   بیآس  جهینت
 .باشد یولت م 1۲تا  7

 hx711لودسل و برد     4-4-۲

در که    باشد  یسنسور ها در صنعت لودسل م نی از پر کاربرد تر یکی
گرم استفاده شده لو یک   ۲۰  ت یبا ظرف  هیدستگاه از لوسل تک پا  نیا

انداز  است. راه  درا   یمتاسفانه  دل  ویو  به  لودسل   ل ی نمودن 
خروج   یجزئ  اریبس  راتییتغ نو  یولتاژ   شهیهم  ادی ز  یریپذ  زیو 
است.    یکار بوده  حساس  و  میدشوار    ماژول   لهی بوس  توانکه 

hx711    ن بدون  ه   ازیو  دردسر  ماتیتنظ  چیبه   بخش  ی برا   یو 

  تال یجیبه د  تیب  ۲4لودسل را با دقت    یآنالوگ مدار خود، خروج
اکرد   لیتبد از  استفاده  صورت  در  نو  نی .  د  یناش  زیماژول    گر یاز 

باال دستگاه  را    اریبا دقت بسی توان یو م دهیمدارات به حداقل رس
کال  میتنظ داخل  ت یتقو  ی دارا     hx711  پ کرد.چی  برهیو   ی کننده 

پذ چن   PGA  یریبرنامه  هم  و  با   ADCمبدل    کی  ی دارا   نیبوده 
 یخروج  ی ماژول دارا   نیا  نیباشد. همچن  یم  ت یب  ۲4رزولوشن  

قابل راه   کروکنترلرهایتوسط انواع م  یباشد که به راحت  یم  الی سر
دو ورود  یبانیپشت  ییتوانا  پ یچ  نیا  یاست. از طرف  یانداز   ی از 
ن  به را  همزمان  چون  .  داراست   زیصورت  و  درواقع  ها  لودسل 

هم  اریبس  یخروج  ،جسنوزن    ی سنسورها به  است   نیکوچک 
بس  لیدل پردازش،    ازیاست لذا ن  ریزپذینو  اریمدار  است که قبل از 

ماژول    ت یتقو  یخروج  ا یلودسل    گنالیس هم      hx711شود. 
  ۲4آنالوگ را با دقت    گنالیکند و هم سیم  ت یسنسور وزن را تقو

است    الی ماژول سر  نیا  یکند. خروج  یم   لیتبد  تالیجیبه د  ت یب
راحت به  م  یو  م  نویآردو  /کروکنترلریبه  زمان    یمتصل  هم  شود. 

ورود  تواندیم وزن متصل شود)دو کانال  دو سنسور  آنالوگ   ی به 
 دارد( 

 براسیون لودسل و بررسی عملکرد آن کالی   1-4-4-۲
کال  ی برا  که  است  الزم  ابتدا  لودسل  از  برا شود  برهیاستفاده   ی . 
 ک پس از آن ی وآپلود شد  نویآردو  ی را بررو کالیبراسیونکد   نکاریا

از  با استفاده  که ، داده شدلودسل قرار   ی جسم با وزن مشخص رو
 وی لودسل با صحت الزم صورت گیرد. افزار بارگذاری رنرم
 آزمایش مورد  های  آماده سازی نمونه   ۵-۲
ا  شیآزما  مورد   ی هانمونه دندان  ن یدر   یعیطب  ی هادستگاه 
همچن  یانسان هستند که  یتی )کامپوزیمصنوع  ی دندانها  نیو   )

حد دوام و   آزمایشانجام    ی خود، برا   ی پس از مانت شدن در جا
پا  یخستگ صفحه  نمونه   ینییدر  نگهدارنده  قسمت  در  دستگاه 

م  کسیف محکم  ضرب  شوندیو  اعمال  صورت  در  دچار    هکه 
نت  ناخواسته  ی ها  ییجابجا در  خطا  باعث   آزمایش   جهیکه 

در    ی ریگیها پس از جانمونه  نیا  ل یدل  نینشوند به هم  شود،یم
  ی و سفت کننده محکم در جا  میقابل تنظ  چیپ، توسط  خود  ی جا

 ی در جا  ی نمونه ها به گونه ا  نیهمچن.شوندیخود نگه داشته م
  ز یبزاق ن  یشگاهیآزما  عیکه امکان افزودن ما  رندیگ   یخود قرار م

ا   ب یتر و با ضر  قیدق   شیآزما  جیصورت نتا  نیفراهم شود که در 
 .باال خواهد بود نانیاطم

 
 نمونه های آماده شده جهت آزمایش در دستگاه   ( 4شکل  
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  آزمایشدر آخر، پس از اتمام مونتاژ قطعات مکانیکی و برقی و 
های آزمایشی انجام عملکرد و کارایی مربوطه، دستگاه آماده

های  های مختلف دندانی، در شرایطمختلف نسبت به نمونه
 بخش نتایج به آن پرداخته شده است.متفاوت که در 

 متغیرهای دستگاه   6-۲
 ها نیروی وارد شده به نمونه   1-6-۲

پ همزمان  مماس کردن   از  تنظ  چیپس  رو  میقابل  حسگر   ی به 
با    ش،یآزما  ی نمونه ها  ی ضربه زن به رو  ی هاسنج  و سمبه  روین
باال  نییپا صفحه  تغ  ییآمدن  باعث  که  مشخص  مقدار   رییبه 

به نمونه ها از   ی روین  شود،یشکل و خمش لودسل م مورد نظر 
مقدار خمش    اس بر اس  روین  نیشود که ا  یبه ها وارد مسم  قی طر

ا بوده  یبارگذار  نیلودسل تحت  اساس  درواقع    قابل محاسبه  بر 
ن  ت یحداکثر ظرف  ی شده در دستگاه که دارا   هیتعب  روسنجیحسگر 

   شود نیرو محاسبه می را دارد، نیوتن( ۲۰۰) تقریبا رو ی ن لوگرمیک  ۲۰
 تعداد سیکل حرکتی   ۲-6-۲

ن مشخص کردن مقدار  از  ا  ی رویپس  نمونه ها،  به    نیوارد شده 
که   کیاستات  ی رویآن را دارد که عالوه بر اعمال ن  ییدستگاه توانا

آن کامال مشخص و تحت کنترل است، ن و    ی اضربه  ی رویمقدار 
به خاطر حرکت   یژگیو  نیبه نمونه ها وارد کند که ا  زین  چرخه ای 

حرکت   زمی)مکانی عمود رت( هم به صوچرخه ای )یرفت و برگشت
افقی عمود و هم به صورت  افق  زمی)مکانی(  باشد،  ی( میحرکت 
 ی حرکت  ی هاتعداد چرخه  ،چرخه ای   ی رویاعمال ن  ی برا   نیهمچن

دو راستا  ی برا    ف ی تعر قابل کنترل و    یو افق  ی عمود  ی حرکت در 
طور به  است  م  یشده  مشخص کردن  با  و    زانیکه  رفت  حرکت 

ا  ت یقابل  نیموتورها، ا  یبرگشت شود. پس  یدستگاه اجرا م  نی در 
  م یدر هر دو راستا قابل تنظ  یحرکت   ی هاکلیتعداد س  یبه طور کل

 . و کنترل است 
 مقدار سیکل حرکتی   ۳-6-۲

 ن ی و در نظر گرفتن ا  یبر اساس انتقال قدرت به روش تسمه و پول
اساس اندازه پول با توجه    نیها و همچن  ینسبت انتقال قدرت بر 

 دی(  و لی عمود  یحرکت  زمیمکان  ی بال اسکرو)برا   ی چهایبه گام پ
میافق  یحرکت  زمیمکان  ی اسکرو)برا  هر    یحرکت  کلیس  زانی(،  در 
 است.  میو تنظ نترل قابل ک  یو افق ی عمود ی دو راستا
 خطی برای مکانیزم عمودی دستگاه میزان حرکت    4-6-۲

حرکت  محدوده  شده،  استفاده  اسکرو  بال  مشخصات  اساس  بر 
 .میلیمتر است  120عمودی دستگاه حداکثر 

 میزان حرکت خطی برای مکانیزم افقی دستگاه   ۵-6-۲
مکان اسکرو کنترل    دیکه توسط ل  زیدستگاه ن  یافق  یحرکت  زمیدر 

میزان حرکت  اسکرو  دیگام ل  نکهیشود، با توجه به ا  یم ، حداکثر 
 .باشدمیایمتر می 100در راستای افقی 

 بررسی و تحلیل نتایج   -۳
 : اطالعات کلی و پارامترهای دستگاه آورده شده است  1 در جدول

 

 اطالعات کلی دستگاه (  1جدول  

 
 

 آزمایش شرایط انجام    1-۳
در   گرفته  انجام  مطالعات  خستگطبق  نمونه   یمورد  شکست  و 

م  ،یدندان  ی ها طور  ن  نیانگیبه  در    ی رویمحدوده  شده  اعمال 
حدود    چرخه ای و محدوده حرکت    نیوتن  ۲۵۰تا    30حدود    1۰در 
تا ن  ونیلیم   2/1  هزار  مواقع  اکثر  در  است که  بوده   ی رویچرخه 

راستا در  فقط  ها  وبوده    ی عمود  ی اعمال شده  مختلف    ی نمونه 
جنسها  یدندان ا  متفاوت،  یبا  متوسط  دچار      طیشرا   نیتحت 

ا توجه به این که  ب.شدند  ی مالحظه ا   فرم قابل    رییتغ  ایشکست  
 800الی  100نیروی الزم جهت شکست ) نه خستگی ( در محدوده 

نیوتن(    100استاتیک)تحت    آزمایشنیوتن است، نمونه ها جهت  
جهت   همچنین  و  دوام  حد  تعداد ح  آزمایشو  با  خستگی  د 

( محدود  صحیح   500سیکل  بررسی کارکرد  برای  فقط  سیکل( که 
 .باشد، قرار گرفتنددستگاه می

 آزمایش سازی دستگاه برای انجام  آماده   ۲-۳

آماده ساز گرفتن یدندان  ی نمونه ها )نمونه ها  یپس از  ( و قرار 
در داخل قالب    ،ینییصفحه پا  ی دستگاه)رو  ی خود در رو  ی در جا

شب  دستگاه  ها(  نمونه  جو  هینگهدارنده  انجام    دنیساز  آماده 
 باشد.  ینمونه ها م ی به رو آزمایش

، ابتدا پروب متصل شده به سمبه دستگاه، آزمایشقبل از شروع   
دست رو  یبه صورت حرکت  ها مماس   ی به  به    یم     نمونه  شود 

برا   یطور گر   آزمایشانجام    ی که  قرار  دونمونه  در  همزمان  فته 
توان   یاست و م   میدستگاه، پروب اتصال شده به سنبه قابل تنظ

 میتنظ  چینمونه ها مماس کرد، سپس پ  ی تک تک پروبها را به رو
حسگر متصل شده   ی به رو  زیسنج ن   رویحسگر ن  یریبه کارگ   ی برا 

پا صفحه  م،    ینییبه  طور  یمماس  به  افزار    کهی  شود  نرم  در 
برا   فی تعر ن  ی شده  ک  روسنجیحسگر  شود.    دهید  لوگرمی عدد صفر 
ا کاف  نیدر  باال  ست یمرحله  ن   ییصفحه  مورد  اندازه   ی برا   ازیبه 

پا  ی روین  جاد یا عمود  نیا  که  دیایب  نییمشخص  حرکت   ی مقدار 
باال پا  ییصفحه  همزمان     ن،ییبه سمت  و   لودسل  باعث خمش 

که عدد نشان داده    یبه طور  شودی نمونه ها م  ی به رو  روین  جادیا
ن مقدار  همان  لودسل  خمش  از  حاصل  به   ی رویشده  شده  وارد 

م ها  و    ینمونه  لودسل  خمش  مقدار  است  ذکر  به  الزم  باشد. 
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و    میوارد شده به نمونه ها کامال  قابل تنظ  ی رویمقدار ن  نیهمچن
 کرد.  ادی ز ایتوان کم  یم ازیتحت کنترل است و بر اساس ن

ن  اعمال  از  رو   مشخص  رویپس  شرا نمونه  ی به  اساس  بر   ط یها 
ن و    کیاستات  ی روین  توانیم  نمونه  آزمایش  ی برا   ازیمورد 
که    ینمونه ها وارد کرد به طور  ی به رو  چرخه ای   ی روین  نیهمچن

ن  ی برا  ای   ی رویاعمال  ن  چرخه  س  ی رویبا  مقدار  و    کل ی مشخص 
تعر  یمشخص، م  . وارد کرد   را   روین  نیشده ا  فیتوان با نرم افزار 
وارد کردند    کیاستات  ی رویکه سمبه ها به نمونه ها ن  ی در مرحله ا

داد)در    ریی تغ  چرخه ای   ی رویرا به ن  کیاستات  ی روین  نیتوان ا  یم
ن سازیصورت  مقدار  شد  گفته  که  همانطور  که  شده   کلی(  وارد 

قابل تنظ   جاد یا  ی باشد. برا   یم  مینمونه ها کامال  تحت کنترل و 
ای   ی روین ا  ست یکاف  چرخه  از   ی رو  کیاستات  ی روین  جادیپس 

و برنامه تعر افزار  دستگاه و    ی شده به رو  فی نمونه ها طبق نرم 
مورد نظر   کلیس  یرنج حرکت  ن یها و همچن  کلیتعداد س  فی تعر

م حرکت  شاهد  افزار  نرم  و   ییباال  زیدر  رفت  صورت  به 
افقی نیز بود  می( خواهچرخه ای )یبرگشت میز  صورت نیاز  .که در 

  نیدستگاه  ا  نیال حرکت دادن با سیکل مشخص است یعنی  قاب
همچن  ت یقابل دارد که  ح  نیرا   ای  کیاستات  ی روین  جادیا  نی در 

شود، با به   ینمونه ها وارد م  ی رو  ی که به صورت عمود  چرخه ای 
( با چرخه ای ) یبه صورت رفت و برگشت  یافق  زیحرکت درآوردن م

مشخص که از    یرنج حرکت  نی شده و همچن  فیتعر  کلیتعداد س
تعر  قی طر برنامه  و  افزار  رو  فی نرم  بر  اجرا   ی شده  قابل  دستگاه 

شب شرا   دنیجو  یساز  هیاست،  به  را  کرد    کترینزد   یواقع  طیرا 
واقع  آزمایش  جینتا داشت   یبازخورد  مشخص خواهند  از  پس   .

لودسل   روی سنسور  بر  اعمال فشار  پیچ  نیرو که،  اعمال  و  کردن 
قبل تعیین شده،تحت  باال برده شده ت ا نمونه ها تحت نیروی از 

نیروی استاتیک قرار گرفته اند و در صورت نیاز حرکت چرخه ای)  
را   روی هم  دندان  دو  ضربه ی  برگشتی که حالت  و  رفت  حرکت 

اند، با  کند( سمبهشبیه سازی می ها که به صفحه باالیی متصل 
نمونه به  شده  تعیین  سرعت  و  مشخص  سیکل  ضرتعداد  به  ها 

زند.همان طور که گفته شد در همین حالت که نمونه ها تحت  می
می نیز  افقی  میز  هستند،  عمودی  سیکل  نیروی  تعداد  با  تواند 

داشته  افقی  برگشتی  و  رفت  حرکت  معلوم  سرعت  و  مشخص 
و   سازی  شبیه  شرایط  تا  و   آزمایشباشد  نزدیکترین  به  نمونه 

 واقعیترین حالت ممکن انجام گیرد. 
س کردن پروبها به نمونه ها و همچنین مماس شدن  پس از مما

به  مرحله  استاتیک،  نیروی  لودسل،  حسگر  به  تنظیم  قابل  پیچ 
 مرحله ، به نمونه ها وارد شد.

 ی طول در لودسل بر اساس داده ها   ریی بر حسب تغ رویکه نمودار ن
ز شکل  به  آمده  همچن  ری بدست  ن  نیاست  حسب   روی مقدار  بر 

 قابل محاسبه است : ری طول از رابطه ز رییتغ

 

 

 

 تغییر طول لودسل به ازای نیروی وارد شده  ( ۲جدول  

 
 

 
 نمودار  نیرو بر حسب تغییر طول لودسل در مکانیزم عمودی   ( 5شکل  

 

و   استپ  حسب تعداد  بر  حرکت خطی  اساس مقدار  بر  نتیجه  در 
نیروی  حسب  بر  لودسل  طول  تغییر  مقدار  اساس  بر  همچنین 

نمودار و رابطه نیرو بر حسب تعداد استپ به صورت  اعمال شده،  
 زیر خواهد بود: 

 
در    ( 6شکل   شده  اعمال  نیروی  مقدار  حسب  بر  استپ  تعداد  نمودار 

 مکانیزم عمودی 
 

اعمال ای ن نیرو به صورت مرحله ای، نمونه های آزمایش پس از 
 نشان داده شده اند: زیر در شکل

 

  
 دندانی بعد از بارگذاری نمونه های   ( 7شکل  
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جا و  نیرو  شکل  نمودارهای  که  است  زیر  صورت  به  جایی    9به 
نمودار نیرو بر حسب جابه     8  نمودار نیرو بر حسب زمان و شکل

  .باشدجایی )خمش ( لودسل می
 

 
 جایی لودسل نمودار نیرو بر حسب جابه   ( 8شکل  

 

 
 نمودار نیرو بر حسب زمان   ( 9شکل  

همان طور که اشاره شد، این دستگاه قابلیت اعمال نیرو به حالت 
ای  نمونه  چرخه  که  داراست  از  را  قبل  دندانی  به    آزمایشهای 

درست  عملکرد  بررسی  عنوان  به  شکست،  و  استاتیکی  حالت 
نیروی   تحت  تعداد    100دستگاه،  به  و  تحت    500نیوتن  سیکل 

ی عمودی و افقی  در دو راستا  چرخه ای ای با حرکت  نیروی چرخه
اعمال   جهت   ، شده  انجام  مطاعات  اساس  بر  که  گرفتند  قرار 
حرکت  محدوده  است  الزم  دندانی  های  نمونه  روی  به  خستگی 

میلیون  2/1هزار سیکل تا  10و بارگذاری در همان حالت  چرخه ای 
نیروی   و حداکثر  و حد    100سیکل،  نوع  به  نیوتن است که بسته 

است، ل ذا جهت بررسی نموداری و عملکرد  خستگی نمونه متغیر 
خستگی را    آزمایشدهد این دستگاه قابلیت  دستگاه که نشان می

سیکل بررسی شد    500نیوتن و    100نیز دارد نمونه ها تحت نیروی  
 و نتایج آن به شرح زیر است: 

 در حالت اول :

قرار   تنظیم پیچ مربوط به لودسل، آن را به حالت مماس  پس از 
اساس   بر  و  نیروهای داده  لودسل  جایی  جابه  مقدار  محاسبات 

که  است  مشخص  زیر  شکلهای  در  سیکل  هر  در  شده  اعمال 
های گرفته شده از لودسل هنگام حرکت  مربوط به داده  1۰-۳شکل

مربوط به نمودار اصولی و بدون   11-۳باشد و شکل  می  چرخه ای 
از   آمده  بدست  نتیجه   . است  خطاها  گرفتن  نظر  سیکل   ۵۰۰در 

تا صفر نیوتن که در   1۰نیوتن و محدوده نیرویی  1۰۰رگزاری تحت با
 سیکل نشان داده شده است به صورت زیر است: ۲4

 
به    ( 10شکل   دستگاه  ای  چرخه  حرکت  در  زمان  حسب  بر  نیرو  نمودار 
 ثانیه   1۵سیکل در مدت   ۲4تعداد 

 

 
حرکت    ( 11شکل   در  زمان  حسب  بر  نیرو  اینمودار  قانون    چرخه  اساس  بر 

 ثانیه  1۵سیکل در مدت  ۲4هوک به تعداد 
 

است  مشخص  نمودارها  از  که  همانطور  آمده  بدست  نتایج  که 
نزدیک به هم بوده و فقط خطاهای احتمالی حین حرکت چرخه 

 ای باعث این تفاوت جزئی شده است.
 در حالت دوم: 

نیروسنج، نیروی       1۰پس از  مماس کردن پیچ مربوط به حسگر 
تغییرات   اساس مقدار  آن بر  از  کیلوگرم به آن وارد شد و پس از 
نیروسنج کورس حرکت عمودی طوری تنظیم   جابجایی در حسگر 

به    شده  اعمال  نیروی  مقدار  آن  رفتن  باال  با  کیلوگرم    7شد که 
چرخ  حرکت  ترتیب  همین  به  و  یابد  خواهد کاهش  ادامه  ای  ه 

شکل در  که  برحسب     12داشت  زمان   حسب  بر  نیرو  تغییرات 
تغییرات نیرو بر حسب زمان که داده      13قانون هوک و در شکل  

 ها از حسگر نیروسنج گرفته شده به شرح زیر است: 
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بر اساس قانون   چرخه اینمودار نیرو بر حسب زمان در حرکت  ( 12شکل  

 هوک در حالت دوم
 

 
حسب  ( 13شکل   بر  نیرو  حرکت    نمودار  در  ای زمان  در    چرخه  دستگاه 

 حالت دوم
 

حالت دوم سرعت سیکل  نسبت به حالت   است، در  الزم به ذکر 
نیرو و   تغییر  در  سرعت حرکت  پارامتر  تاثیر  تا  یافت  اول کاهش 
به   شود  بررسی  نیروسنج  حسگر  توسط  آنها  دادن  نشان  درستی 

یک سیکل و در حالت دوم    6/0زای هرطوری که در حالت اول به ا
 یک سیکل وارد می شود.  9/0به ازای هر

 بندی و نتیجه گیری   جمع   -4
با توجه به نتایج به دست آمده از تست دستگاه روی نمونه های  
دندانی، این دستگاه قادر است حد دوام و همچنین حد خستگی  

نه    را در محدوده تعریف شده و در حد توانایی خود تست کند که
تنها فقط برای نمونه های دندانی بلکه برای تمامی مواد صنعتی 
که تحت تنش و خستگی هستند و نیاز به شبیه سازی واقعی)نه  

 این  واقع  در و کند برطرف را   نیاز این توانندمی  نرم افزاری( دارند،
  باال   استحکام  با  جدید  قطعات  ساخت   برای   ای مقدمه   دستگاه
  از   را   روش  هر  با  شده  تولید  قطعات  توان  می  که  چرا   بود  خواهد
 .کرد  آزمایش دستگاه این  در  استحکام و کارکرد   نظر

 خستگی   حد  و  دوام  حد  آزمایش  است   قادر  دستگاه  این  همچنین
و   های نمونه  روی   به  را   صنعتی  کاربرد   که  قطعاتی   غیردندانی 

  در   قطعه  از  بخش  آن  قرارگیری  با  که  طوری  به  دهد  انجام  دارند،
 سازیشبیه  است،  دینامیکی  یا   استاتیکی  بار  تحت    که  دستگاه،

  قطعه   آن  واقعیت   به   نزدیک   شرایط  طبق  الزم  های آزمایش  و  شده
 گیرد.  صورت

مواد جدید ساخته مینمونه از  دندانی جدید که  برای های  شوند، 
و به صرفه نظر  این که کاربرد بهتر  تری داشته باشند الزم است از 

حد   و  لزوم  استحکام  صورت  در  تا  شوند  آزمایش  خستگی 
نمونه افتادهجایگزین  کار  از  بتوانند های  و حتی  باشند  اصلی  ی 

 کارکرد مشابهی نسبت به خود دندان داشته باشند.
این دستگاه برای این که بتوان شرایط طبیعی دهان و بزاق را   در 

در شبیه کرد،  کمک  نتایج  شدن  بهتر  چه  هر  به  و  کرد  سازی 
دستگاه جایی که نمونه  گیرند از  های دندانی جای میقسمتی از 

می استفاده  مصنوعی  بزاق  عملیات محلول  حین  در  که  شود 
و دادهآزمایش، شرایط طبیعی باشند که استفاده از  ها دقیقتر  تر 

مورد  آزمایش  و حساسیت  خاص  شرایط  به  بستگی  محلول  این 
 نظر دارد. 

 

 
 ات دستگاه ساخته شده نمای کلی  و جزئی  ( 14شکل  
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Calibration of the 4-Dof Milling Machine Based 

on Parallel Mechanism 
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The milling machines based parallel mechanisms with more than 3-dof. have high stiffnes 
and flexability in machining of the complicated workpieces. Accuracy and repeatability of 
these machines will be enhanced by applying calibration procedures. In this paper a 4-Dof 
milling machine based parallel mechanism was introduced. The required tests to find 
positioning errors have been done. After applying error compensation process on 
controller, the positioning errors of each of the rails were measured again. It was resulted 
the positioning errors of rails have been decreased and the accuracy of milling machine 
was enhanced. 
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   کالیبراسیون یک دستگاه فرز چهار درجه آزادی با ساز و کار موازی 

 

 مشخصات مقاله   چکیده 

برخوردار پذیری باالیی در ماشینکاری قطعات پیچیده ماشینهای فرز با سازو کار موازی و درجات بیش از سه محور، از سفتی و انعطاف 
امکانمی را   تولیدی  تکرارپذیری قطعات  افزایش دقت و  دستگاهها  از  نوع  این  میباشند. کالیبراسیون  این  سازد.  پذیر  مقاله یک  در 

های آن انجام شده  های الزم برای تشخیص خطاهای حرکتی ریلدستگاه فرز چهار درجه آزادی با ساز و کار موازی معرفی و آزمایش
از   پس  خطااست.  میزان  حرکتی  تعیین  خطاهای  مجددًا  دستگاه،  کنترلر  در  خطایی  ضرایب  اعمال  سپس  و  حرکتی  محور  هر  های 

اندازه ه اندازدستگاه   است.  میزان چشمگیری  گیری شده  به  دستگاه  داده که خطاهای  نشان  انجام کالیبراسیون  از  گیری خطاها پس 
 ر محورهای حرکتی دستگاه فرز شده است. کاهش داده شده است. این فرآیند باعث افزایش دقت د
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 مقدمه    -1
. ست ین  دهیپوش  یروزمره بر كس  یدر زندگ  کیربات  ت یامروزه، اهم
ربات كاربردها  کیعلم  لطف  كشاورز  عیوس  ی به   صنعت،   ،یدر 
حال توسعه م  به  ره،یو غ  مارستانهایخانه، ب روزافزون در  -یطور 
اصل  یصنعت  ی هاربات  .باشد شاخه  دو  عناو  ،یبه   نیبا 
  ی مواز  ی هامزیمکان  .شوندیم  میتقس  یو مواز  یسر  ی مهازیمکان

سکو   ک یاند كه  شده  لیتشک  یسر  یکینماتیس  رهیزنج  نیاز چند
به    هیپا  ای  می فر  ای را  افکتور    ایمتحرک    ی سکو  کیثابت    ا یاند 

نها م  ییمتحرک  سر   ی رباتها.  سازندیمتصل  قابل  ینوع   ت یدر 
بارها برخوردار   نیسنگ  ی تحمل  فضا  یو  مراتب    به  یكار  ی از 

 یمنف  یژگیباوجود و  دارند.  یبرتر   یمواز  ی بزرگتر نسبت به رباتها
دقت   ی دارا   یمواز  ی مهازیمکان  كوچک،  یكار  ی فضا و  سرعت 
 شتریب  یسفت  ،یسر  ی مهازیبرخالف مکان  نیهستند. همچن  ییباال

درنت د  و   یریپذر مانو  جهیو  و  یکینامیعملکرد  از   ی هایژگیبهتر 
 . ]1[شودمحسوب می یمواز ی هامثبت ربات

با سرعت باال، تقاضا   ینكار یصنعت به سمت ماش  لیتما  لیبه دل
ماش  ی برا  د  یهانیتوسعه   عملکرد  با  با   یکی نامیابزار  مناسب، 
. به ]2[است   افتهی  شیكم، افزا   یباال و جرم حركت  یسفت  ی هایژگیو

ماش آن،  پا  ی نهایطبع  بر  سالها  یمواز  ی هامزیمکان  هیابزار   ی در 
گسترده  ر یاخ طرز  آرا  .اندافتهی  عهتوس  ی ابه  و  دقت    ]3[ی روپنن 

د  وشده ب   یطراح  شتریب  یریمانورپذ  یرا که برا   یاستوارت  زمیمکان
 ی محرکها و خطا یطول ی خود خطا  زیکردند. آنها در آنال آزمایش را 

  ]4[وان و احمانصدقیان     رار دادند.ق مفاصل را مد نظر    یتیموقع
خطا مدل  خود  مقاله  برا   ی در  را  دوم  و  اول   زمیمکان  ی درجه 

بررس مورد  ا  یاستوارت  در  دادند.  خطا  نیقرار    ی تیموقع  ی مقاله 
مفاصل   یحرکت  ی ها و خطاهمحرک   ی برا   یینه پارامتر خطا  مفاصل،

 نظر گرفته شده است. دم ی کرو
اندازه برای  فراوانی  تحقیقات  مجموع  جبران  در  و  خطاها  گیری 

و کالیبراسیون ماشین در  آنها  انجام گرفته است.  ابزارهای موازی 
وجود نوآوری در طراحی مکانیزم موازی این مقاله نیز با توجه به  

گیری خطی برای یافتن خطاهای محورهای حرکتی و  روش اندازه 
دستگاه انجام شده است الح آنسپس اص کنترلر   .ها با اعمال در 

گیری و نتایج اصالح خطاها که بصورت تجربی انجام  مراحل اندازه 
ادامه توضیح   و باعث افزایش دقت حرکتی دستگاه شده است در 

 داده شده است. 

 درجه آزادی   چهار معرفی مکانیزم موازی    -2
كه در شکل   كه از یک  شده، رب  نمایش داده  1همانطور  ات حاضر 

میزمکانی بهره  موازی  سینماتیکی م  زنجیره  چهار  دارای  گیرد 
م حاضر  زباشند. مکانیهست كه به یک پلت فرم نهایی متصل می
باشد كه طول پایه ثابت از نوع ربات موازی با طول پایه ثابت می

مکانی م موازی این زشود. مکانیم میزباعث سفتی هر چه بیشتر 

درج  چهار  میربات  تأمین  را  آزادی  در ه  جابجایی  شامل  كند كه 
افقی z و   x ،y محورهای  باشد. وجود می x و دوران حول محور 

م در  زكارایی مکانی درجه آزادی چهارم باعث افزایش مانورپذیری و
مکانی با  مکانیزمقایسه  این  میشود.  آزادی  درجه  سه  بهزمهای   م 

، PR(Pa)U-2-PR(Pa)R2   ، Pa  ،  Rواسطه دو نوع زنجیر غیرهمسان 
Pa  و   U نشان ترتیب  مفصل   به  مفصل كشویی،  ، لوالییدهنده 

اتصال سکوی الضاالمتوازی  برای  یونیورسال هستند.  و مفصل  ع 
ع مدنظر قرارگرفته  الضاالمتحرک به سکوی ثابت، سیستم متوازی 
را توسط دو میله موازی  است. این سیستم اتصال بین دو مفصل  

می بهممکن  كه  ب  سازد  باعث  خود  اتصال    االنوبه  سفتی  رفتن 
لینکمی تعداد  بودن  زیادتر  با  طرفی  از  كل  گردد.  سفتی  ها 

میزمکانی افزایش  نیز  تسمه .یابدم  بازوی  همچنین  دو  هایی كه 
لینک   كردهع  الضاالمتوازیهر  متصل  هم  به  امر  را  این  كه  اند 

درج  سلب  محورباعث  حول  مفصلهای ُكروی  آزادی  و    z ه  شده 
های یونیورسال گردیده است.  ها به مفصلباعث تبدیل این مفصل

اال متوازی  بازوهای  نگه الضدرنتیجه،  یکدیگر  موازی  همیشه  ع 
بهزشوند. چهارچوب اصلی مکانیداشته می ی طراحی اگونه  م نیز 

نقاط تکین فراهم  ترین فضای كاری عاری از  شده است كه بهینه
شکل  .كند درجه   2در  چهار  فرز  ماشین  از  شده  ساخته  مکانیزم 

 آزادی نمایش داده شده است.

 اجزاء مکانیکی و الکتریکی ماشین فرز    -3
اسکرو  بال نگیواسطه كوپلراهنما به ی لهای ر ی رو هاییحركت كشو
مشخص بوده، فراهم شده  3 همانطور كه در شکل  ی ابه موتور پله 

  انه یدر را  یزی رو طرح   ریابتدا بسته به نوع مس یفرمان حركتاست. 
ارتباط    قی موتورها شده و از طر  ییبه جابجا  لیپردازش شده و تبد

به   یمگاهرتز  84آرم    یبا معمار  زپردازندهی به ر  یپ  ی د  ویشبکه  
آردو م  نوینام  اشودیفرستاده  سپس،    ی هاداده  زپردازندهی ر  نی. 

بازه م  افت ی در را مطابق    یابیانیشده را به مقدار پالس الزم در هر 
طرح  درا   یزی ر نوع  به  و  م  ویحساب كرده  ارسال  در  كندیموتور   .
موتور    انیرا مطابق ولتاژ و جر  یافتیدر  ی هاپالس  وهایادامه، درا 

-یكرده و پالس حركت و جهت دوران را به موتور ارسال م  میتنظ
خطكند مکان  شده هیتعب  ی كد  ی كشها.  طر  م،زیدر  مدار    قیاز 
پالسها  یطراح  یکیالکتر دقت    ییشده،  به    متریلیم  صدمکیبا 

ارسال شده و ا  ی و  ی از نوع ا    یمگاهرتز  16  زپردازندهی ر  کی   ن یآر 
تشخ  اتیعمل  زپردازندهی ر و  انجام   صیشمارش  را  حركت  جهت 

طر از  و  نرم   قیداده  به  شبکه  رابط كاربرپروتکل  را   یافزار    انه یدر 
 .فرستدیم
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   آزادی هساختار مکانیزم موازی پنج درج   ( 1  شکل 

 

 
 

   درجه آزادی ساخته شده4 ماشین فرز  ( 2  شکل 
 

 

 

  شماتیک سیستم کنترل حرکت ریلها  ( 3  شکل 

 زم ی مکان   ک ی ت ما ن ی س -4
یا و  کنترل  منظور  متحرکبه  سکوی  محل  است    فتن  الزم  ربات 

دست آید. به  بمعادالت الزم برای ارتباط بین عملگرها و اتصاالت  
سین می ماکمک  عملگرها  موقعیت  از  استفاده  با  مستقیم  تیک 

متحرکتوان   سکوی  کمک    موقعیت  به  و  کرد  پیدا  را  ربات 
، می توان تن موقعیت سکوی متحرکتیک معکوس با داشماسین

  .موقعیت عملگرها را به دست آورد 
مجموعه  یک  متحرک  سکوی  از  مشخص  موقعیت  یک  برای 

سین طریق  از  ها  پایه  طول  از  فرد  معکوس  مامنحصربه  تیک 
می دست  به  سینمکانیزم  لذا  مکانیزم، ماآید.  معکوس  تیک 

پایه طول  به  را  مکانیزم  متحرک  سکوی  مشخص  ها  موقعیت 
کند. منظور از موقعیت، ترکیبی از مکان سکوی متحرک  تبدیل می

مختصات    در دستگاه  در  آن  جهت  و  عمومی  مختصات  دستگاه 
سین درحالیکه  است.  داشمامحلی  با  معکوس  موقعیت  تن  تیک 

پایه طول  به  متحرک  میسکوی  سینها  مستقیم  مارسد،  تیک 
کند. به این معنی که برای یک مجموعه طول عکس آن عمل می

 ، زمتیک مستقیم مکانیماتوان از طریق سینها در مکانیزم میپایه
به  مکانیزم،  متحرک  سکوی  برای  فرد  منحصربه  موقعیت  یک 

آورد  بنابراین  دست  پایهماسین.  را  تیک مستقیم مکانیزم طول  ها 
 .کندبه موقعیت سکوی متحرک تبدیل می

 سینماتیک معکوس مکانیزم   -1-4
این دستگاه بعنوان میز   برای کنترل حرکت سکوی متحرک که در 

روی   قرار میمتحرکی که قطعه کار  است که  آن  میزان  گیرد، نیاز 
شکل   در  که  ریلها  از  کدام  هر  خطی  است   4حرکت  مشخص 

مشخص باشد. بنابراین برای تعیین و محاسبه مقدار حرکت الزم  
از   کدام  هر  دوران  میزان  آن  تناسب  به  و  ریلها  از  کدام  هر 
آنها بایستی محاسبات سینماتیک معکوس  موتورهای مربوط به 

این    با مشخص شدن برای  آید.  بدست  متحرک  موقعیت سکوی 
سینماتیکی   زنجیره  یک  شکل  منظور  در  که  بردارهایی    4با 
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می تشکیل  شده  مطابق مشخص  آنها  بین  برداری  رابطه  و  شود 
 شود. روابط زیر نوشته می

O O P O O O O

Pi i i i i i+ = + + +p R b a d l c                                              (1) 

رابطه فوق Oدر 

ip  رابط بین سکوی متحرک و ثابت می باشد.  بردار 
𝒃 

𝑃   بردار رابط بین مفاصل کروی روی سکوی متحرک و در دستگاه
باشد  هم طول بازوهای ربات می  𝐥 o باشد.می {O}مختصات محلی  

  1در رابطه  که سکوی متحرک را به هرکدام از ریلها متصل می کند.
به ترتیب   {P}و {O}همچنین ارتباط بین دستگاه مختصات محلی  

 شود. زیر تعریف می

( )ˆ ˆ
i i i i i i i ic d+ − − − =p b a d l d                                           (2) 

 : شودبه ترتیب زیر بازنویسی می 2رابطه 

( )
2

2ˆ ˆ
i i i i i i i ic d l+ − − − =p b a d d                     (3) 

رابطه ˆ 3در 
id می ربات  ریلهای  راستای  در  یکه  شکل    باشد.بردار 
 را میتوان به ترتیب زیر بازنویسی کرد: 3دیگر رابطه

(4)         ( )( ) ( )( ) 2ˆ ˆ ˆ ˆ
i i i i i i i i i i i i i i ic d c d l+ − − −  + − − − =p b a d d p b a d d 

پایه زینهای  از  کدام  هر  حرکت  میزان  نهایت  اینکه  در  برای  ها 
کارتزین مورد نظر قرار گیرد به ترتیب  سکوی متحرک در موقعیت  

 شود:مشخص می 5رابطه 

𝒅𝒊 =  −𝒄𝒊 +  �̂�𝒊
𝑻(𝒑 + 𝒃𝒊 − 𝒂𝒊) ±

√𝒍𝒊
𝟐 − (𝒑 + 𝒃𝒊 − 𝒂𝒊)

𝑻(𝑰𝟑𝒙𝟑 − 𝒅�̂��̂�𝒊
𝑻)(𝒑 + 𝒃𝒊 − 𝒂𝒊)                (5) 

 
 مدل زنجیره سینماتیکی ربات ماشین فرز   ( 4  شکل 

  

 گیری خطاهای ماشین ابزار  اندازه -5
مقاله،  این  در  شده  معرفی  ابزار  ماشین  عملکرد  بهبود  برای 

تنظیمات نرم -افزاری و سخت خطاهای موقعیت دهی و سپس 
نمونه است.  شده  انجام  افزاری افزاری  سخت  تنظیمات  از  ای 

و  اسپیندل  حامل  متحرک  سکوی  میزدستگاه،  کردن  تراز  شامل 
نمایش   5اسپیندل به میز دستگاه در شکل  همچنین عمود کردن  

اندازه ابزارهای  از  استفاده  با  تنظیمات  این  است که  شده  -داده 

الکلی   تراز  نظیر  دقیق  گونیامیلی  0.01گیری  و  شده   متر  انجام 
شکل      است. در  اندازه  6همچنین  حرکتی نحوه  خطاهای  گیری 

با تفکیمحورهای دستگاه با استفاده از کولیس پایه   پذیری  کدار 
متر نشان داده شده است. برای انجام این ازمایش پایه میلی  0.01

پایه پایه کولیس  از  استفاده  با  دستگاه  از  ثابتی  قسمت  روی  دار 
موقعیت  مورد مغناطیس  دستگاه  خطی  حرکتهای  و  شده  دهی 

  گیری قرار گرفته است.اندازه

 
 افزاری ربات ماشین فرزتنظیمات سخت ( 5  شکل 

 

 
 دهی محورهای حرکتی گیری خطاهای موقعیتاندازه  ( 6  شکل 

 های خطایی و تشخیص میزان جبران خطا تحلیل منحنی -6
اندازه انجام  از  موقعیت پس  خطاهای  از  گیری  کدام  هر  دهی 

دستگاه، خطاهای  ریلهای  برگشت  و  رفت  مسیرهای  در  محورها، 
شکل مطابق  دهی،  شیب    10تا    7های  موقعیت  و  شده  ترسیم 

 منحنی خطایی برای هر ریل محاسبه شده است.  
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رفت    ( 7  شکل  خطای  برگشت  میزان  شماره  و  طول    1ریل  کورس    در 

 حرکتی 
 

 
شماره    (8  شکل  ریل  برگشت  و  رفت  خطای  طول    2میزان  کورس    در 

 حرکتی 
 

 
شماره    ( 9  شکل  ریل  برگشت  و  رفت  خطای  طول    3میزان  کورس    در 

 حرکتی 
 

 
شماره    ( 10  شکل  ریل  برگشت  و  رفت  خطای  طول    4میزان  کورس    در 

 حرکتی 
 

در نهایت با اعمال ضریب تصحیح مطابق جدول زیر برای هرکدام 
نرم ریلها  در  کنترلر دستگاه، اصالح موقعیت دهی حرکتی  از  افزار 
 ه است. برای هرکدام از ریلها بدست آمدمطابق منحنی 

ریل خطای  منحنیمیزان  در  همانطوریکه  نشان    11های شکل  ها 
خطاهای   داده شده استبه مقدار چشمگیری نسبت به هرکدام از 

 قبلی کاسته شده است.
 

 ضرایب اعمال شده به هرکدام از ریلها جهت جبران خطا(  1 جدول 
 4 3 2 1 ریل شماره 

 0.0001 0.0014 0.003- 0.00025- ضریب تصحیح  
 

 
انجام جبران خطا    (11 شکل  میزان خطای رفت و برگشت ریل ها پس از 

 توسط کنترلر دستگاه 

 گیری بحث و نتیجه -7
این مقاله یک ربات موازی   با کاربرد ماشین    درجه آزادی   چهار در 

سخت   فرز قسمتهای  و  و  معرفی  مکانیکی  آن افزاری  کنترلی 
است  شده  حرکت معرفی  نحوه  و  سینماتیکی  روابط  آن .  های 

تشریح شده است. برای بهبود کیفیت و کاهش خطاهای حرکتی 
با  حرکتی  خطاهای  تشخیص  و  افزاری  سخت  تنظیمات  آن 
شیب   آمدن  بدست  با  است.  شده  انجام  تجربی  آزمایشهای 

 های خطاهای موقعیت دهی، میزان اصالح آنها مشخص منحنی
اندازه از  است. پس  اعمال شده  دستگاه  کنترلر  در  گیری مجدد  و 

میزان  به  محور  هر  حرکتی  خطاهای  اندازه  که  شده  مشخص 
  چشمگیری کاهش یافته است.

   مراجع
1- Jean-Pierre M. Parallel robots: Springer Science & 
Business Media; 2012. 
2- Zhang D. Parallel robotic machine tools: Springer 
Science & Business Media; 2009.  
3- Roppenen, Timo, and Arai, Tatsuo. Accuracy 
Analysis of a Modified Stewart Platform Manipulator. 
Proceeding of the 1995 IEEE International Conference 
on Robotics and Automation, Vol. 1, 1995, pp. 521-
525.  
4- Wang, Shih-Ming, and Ehmann, Kornel F.  Error 
Model and Accuracy Analysis of a Six-DOF Stewart 
Platform. Manufacturing Science and Engineering Vol.  
2, NO. 1, 1995, pp. 519-530. 



 

 

 1401  مهر ،  10 ، شمار22دوره   شرفته ی ابزار پ   ی ها ن ی و ماش   ی کار ن ی ماش   ی کنفرانس مل   ن ی دوم مجموعه مقاالت  نامه  مكانيك مدرس، ويژه   ی مهندس علمی    ماهنامه 
 

 



 

 

 ISSN: 2476-6909; Modares Mechanical Engineering. Proceedings of 2nd Iranian National Conference on Advanced 

Machining and Machine Tools (CAMMT). 2022;22(10):161-166. 

 

Optimal Electric Motor Selection for Tube 

Bending Machine within a Manufacturing 

Automation Cell 

 

A R T I C L E I N F O 

 

A B S T R A C T 

Authors 

Norouzi Niyaee F.1*, 
Taheri Sartang K.1 

Taghavi Farahi MH.1  

Fesharakifard R.1*, 

Rezaei SM.1 

Choosing the right equipment in terms of price, performance and reliability, is one of the 
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الکترو  خم   برای   بهینه   موتورانتخاب  تولید  در    لوله   دستگاه  سلول 
 اتوماتیک 

 

 مشخصات مقاله   چکیده 

چالش از  اتوماسیون انتخاب تجهیزات مناسب ازلحاظ قیمت، عملکرد و قابلیت اطمینان    های امروزه یکی  صنعت، بخصوص صنعت 
این تجهیزات میمی بهباشد. ازجمله  مهم  توان  از  به شمارمیالکتروموتورها که  ارکان صنعتی  پرکاربردترین  و  اشاره نمود. ترین  آیند، 

می صورت  خاصی  اصول  و  قواعد  طبق  الکتروموتورها  میانتخاب  مهم  بسیار  مسئله  بر  حاکم  شرایط  شناخت  و  چراکه پذیرد  باشد؛ 
ان کمتر از نیاز موجب آسیب دیدن موتور و عدم کارایی و استفاده از موتور با توان باالتر از نیاز موجب افزایش  استفاده از موتوری با تو

 .شودمیهای مجموعه هزینه
یک سیستم اتوماسیون است. لذا با استفاده از شرایط    ها درکاری لولههدف این مقاله انتخاب علمی یک الکتروموتور برای فرآیند خم

دادهک تولیدکننده و بهره واقعی ی از  مقاالت و کتابگیری  انجام محاسبات های موجود در  ها، روابط الزم استخراج گشته که پس از 
مرحله اول پایش مقدماتی و انتخاب گردید. سپس با اعمال سایر شرایط و    28شرایط کاری موتور،    اعمالو    ابتدایی  در    روابطموتور 
متفاوتموتور    3حاکم،   توان  درنظرگرفته شدند  با  نهایی  بررسی  درنهایتبرای  از    .  اعمال سیممتلب  در    سازی شبیهپس  و  اسکیپ 

انرژی  با ارضا  Oriental Motorساخت شرکت    5RK90GE-CW2ML2موتور  ،  موردنیاز   شرایط  ایمنی    توانست  توانی، کیفی و  شرایط 
 عنوان گزینه نهایی انتخاب و تائید گردید.به 
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 مقدمه   -1
امروزه با پیشرفت صنایع و تغییر شکل زنددگی بشدر، اسدتفاده از 

نیدز پاسدخگوی نیازهدای های گذشته  های تولیدی سالتکنولوژی
باشد؛ چه رسد بده متعدد و متنوع جوامع مصرفی محصوالت نمی

های گذشدته. اتوماسدیون بدا حدذف های تولیددی دهدهتکنولوژی
هددا، ها را کنددار زده و بددا کمددک رباتنیددروی انسددانی، محدددودیت 

.. ..نویسدی وهدای برنامههای تولید و انتقدال قددرت، زبانسیستم
افدزایش   شدده و  ری  های جداهزینده  و  ولیدزمان تموجب کاهش  

. تشددخیع عیددوب در ایددن را در پددی دارد  سددود نهدداییوری و بهدره
ای و از راه دور را ها ساده، سریع، امکان پشدتیبانی لحظدهسیستم
هدا PLCهای باالدسدتی اتوماسدیون مانندد د. سیسدتمباشدارا می

های برقدددی، قابدددل همددداهنگی بدددا طیدددی وسدددیعی از سیسدددتم
های مکانیکی یکی و نیوماتیکی بوده و منحصر به سیستمهیدرول
. یکی از صنایع نیازمند توسعه در این زمینه، صنعت ]1[باشندنمی

کشدور  های کارگاهو  هاکارخانهدر اکثر    بطوریکه؛  است   تولید ویلچر
از رانددمان  ودسدتی بدوده   کدام ا   صورتبهدر این حوزه خط تولید  

  است. برخوردارکاری پایینی 
یک سلول تولیدد ،  ]2-3[موجود  های مدلبرای این منظور با الهام از  

( 1)شدکل  ، برش، خم  کاریسوراخ،  تغذیهشامل خطوط    اتوماتیک
و انتقال به واحد مونتاژ )یا انبار در صدورت نیداز( بدرای حدل ایدن 

یدک مدورد از   است.  شدهطراحیدر سالیدورکس  پیشنهاد و    مسئله
 است. شدهدادهنمایش  2در شکل  شدهساختهواقعی  های دستگاه

مناسب بدرای قسدمت   موتور الکتریکیهدف این مقاله، پیشنهاد  
در همین راستا با توجه به شرایط ، که  باشدمیاین طرح    کاریخم

، مسدئلهفیزیکی واقعی، استانداردهای موجود و روابط حداکم بدر  
 پیشنهادشددهبرآورده کردن نیاز طراحان بررسدی و    باقابلیت موتور  
 است.

 
 شده طراحی   کاریخم واحد    ( 1شکل  

 
 AMOBشرکت   کاریخم دستگاه   ( 2شکل  

 
 کاری خم واحد  معرفی   -1-1

لوله پروسه  خم دستگاه  برای  تجهیز  نوعی  لوله   خمکن  و سرد  ها 
است   رایند خم شدن یک فرایند کششیهای فلزی است. فپروفیل 

طول فرایند خم شدن، به مایع خنککه   نیست. در در  کننده نیاز 
لوله برخی موارد، روغن  ابزار  کشی برای کاهش مقاومت بین  و  ها 

ها را بهبود بخشد  تواند کیفیت خملوله موردنیاز است که می  خم
قالب  عمر  طول  دهد.    خمهای  و  افزایش  را  در  همچنین  لوله 

آبعضی طرح برای کاهش  ماندرل  از  به قطعه مورد خم  ها  سیب 
می شکل  .  ]4[گردداستفاده  خم  2دستگاه  از  وسیعی  با طیی  ها 

در  شعاع گوناگون  زوایای  با  متنوع  برای    3های  آزادی  درجه 
پشتیبانی  میله را  در    کاررفتهبه  های المان.  کندمیهای گوناگون 

 است: شدهدادهنمایش  3کلگی قسمت خم در شکل 

 
 کاریخم کلگی قسمت  ( 3شکل  

 
 به شرح زیر است:  3اجزا شکل 

 : میز کار 1شماره 
 درجه(  180-0: خم کن )2شماره 
داشتن لوله بر روی : گیره قابل تنظیم )جهت ثابت نگه3شماره 

 غلتک خم(
 : سیستم محرک گیره 4شماره 
 : لوله 5شماره 
 : محور دوار متصل به موتور 6شماره 
داشتن انتهای لوله هنگام  گیره )جهت ثابت نگه: کلگی 7شماره 
 خم(
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هدا و شدعاع غلتدک، بدا شدعاع لولده دقت شود شدعاع کلگدی گیره
 رانس موجود( برابرند.با درنظرگرفتن تلموردنظر )

 کاری خم مشخصات موتور واحد   -2
 روابط حاکم بر انتخاب موتور   -1-2

موتور انتخابی معادالت حاکم بر موتور به شرح زیر بوده و گشتاور  
 : ]5-7[دباید شرط زیر را ارضا کن

(1) 𝑇𝑚𝑎𝑥 ≥ (
𝐽1

𝑟
+ 𝑟𝑀2) �̈�𝑠𝑝𝑒𝑐 + 𝑓1𝜔𝑚𝑎𝑥 + 𝑓2𝑟�̇�𝑠𝑝𝑒𝑐 + 𝑟𝐹𝑒𝑥𝑡 

های اط عات اولیه و مشخصات کاری سیستم  رابطه، مؤلفه دراین
نسبت انتقال قدرت   rمشخصات موتور و    های )معلومات(، مؤلفه 

ها استخراج  بایست مطابق شرایط کاتالوگمورد آخر می  2بوده که  
 شوند.
عبارت  باتوجه خارجی  نیروی  وجود  عدم  صفر   extrFبه    برابر 
نظر    2fو    1fباشد. به دلیل عدم اصطکاک ضرایب  می در  هم صفر 

حدود کل جرم جابه   شوند،گرفته می نیز  راستای حرکت  در  جایی 
 5/1ای اطمینان محاسبات ضریب ایمنی  وگرم است که برکیل  7/10

 . شودمی انجام 
پارامتر   قدرت  انتقال  نسبت  محاسبه  .  شود میتعریی   𝑟𝑜𝑝𝑡 𝛾برای 

از   قدرت  انتقال  به نسبت  راستای محاسبات مربوط  در  همچنین 
بی  صورت   شود میاستفاده    *rبعد  پارامتر  این  به  آن  رابطه  که 

 است.

(2) 𝑟𝑜𝑝𝑡 𝛾 =
√𝐽1

𝑀2
 

(3) 𝑟∗ =
𝑟

𝑟𝑜𝑝𝑡 𝛾
 
 : شودمیبنابراین روابط گشتاور موتور به شرح زیر بازنویسی 

(4) 𝑇𝑚𝑎𝑥

𝐽1
= (𝑟∗ +

1

𝑟∗
) √𝑀2 �̈�𝑠𝑝𝑒𝑐 

(5) √𝐽1𝜔𝑚𝑎𝑥 = (
1

𝑟∗) √𝑀2 �̇�𝑠𝑝𝑒𝑐 

بعد  ازآنجاکه پارامترهای قسمت مربوط به نسبت انتقال قدرت بی
جدیدی  می ثابت  پارامترهای  مشابه  طریق  به    ccو    caباشند، 

بعد جدیدی برای  ها بر هم پارامتر بیشده تا از تقسیم آنتعریی 
با   عملگر  *rمقایسه  ثابت  ترتیب  به  ثوابت  این  شود.   استفاده 

(Actuator Constant)  ب ثابت  نامیده    (Load Constant)  ارو 
 شوند.می

(6 ) 𝑐𝑎 =
𝑇𝑚𝑎𝑥

√𝐽1

 

(7 ) 𝑐𝑐 = √𝑀2 �̈�𝑠𝑝𝑒𝑐 

(8 ) 𝑟∗
𝑘𝑖𝑛𝑒 =

√𝑀2 �̇�𝑠𝑝𝑒𝑐

𝐽1𝜔𝑚𝑎𝑥
 

بنابراین روابط گشتاور موتوری و انتقال قدرت به شکل زیر تغییر  
 کنند: می

(9) 
𝑐𝑎

𝑐𝑐
= 𝑟∗ +

1

𝑟∗ 

(10) 𝑟∗ ≥ 𝑟∗
𝑘𝑖𝑛𝑒 

( و  9روابط  بی10)(  عددی  (  مقایسه  صرفاا  درنتیجه  و  بوده  بعد 
 باشند.می

نمودار   به  توجه  موتور  انتخاب  𝑐𝑎هنگام 

𝑐𝑐
موقعیت    *rبرحسب    و 

)شکل  باشدقرارگیری مشخصات موتور در این نمودار ضروری می
باتوجه(4 نمودار،  .  این  پدید   3به شکل  است  حالت کلی ممکن 

 آید: 

 
 منحنی عملکردی موتور   ( 4  شکل 

 

 (.Aقبول قرار دارند )نقطه نقاط باالی نمودار در محدوده قابل .1
 (.Cاستفاده نیستند )نقطه نقاط زیر نمودار قابل  .2
محدوده    .3 در  قدرت به  Bنقاط  انتقال  سیستم  انتخاب  شرط 

 باشند.استفاده میمناسب قابل 
نمودار شکل   از    5برای انتخاب سیستم انتقال قدرت مناسب نیز 

حدفاصل  شودمیاستفاده   در   .𝑟∗
𝑘𝑖𝑛𝑒   تا𝑟∗

𝑠𝑢𝑝  نسبت های  باند 
 باشد.مجاز برای انتخاب سیستم انتقال قدرت می

 
 انتخاب سیستم انتقال قدرت مناسب موتور   ( 5شکل  

 

 مسئله شرایط فیزیکی    -2-2
یا میله آلومینیوم  جنس  از  عمدتاا  صنعت  در  مورداستفاده  های 

سبک   این   که  باشندمی(  DIN 1629/3)معادل    St12فوالد  در 
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فرض   می  استفاده  بر پژوهش  فوالدی  میله  مشخصات باشد.  از 
 :است  شدهدادهنشان  1در جدول  مورداستفاده در محاسبات 
 مشخصات میله تحت خم   ( 1جدول  

 ( Kg/m3چگالی ) 7870
 (mطول کلی )  2
 ( mطول درگیر ) 1.5
 (cmضخامت ) 0.75
 (cmقطر خارجی ) 3
 (cmقطر داخلی ) 1.5

 

به مشخصات فوق جرمی که موتور باید تحمل کند از رابطه باتوجه
 : شودمی زیر محاسبه 

𝑀 = 𝜌𝐿(𝐷2 − 𝑑2) = 7870 ∗ 2(0.032 − 𝐷0.0152) = 10.624Kg (11 ) 

𝐼𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟 = 5.33 
𝐾𝑔

𝑚2⁄  (12) 
𝑇𝑀𝑎𝑠𝑠 = 16 ∗ 0.3 = 4.8 𝑁

𝑚⁄  (13 ) 

ایمنی   ضریب  احتساب  جرم  5/1با  برای  محاسبات  کیلوگرم   16، 
می  به انجام  رسیدن  برای  مدار  در  میله  حرکت  سرعت  گردد. 

 متربردقیقه  8/10مکانیزم خم )سرعت تأمینی توسط موتور( برابر  
م حرکت ثانیه است. مکانیز  10زمان هر فرایند  و    شدهدر نظر گرفته 

.  باشدثانیه می  2  هاگیری   شتابان  و زم   ای صورت مدل ذوزنقه به
 است.  شدهدادهنمایش  6پروفیل حرکتی در شکل 

 
 مشخصات پروفیل حرکتی   ( 6شکل  

 
ترم   به  باتوجه از  ترکیبی  روابط،  ترم اینکه  و  معلوم  های های 

می موتور  به خواص  ویژگی  باتوجه و  باشند،  وابسته  زیر، به  های 
ای از موتورهایی که قابل برآورده کردن نیازهای این طرح را دسته

می  انتخاب  در    هاویژگیاین  گردند.  دارند  موجود  دستگاه  مطابق 
 . اندشدهانتخاب  ]8[مرجع

 است. شدهانتخاب استاندارد  AC موتورهای  سری از  موتور •
 60  با فرکانس  AC  ولت   220  تک فاز  جریان  از  موتور  برق   تأمین •

 فرض شده است. هرتز 
 . باشدمی الکترومغناطیسی ترمز دارای  موتور •
 .دارد  آنی توقی قابلیت  موتور •

و  را برآورده کرده   5موتور که شرایط شکل    28وضعیت   7در شکل  
 است. شدهداده، نمایش اندمناسب قرارگرفته  ناحیه در

 
 وضعیت موتورها در نمودار انتخاب موتور   ( 7شکل  

 

 5RK90GE-CW2ML2موتور  3مدل موتور،    28از بین    درنهایت 
(M1), 5RK60GE-CW2ML2 (M3),    وBHI62EA (M2)   از

میکه    Oriental Motorشرکت  برآورده  را  الزم  معادالت  -شرایط 
 . ]9[شودمی ، پیشنهاد نمایند

 
 : اسکیپ سیم متلب    افزارنرم  سازی در و شبیه   سازی مدل   -3-2

موتور نهایی، برای یافتن موتور بهینه و مناسب    3پس از انتخاب  
است. به این    شدهاستفاده اسکیپ  افزار متلب و قسمت سیماز نرم 

مدل   شکل    ای شدهساده منظور  است    1از  شده  متلب  وارد 
(Import)سپس در قسمت سیمولینک شماتیکی از دستگاه خم . 

 (.8شده است )شکل چینی بلوک

 
 چینی دستگاه خم در سیمولینک بلوک  ( 8شکل  

 

طراح   پروفیل سرعتی که مدنظر  نتیجه،  به    باشدمی برای رسیدن 
تابع  (  6)شکل   به  و    شدهنوشته در  موتور  تبدیل  ورودی مطلوب 

موتورهاشودمی واقعی  خروجی  درنظرگرفتن  با  انرژی    .  میزان  و 
فراهم    شدهمصرف  بهینه  موتور  انتخاب  امکان  آن،  انجام  برای 

شکل   در  موتور   3پروفیل سرعت طی شده توسط    9خواهد شد. 
 است. شدهدادهنمایش 
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 موتور  3پروفیل طی شده توسط    ( 9شکل  

شکل   به  آبی 9باتوجه  نمودار  مرجع،  سرعت  مقدار  سبز  خط   ،
موتور   سرعت  توان  90پروفیل  با  موتور  برای  زرد  پروفیل  وات، 

قرمز200 پروفیل  و  توان    وات  با  موتور  به  است.    60مربوط  وات 
مشاهده    طورهمان  سرعت 60موتور    شودمیکه  پروفیل  به  وات 

ندارد؛ را  طراح  خواسته  کردن  برآورده  امکان  و  بنابراین   نرسیده 
بین موتباشدنمیانتخاب نهایی   وات، موتور    200و    90ورهای  . از 

بیشتری طی    200 با شتاب  را  مسیر  نیز  امر    کندمیوات  این  که 
کار بیشتری است. این موضوع از    مصرف  نیرو و  افزایشمستلزم  

طریق   موتورهای    باشدمینیز    بحث قابل این  بین   200و    90که 
ث عملی  انجام  برای  انجام وات،  مشخصی  کار  که  معین  و  ابت 

موتور  شو دلیلوات  200د،  باالتر    به  اینرسی  انرژی    قطعاا ممان 
مصرف   موتور    کندمی بیشتری  انتخاب  بهینه90و  خواهد    واتی 

 بود.
این   بهره    سازیمدلهمچنین  ضریب  با  مدارباز  کنترل  قابلیت 
 ثابت را دارد.

 

 : شده انتخاب مشخصات موتور    -4-2
 است: شدهبیان 2در جدول  شدهانتخاب ی موتور  هاویژگی

 برای سیستم خم   شدهانتخاب ی موتور  هاویژگی   ( 2جدول  
 پذیری برگشت باقابلیتترمز الکترومغناطیسی  نوع 

   in 54/3 سایز فریم 
   W 90(   HP 8/1)   توان خروجی

 VAC 220-230تک فاز  ( VACولتاژ )

 ( Hzفرکانس )
60 
50 

 جریان 
 [Hz 50 VAC, 230  ]A 0.82 
  [Hz 60 VAC, 220-230  ]A 0.96 

 دنده چرخ نوع شفت/ 
جداگانه فروخته  صورت به - موردنیازشفت پینیون )سردنده 

 (شودمی
 UL, CSA, CCC, EN, CE استاندارد ایمنی 

 ولتاژ پایین CEع مت  
 [(گرادسانتیدرجه  130درجه فارنهایت ] 226) Bک س  ک س عایق

حفاظت از گرمای  
 ازحد بیش

محافظ حرارتی داخلی )نوع برگشت اتوماتیک(. دمای کارکرد،  
 درجه سلسیوس 82بسته شدن:  درجه سلسیوس، 130باز:

 درجه سلسیوس 40الی   10منفی  محدوده دمای محیط
 )غیر متراکم(  % 85حداکثر  رطوبت محیط
 IP40 درجه محافظت

 گیری یجه نت و    ی بند جمع  -3
و   جوامع  افزایش    رفتن  باالگسترش  به  منجر  زندگی،  سرعت 

زندگی   سطح  در  تقاضا  و  عرضه  است.   هاانسان فرهنگ  شده 
رویکرد برای پاسخ به    مؤثرترینتولیدی،    های سیستماتوماسیون  

این تقاضا و سودآوری است. یکی از وسایل پرکاربرد که در کشور  
ویلچر   دارد،  وجود  آن  به  دستی(  )تولید  سنتی  نگاه  همچنان  ما 

راستای  باشدمی در  مفصل  تحقیقات  یک  از  بخشی  پروژه  این   .
سلول   یک  ویلچر    کام ا ایجاد  تولید  برای  که    باشدمیاتوماتیک 

.  باشدمیخاب موتور مناسب برای قسمت خم سلول  هدف آن انت
بررسی   از  رو پس  صنعت، یک    هایدستگاه ازین  در  خم متداول 

خم   به    شدهطراحی دستگاه  توجه  با  روابط و  و  دستگاه  کارکرد 
بر   بتوانند   از  ای مجموعه،  مسئلهحاکم  که  مناسب  موتورهای 
را    های خواسته  در  .  است   پیشنهادشدهنمایند،    برآوردهطراحان 

برای این کار    28مرحله اول   نظر گرفتهموتور    3شدند. سپس    در 
با   معادالت    که  وات(  200و    90،60)  مختلی  های توان موتور  در 

انتخاب   بودند  برقرار  درشوندمیموتور  مدل    بعد  مرحله  . 
متلب    ای شدهساده در  خم  دستگاه  تا    سازیمدلاز  است  شده 

طراح   مدنظر  پروفیل سرعت  فراهم شود.  موتورها  مقایسه  امکان 
مسئله   واقعی  فیزیک  بر  مبتنی  پروفیل    عنوانبه  (باشدمی)که 
تبدیل   موتورها  ورودی  به  سرعت    شودمیمطلوب  خروجی  و 

  60موتور    شودمی مشاهده    نهایتاا .  دنشومی   آوریجمع موتورها  
مدنظ  پروفیل  تعقیب  امکان  حذف  وات  و  نداشته  را  .  شودمیر 

مصرف    به دلیلوات، موتور با توان باالتر    200و    90بین موتورهای  
فرآیند انجام  برای  بیشتر  و سرانجام   ،انرژی  نبوده  بهینه    انتخاب 

 Orientalاز شرکت وات  90با توان  5RK90GE-CW2ML2موتور 
Motor    به مدل   سیستم انتقال قدرت متناسب با موتوربه همراه

5GE15KBF   محاسبات در  ایمنی  ضریب  باالترین  دارای  که 
 است.  شدهگرفته   نظر دربرای این کار  باشندمی

 فهرست ع ئم  

 

T گشتاور (N.m ) 
M ( جرمKg) 
J ممان (2mKg. ) 
𝑥 ( جابجاییm ) 
�̇� ( سرعتm/s ) 
�̈� ( 2شتابm/s ) 
F ( نیروN) 
f  ضریب اصطکاک 
r ( شعاعm ) 
c  بعد بیثابت 

 یونانی  ع ئم
ρ  ( 3چگالیm/gK ) 
ω  ( سرعت چرخشrad/s ) 

 هازیرنویس
spec  تجهیزات 

kine  سینماتیک 



ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فرنود نوروزی نیایی و همکاران  166  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 1401  مهر ،  10 ، شمار22دوره   شرفته ی ابزار پ   ی ها ن ی و ماش   ی کار ن ی ماش   ی کنفرانس مل   ن ی دوم مجموعه مقاالت  نامه  مكانيك مدرس، ويژه   ی مهندس علمی    ماهنامه 
 

 

از جنداب آقدای خود را  تشکر  نویسندگان مراتب  تشکر و قدردانی:  
فدراهم مدیر کارخانه ایران بهکاران به دلیل   ،مهندس جعفر محامد

 .دارندمیاع م  امکان بازدید از کارخانهکردن 
، آمدهدستبهکلیه نتایج   شوندمینویسندگان متعهد    اخ قی:  تأییدیه

 . باشدمیحاصل تحقیقات و محاسبات ایشان 
 آمدهدسددتبهکلیدده نتددایج  شوندمینویسندگان متعهد   تعارض منافع:

حقیقی و حقددوقی  هایسازمان تعارضی با منافع اشخاص یا   گونههیچ
 ندارد.

توسددط خددود محققددین   شدهانجام  پروژه  هایهزینهکلیه    منابع مالی:
 گردیده است. تأمین

   مراجع
 

1- Mikell  P.Groover, "Automation, Production 
Systems,  and Computer-Integrated 
Manufacturing”, 4th Ed., 2015. 

2- https://www.youtube.com/watch?v=vUkvBp12H
5I  

3- https://www.amobgroup.com/en/products/cnc-
pipe-bender 

4- Kalpakjian-schmid, "Manufacturing Processes for 
Engineering Materials”, 4th Ed., 2003. 

5- Hakan Gurocak, "Industrial Motion Control Motor 
Selection, Drives, Controller Tuning, 
Applications", 2016. 

6- Wilfried Voss, "A Comprehensible Guide to Servo 
Motor Sizing", 2007. 

7- Giancarlo Cusimano, "Influence of the Reducer 
Efficiencies on the Choice of Motor and 
Transmission: Torque Peak of the Motor", Journal 
of Mechanism and Machine Theory, 2012. 

8- https://products.swagelok.com/en/tubing-tube-
accessories/tube-benders/electric-tube-
benders/c/805?clp=true 

9- https://sizing.orientalmotor.co.jp/ 

 



 

 

 ISSN: 2476-6909; Modares Mechanical Engineering. Proceedings of 2nd Iranian National Conference on Advanced 

Machining and Machine Tools (CAMMT). 2022;22(10):167-171. 

 

Mathematical Modeling of Setup Planning Rules 

in the Permutation-Based Setup Planning 

 

A R T I C L E   I N F O 

 

A B S T R A C T 

Authors 

Manafi D.1, 
Nategh MJ.1*  
 

Computer-aided process planning is one of the challenges for researchers to achieve 
computer-integrated manufacturing, and setup planning is the core of the CAPP system. 
Based on the literature survey, it has been observed that researchers use different 
methods for setup planning, and there is a lack of mathematical models in their methods. 
However, the mathematical model is necessary to implement and develop the setup 
planning method. Therefore, in this paper, the permutation-based setup planning was 
selected to determine the setups, and then the setup planning rules were cast into the 
mathematical model. Finally, the mathematical model is implemented and evaluated in 
MATLAB software to ensure the accuracy of this model. 
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روش    هاستاپ تعیین  ریاضی قوانین    سازی مدل  ستاپ  ریزی  طرح در 
 جایگشت برپایه  

 

 مشخصات مقاله   چکیده 

ی  که هسته  یکپارچه تولیدی است  ای سامانههای پیش روی محققین برای دستیابی به  کمک رایانه یکی از چالشفرایند بهریزی  طرح
ریزی ستاپ  های مختلفی برای طرحکه محققین از روش  مشاهده شد  ،ی پژوهش  شنه یپ   یا بررسب.  است  ها ریزی ستاپاصلی آن طرح

بیان  برای روش  واستفاده   ریاضی  مدل  پیشنهادی خود، کمتر  برای  .  اندکردههای  است که  حالی  در  توسعه روش    ی سازادهیپ این  و 
این رو  ضروری است.  ی اضیر  یهامدل  وجود  ،ستاپ   ی ز یر طرح ا  از  برای تعیین    گشت یجا  هیستاپ برپا  ی ز یر مقاله روش طرح  نیدر 

انتخابستاپ قوان  ها  برا  نی و سپس  در   ریاضی  مدل  درنهایت.  ه استدرآورده شد  یاض یر   یها بصورت مدل  هاستاپ  تعیین   یالزم 
 د.یبه عمل آ  نان یمدل اطم  نیاز صحت اتا است ه قرار گرفت یابیو مورد ارز  ی سازادهیافزار متلب پ نرم 
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 مقدمه   -1
ستاپ طرح طرحهسته  ریزی  اصلی  بهریزی  ی  رایانه فرایند  کمک 

کند. ها پیروی میاست که از یک سری قوانین برای تعیین ستاپ
مهمترین قوانین طرح توان به یکسان بودن  ها میریزی ستاپاز 

ماشین  و  ابزار  رعایت  راستای  ستاپ،  یک  درون  فیچرهای  ابزار 
 . ]1,2[تکنیکی و هندسی اشاره کرد  کاریماشینقواعد 

اند. ریزی ستاپ پیشنهاد کرده ی برای طرحبرخی پژوهشگران روش
همکاراننمونه  برای   و  برای   ]3[ژانگ  گراف  تئوری  روش  از 
ستاپ طرح همچنین  ریزی  جستند.  بهره  همکارها  و   ]4[نا سان 

ریزی سازی با طرح سعی کردند این روش را بهبود و برای یکپارچه
استفاده کنند.   ناطققیدوبند  و  روش جایگشت    ]5[منافی  برای از 

این   کاریماشینها و توالی  تعیین ستاپ آنها استفاده کردند. در 
طرح قوانین روش  و  شده  انجام  مرحله  مرحله  ستاپ  ریزی 

 شود.ریزی ستاپ در هر مرحله اعمال میطرح
طرح  قوانین  بیان  به  نیز  دیگر  پرداخته برخی  ستاپ  اند که ریزی 

روی تداخل آنها  اشاره کرد. ]6[ش خوشنویسورماز و توان به کار  می
بکارگیری   برای  الگوریتم  سه  و  کردند  مطالعه  فیچرها  تکنیکی 
  تداخل تکنیکی فیچرها برای تعیین توالی فیچرها پیشنهاد دادند. 

همکاران و  هندسپ   ]7[وانگ  قواعد  حجم   ینج  براساس 
  چرها یف  کاریماشین  یتوال  ن ییتع  ی برا   چرهایف  کاریماشین

و    چرهایف  کاریماشین   یتوال  نییتع  ی آنها برا   و از  کردند  یمعرف
کردند.ستاپ  استفاده  وانگیلی   ها  و    کاری ماشین قواعد    ]8[و 

قا آنها برای  شعبارات    لبهندسی و تکنیکی را در  رطی بیان و از 
توالی   ستاپ   کاریماشینتعیین  و  کردند.فیچرها  استفاده   ها 

ناطقمنافی   قواعد    ]9[و  دو   کاریماشینروی  و  مطالعه  هندسی 
که به راحتی قابل شناسایی بود را معرفی  ی جدید  ی هندسقاعده
 کردند.

می روش درمجموع  پیشنهاد  عالرغم  که  کرد  بیان  یا    هاتوان  و 
ن  نیریزی ستاپ، کمتر مشاهده شده است که این قواطرح  قوانین

این رودر قالب مدل  این مقاله مدل   های ریاضی بیان شود. از  در 
طرح قوانین  ستاپ ریاضی  می  هاریزی  اینکار  شودبیان  برای  از  . 

 شده است.  بهره گرفتهجایگشت  ریزی ستاپ به روشطرح روش

 به روش جایگشت   ریزی ستاپ طرح -2
طرح  کاری ماشینها و توالی  ریزی ستاپ، تعیین ستاپ هدف از 

ها است. با در نظر گرفتن پارامترهایی ها و فیچرهای درون آن آن
ابزار، ماشین و سیستم قیدوبند، برای ایجاد همچون راستای  ابزار 

 شود: ی زیر استفاده میها از قاعدهستاپ 
قاعده تعیین ستاپ: فیچرهای درون هر ستاپ باید راستای   ❖

 ته باشند. ابزار و سیستم قیدوبند مشترکی داشابزار، ماشین

توالی   تعیین  برای  فیچرهای ستاپ   کاریماشینهمچنین  و  ها 
آن  قواعد  درون  از  ستاپ    کاری ماشین ها  و  هندسی  تکنیکی، 

 .آورده شده است  1شود که در جدول استفاده می
توالی    کاری ماشین قواعد    ( 1جدول   تعیین  و    کاری ماشین برای  فیچرها 
 هاستاپ 
 ی ک ی تکن قواعد  

1 
برای  اگر سطوح تکیه   کاری ماشین، با  1فیچر    کاری ماشینگاه یا بست موردنیاز 

 . [8]شود کاری ماشین  2باید زودتر از فیچر  1از بین رود؛ آنگاه فیچر  2فیچر 

2 
 کاری ماشینبا    1فیچر    کاری ماشیناگر سطح موردنیاز برای موقعیت دهی ابزار  

 . [10]شود کاری ماشین  2ودتر از فیچر باید ز 1از بین رود؛ آنگاه فیچر  2فیچر 

3 
از   1باشد؛ آنگاه فیچر    2، جزء سطوح مرجع فیچر  1اگر سطوحی از فیچر   زودتر 

 . ]11[شودمی کاری ماشین  2فیچر 

4 
در یکدیگر شوند و حذف پلیسه در  پلیسه باعث ایجاد ،دو فیچر کاری ماشیناگر  

 . ]6[شودمی کاری ماشین زودتر  1فیچر  باشد؛ آنگاه 2تر از فیچر سخت 1فیچر 
 . ]7[شودمی کاری ماشین بیشتری دارد زودتر  کاری ماشینفیچری که حجم  5

 قواعد هندسی 

1 
فیچرهای  و   𝐹2و  𝐹1اگر  باشند  داشته  سطحی  هندسی  پایه  𝐹1تداخل  فیچر 

فیچر پایه، فیچری   .شودمی  کاری ماشین 𝐹2زودتر از فیچر  𝐹1باشد؛ آنگاه فیچر  
 . ]9[های مشترک در یک سطح فیچر قرار دارد ی لبهاست که در آن همه

2 

فیچرهای  فیچر   𝐹2و  𝐹1اگر  سطوح  تعداد  و  باشند  داشته  حجمی    𝐹1تداخل 
باشد؛ آنگاه فیچر  تعداد استاندارد سطح آن فیچر  از  از فیچر   𝐹1بیشتر   𝐹2زودتر 

از  می  کاری ماشین منظور  دهندهشود.  تشکیل  فیچر)"تعداد سطوح  (" NSSFی 
 . ]9[باشدتعداد سطوح آن فیچر می

 قواعد ستاپ 

1 
باشد؛ آنگاه    Bمقدم بر فیچر از ستاپ    کاری ماشینبرای    Aاگر فیچری از ستاپ  

 . ]8[شود می کاری ماشین Bزودتر از ستاپ  Aستاپ 

2 
ستاپ   دو  صورتی که  حجم    کاری ماشیناولویت    Bو    Aدر  و  باشند  نداشته 

از حجم    Aستاپ    کاری ماشین باشد؛ آنگاه ستاپ    Bستاپ    کاری ماشینبیشتر 
A  زودتر از ستاپB 8[شودمی کاری ماشین[. 

 

  نشان   1ریزی ستاپ به روش جایگشت در شکل  شمای کلی طرح
آن   چریف 𝑛𝑖ام  iستاپ و درون ستاپ   𝑁𝑆𝑈داده شده است که در 

دارد  شکل  وجود  در  مرحلهطرح  1.  تا  ستاپ  خطوط  ریزی  ی که 
ل )خطوط خط چین( هنوز  پیوسته است انجام شده و بقیه مراح
ریزی ستاپ مرحله به مرحله  انجام نشده است. در این روش طرح 

می  ستاپ انجام  درنتیجه  فیچر  شود؛  براساس  نیاز  صورت  در  ها 
ایجاد ستاپ برپایه ایجاد می   کاریماشینی  آماده از  شود. منظور 

آماده  آن   کاریماشینی  فیچر  ستاپ  ابزار  راستای  است که  این 
 تعیین شود.  کاریماشینی براساس راستای ابزار فیچر آماده 

شود که دارای مجموعه تعریف می SUiهر ستاپ بصورت مجموعه 
ابزار)   ،(SFi) کاری ماشینفیچرهای   ماشین(  STiراستای  ابزار و 

(SMTi  )  ستاپ فیچرهای  مجموعه  فیچرهایی  iاست.  شامل  ام 
دارند است که   قرار  مجموعه  در  توالی که  آن ستاپ به همان  در 

 شوند. می  کاریماشین
(1) SUi = {SFi, STi , SMTi} 

 

 
 برپایه جایگشت  ریزی ستاپشمای کلی طرح   ( 1شکل  
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نشان داده   2ریزی ستاپ برپایه جایگشت در شکل  فلوچارت طرح

طرح از  مرحله  برای هر  فلوچارت  این  است که  ریزی ستاپ  شده 
می  ابتدا نگاشتی بین قطعهتکرار  هرمرحله  طراحی و شود. در  کار 

به   دارند شناسایی   کاریماشینستاپ انجام و فیچرهایی که نیاز 
این می بین  قبل،  مرحله  در  ستاپ  شدن  ایجاد  فرض  با  شوند. 

قواعد   دقت    ریکاماشین فیچرها  داشتن  ابزار،  راستای  تکینکی، 
سطوح   جاسازی  برای  و    کاریماشینقواعد  ،  مرجعالزم  هندسی 

می   کاریماشینحجم   که  اعمال  شود  مشخص  فیچری  تا  شود 
داده می قرار  و درون ستاپ  این ستاپ است  )مسیر  شودمناسب 

 فلوچارت(.  راست سمت 
مناسب قرار دادن  در صورتی که با اعمال این قواعد، هیچ فیچری  

ستاپ عنوان ستاپ کامل    در  به  فعلی  ابتدا ستاپ  آنگاه  نباشد؛ 
شد خواهد  براساس    بسته  جدیدی  ستاپ  نباشد،  ستاپی  اگر  و 

داده  آماده درون ستاپ ایجاد شده قرار  آماده ایجاد و فیچر  فیچر 
 شود)مسیر سمت چپ فلوچارت(.می

 

 
مرحله    ( 2شکل   ستاپ  jفلوچارت  از  طرح iام  ستاپام  برپایه    ریزی 

 جایگشت 

 ریزی ستاپ مدل ریاضی طرح  -3
ستاپ، ابتدا اطالعات ورودی و    یریزبرای بیان مدل ریاضی طرح

 شود. سپس قوانین به صورت مدل ریاضی بیان می
 

 کارها قطعه مدل ریاضی اطالعات    -1-3
( به همراه اطالعات WPDکار طراحی شده ) طالعات ورودی، قطعها

قطعه و  خام  تولیدی  قطعهWP𝑅)   کاریماشین کار  است.  کار ( 
و   رئوس(  و  لبه  )سطح،  توپولوژی  اطالعات  شامل  شده  طراحی 

)اندازه  بهتولیدی  است که  غیره(  و  ماده، صافی سطح  صورت  ها، 
 : شودمجموعه زیر تعریف می

(2 ) WPD = {SD, ED, VD, DTD, GTD} 
باال   روابط  طراحی،   SDدر  طراحی،  لبه EDسطوح  رئوس   VDهای 

و  اندازه  𝐷𝑇طراحی،   هندسی  هندسی  تلورانس  𝐺𝑇های  های 
هستند. این اطالعات طراحی طی فرایند شناسایی فیچرها، تبدیل 

مجموعهب فیچرهای  ه  از  فیچر  می  کاریماشینای  هر  که  شوند 
سطوح   قبیل  از  تولیدی  و  کاریماشیناطالعات  ابزار  راستای   ،

کار طراحی شده تبدیل به  سطوح مرجع را داراست. در نتیجه قطعه
ریزی فرایند این شوند که در پروسه طرحای از فیچرها می مجموعه 

این فیچرها از   کاریماشینگیرند و با  فیچرها مورد بررسی قرار می 
خامقطعه می قطعه  ،کار  حاصل  شده  طراحی  این کار  از  رو  شود. 

قطعه ) اطالعات  شده  طراحی  تولیدی    (WPDکار  اطالعات  به 
 شود. تبدیل و به صورت زیر تعریف می (WPMکار )قطعه

(3 ) WPM = {F1, F2, … , Fn, … , FNF
} 

(4) Fn = {MSn, TADn , GDn, GTn, RSn, 𝑀𝑉𝑛 , GRn, TRn} 
روابط   این  ابزار  TADn،  کاریماشین فیچرهای  Fn در  راستای 

فیچر  گذاریاندازه   DTnام، nفیچر    کاریماشین ام،  nهای هندسی 
GTn  های هندسی فیچر  تلورانسn ،امRSn   فیچر      3مرجعسطوح

n ،ام𝑀𝑉𝑛   فیچر    کاریماشین حجمn ،امGRn   کاری ماشینقواعد  
فیچر   و nهندسی  فیچر    کاریماشین قواعد   TRnام  ام  nتکنیکی 

 است. 
که گفته شدههمان  ورودی ، قطعهطور  اطالعات  جزء  نیز  خام  کار 

کار خام، نیاز است مسئله است. عالوه بر اطالعات توپولوژی قطعه
دقت الزم برای جاسازی را    کاریماشینسطوحی که بدون نیاز به  

است PCLSدارند) ممکن  همچنین  شوند.  مشخص  نیز  الزم    ( 
شود    کاریماشینکار،  قطعه  کاریماشینی فیچرهای  نباشد همه

صورت مجموعه زیر تعریف شده  ی این اطالعات بهدر نتیجه همه
 ست.

(5 ) WPR = {SR, PCLS, NMF} 
فیچرهایی است  NMF کار خام و  سطوح قطعه SRکه در روابط باال 

 ندارند.  کاریماشینکه نیاز به 
 

 ریزی ستاپ قوانین طرح مدل ریاضی    -2-3
طرح فلوچارت  برای  در  شده  بیان  قوانین  است  الزم  ستاپ  ریزی 

شود.    2شکل   رابطهرعایت  طبق  زیر  ابتدا  در   ییچرهایفی  که 
مرحله  iستاپ   و  نjام  شناسایی    دارند  کاریماشینبه    ازیام 

 ریزی ستاپ انجام شود. تا براساس این فیچرها، طرح  شوندمی

(6 ) 𝑅𝐹 =  𝐴𝑙𝑙 𝐹𝑒𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠 − 𝑁𝑀𝐹 − ⋃ 𝑆𝐹𝑥

𝑖

𝑥=1
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ام و iدر ستاپ  تکنیکی و هندسی    کاریماشینبرای اعمال قواعد  
می  امjمرحله   استفاده  زیر  روابط  روابط  شواز  این  طبق  ند. 

آنفیچرهایی شناسایی می ها رعایت شده  شوند که این قواعد در 
 هستند.   کاریماشین است و درنتیجه آماده 

(7) 𝑅𝐹 =  {𝐹𝑛| 𝑛 ∈ {1,2, … , 𝑁} , 𝑇𝑅𝑛  ⊂ 𝑁𝑀𝐹 ∪ ⋃ 𝑆𝐹𝑥

𝑖

𝑥=1

} 

(8 ) 𝑅𝐹 =  {𝐹𝑛| 𝑛 ∈ {1,2, … , 𝑁} , 𝐺𝑅𝑛  ⊂ 𝑁𝑀𝐹 ∪ ⋃ 𝑆𝐹𝑥

𝑖

𝑥=1

} 

و همچنین ابزار    ی بودن راستا  کسانیبه لحاظ    چر یآماده بودن ف
 ام jام و مرحله  i  ستاپابزار ستاپ در    ی با راستا  چر یفماشین ابزار  

 شود.زیر تعیین می ی مطابق دو رابطهنیز ریزی ستاپ از طرح
(9 ) 𝑅𝐹 =  {𝐹𝑛| 𝑛 ∈ {1,2, … , 𝑁} , 𝑆𝑇𝑖  ⊂  𝑇𝐴𝐷𝑛} 
(10 ) 𝑅𝐹 =  {𝐹𝑛| 𝑛 ∈ {1,2, … , 𝑁} , 𝑆𝑀𝑇𝑖  ⊂  𝐶𝑀𝑇𝑛} 

رابطه   می 𝐶𝑀𝑇𝑛 10که در  ابزارهای کاندید برای فیچر  باشد. ماشین 
که   فیچرهایی  بودن  لحاظ  به  همچنین  سطوح  دارا    مرجع دقت 

ستاپ    یجاساز  ی برا  مرحله  iدر  و    کاری ماشین آماده    امjام 
 شوند.ی زیر تعیین میهستند نیز طبق رابطه

(11 ) 
𝑅𝐹 =  {𝐹𝑛| 𝑛 ∈ {1,2, … , 𝑁} , 𝑅𝑆𝑛  

⊂ (𝑃𝐶𝐿𝑆 ∪ ⋃ ⋃ 𝑀𝑆𝑥𝑦

𝑗

𝑦=1

𝑖

𝑥=1

)} 

 ارزیابی مدل   -4
نرم  در  ریاضی  پیادهمدل  متلب  قطعهافزار  از  و  شکلسازی    3  کار 

  کار ریزی ستاپ قطعهبرای ارزیابی مدل استفاده شده است. طرح
 آورده شده است. 2جدول در  حاصل از مدل

 
 کاری ماشین کار و فیچرهای قطعه   ( 3شکل  

 

 3کار شکل  ریزی ستاپ بدست آمده برای قطعه طرح (  2جدول  

𝒊 = 𝟏 𝒊 = 𝟐 𝒊 = 𝟑 𝒊 = 𝟒 

    

{𝐹4} {𝐹2, 𝐹14, 𝐹13} {𝐹3, 𝐹9} {𝐹1, 𝐹7, 𝐹8, 𝐹10, 𝐹11, 𝐹12} 

+𝑧 −𝑧 +𝑦 −𝑦 

 

 گیری نتیجه  -5
روش  پیاده  توسعه  و  مدل طرحسازی  نیازمند  ستاپ  های  ریزی 

پیشنه پژوهشی، مشاهده شد که مدل  ریاضی است که با بررسی  
های بیان شده توسط پژوهشگران وجود ندارد. ریاضی برای روش

طرح روش  مبانی  ابتدا  مقاله  این  در  برپایه لذا  ستاپ  ریزی 
سپس و  بیان  طرح  جایگشت  برای  الزم  ستاپ قوانین  ریزی 

مدل ربصورت  در درنهایت  شد.    درآورده  یاضیهای  مدل  این 

متلب پیاده نرم  گرفت  افزار  قرار  ارزیابی  از صحت    وسازی و مورد 
 .آمداین مدل اطمینان به عمل 

 فهرست عالئم  
CMTn  ماشين ابزارهاي كانديد فيچرn ام 

DTD های هندسی قطعه کار طراحی شده مجموعه اندازه 

𝐹𝑛  کاری ماشین فیچر n ام 

FM  کاری ماشینسطح 

FS سطح مرجع 
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ED های قطعه کار طراحی لبه 

GT𝑛  های هندسی فیچر تلورانسnام 

𝐺𝑅𝑛  هندسی فیچر  کاری ماشینقواعدn ام 

MSn  فیچر  کاری ماشین سطوحn ،ام 
MVn  فیچر  کاری ماشینحجمnام 
𝑁𝑆𝑈 تعداد ستاپ 
𝑁𝐹  کاریماشینتعداد کل فیچرهای 
𝑛𝑖  تعداد فیچرهای درون ستاپiام 

NMF  ندارند  کاری ماشینفیچرهایی که نیاز به 

𝑆𝑀𝑇𝑖 ابزار ستاپ ماشینiام 

𝑆𝑈𝑖  ستاپiام 

SD  سطوح طراحی ستاپiام 

𝑆𝐹𝑖  ستاپ  کاری ماشینمجموعه فیچرهایiام 

𝑆𝑇𝑖  راستای ابزار ستاپiام 

 TADn   فیچر  کاری ماشین راستای ابزارnام 

𝑇𝑅𝑛  تکنیکی فیچر  کاری ماشینقواعدn ام 

RF  کاری ماشین فیچرهای آماده 
𝑅𝑆𝑛  سطوح رفرنس فیچرn ام 

𝑃𝐶𝐿𝑆 
دقت الزم برای جاسازی را  کاری ماشینسطوحی که بدون نیاز به 

 دارند

WPD  کار طراحی شده قطعه 
WP𝑀  قطعه کار تولیدی 
WPR  کاری ماشین کار خام قطعه 
VD رئوس قطعه کار طراحی 

 
اخالقی  اخالق  سندگانینو  : تاییدیه  تهرا    یاصول  تنظ  هیدر    ن ی ا  می و 

 . اندنموده  تیرعا  مقاله
توسط   ی تمام  تعارض منافع:  انجام شده و    سندگانینو  مطالب مذکور 

 . است نداشته آن نقش  هیدر ته ینهاد ا یفرد  چیه
مالی:  مال   ی تمام  منابع  تربیت    توسط   قیتحق  ن یا  یمنابع  دانشگاه 

 . شده است نیتأم مدرس 
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Extracting the required information from the design file is one of the main steps in the 
computer aided process planning. In previous methods of extracting machining features, 
various methods such as graph-based method, volume analysis method, logic rules 
method and other methods have been used. In all the previous methods, whether 
traditional methods or methods based on artificial intelligence, the input data to the 
machine feature identification system is the output information of a computer-aided 
design system. Converting the output information of a computer-aided design system to 
input data of a machining feature identification system is faced with limitations such as the 
variety of format and type of data arrangement, deleting some data from the design file 
due to geometric interference of features, slow extraction of features due to extensive 
information in the design file and the limitation of identifying different types of machining 
features by a unity feature identification system. In the present study, using artificial 
intelligence techniques based on deep learning, machining features are extracted directly 
from the two-dimensional image of a workpiece. The image may be prepared by a 
computer-aided design file, or it can be taken by a camera. 
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ف  خودکار  تصو  ی کار ن ی ماش   ی چرها ی استخراج  بعد   ر ی از  قطعات    ی دو 
 ی  با کمک هوش مصنوع  ی ک ی مکان 

 

 مشخصات مقاله   چکیده 

ن مورد  اطالعات  اصل   ی کی،  ی کارنیماش   یبرا  ازیاستخراج  مراحل  ر   ی از  طرح  به کمک کامپ   ی کارنیماش   ندیفرا   ی ز یدر    وتری قطعات 
تکنیم روش  ی کار نی ماش  یچرها یف   یی شناسا  یبرا  یهوش مصنوع  یها ک ی باشد. استفاده از  ب   ییهااز  دو دهه مورد    شیاست که  از 

و تحق ا  نیمحقق   قی توجه  کل   نیدر  در  بوده است.  گ  ی قبل   یها روش  ه یحوزه  روش  ی ریبکار  از  اعم    ی هاروش  ایو    ی سنت  یها شده 
به کمک    یسامانه طراح   ک ی   یاطالعات خروج  ، ی کارنیماش   ی چرهایف  ییبه سامانه شناسا  یورود   یها داده  ،یبر هوش مصنوع   یمبتن
تنوع  ل یاز قب  ییهاتیبا محدود  های فایل خروجی طراحی به کمک کامپیوتر کاری از دادهشناسایی فیچرهای ماشینباشد. یم   وتر یکامپ

  چرهای سرعت کم استخراج ف   چرها،یف   یهندس  یها وجود تداخل   ل ی بدل  یطراح   ل یها از فاداده  یها، حذف برخداده  نشیفرمت و نوع چ
فا  ی گستردگ  ل یبدل در  موجود    ک یتوسط    ی کار نیماش   یچرها یف   مختلف انواع    یی شناسا  تیمحدود  نی و همچن  ی طراح  ل یاطالعات 

ارا باشدیم  چرهایف  ییسامانه شناسا روش  در  در    هی.  تکن  قی تحق   نیاشده  از  استفاده    ی ریادگیبر    یمبتن   یهوش مصنوع   یها ک ی با 
  ک ی  یخروج  تواندیم قطعه  ر ی. تصوشودیم ییقطعه استخراج و شناسا  ک ی یدو بعد  ر یاز تصو مای مستق ی کارنیماش  یچرهایف  ق،یعم
  از قطعه باشد.  یمعمول  یعکاس  نی دورب ک ی توسط   ایشده باشد و  هیته   ی گریتوسط هر ابزار د ایباشد و  وتر یبه کمک کامپ یطراح   ل یفا
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   قی عم ی ر ی ادگ ی وتر، یبه کمک کامپ  ندیفرا  ی زی طرح ر  ،ی کارنیماش  ی چرهایف ییشناسا هاکلیدواژه 
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 مقدمه    -1
داده ها  ی برا   ی زی قطعه در طرح ر  کی  یطراح  لیفا  ی استفاده از 
کامپ  ندیفرا  کمک  به  قطعات   یمتفاوت  ی الگوها  وتر،یساخت 

م  یر یبکارگ  در  است.  فا  یمعرف  ی الگوها  ان یشده    ل یاطالعات 
به کار   ی هاروش   نی تراز متداول   یکیمرزها     یمدل معرف  ،یطراح

بس در  شده  تکن  یاریبرده  شناسا  ج استخرا   ی هاک یاز   ییو 
 ن یاز محقق  گرید  ی. برخ باشدیم   یکارنیماش  ی چرهایف  کیاتومات

برا  جامد   جسم  هندسه  ساختار  مدل  اطالعات   افت ی در  ی از 
نموده  چریف  کی  یطراح وااستفاده  مدل  از  تعداد    می رفر یاند. 
محقق  یکمتر پا  ی برا   نیاز  اطالعات سطح   ک یاز    نییاستخراج 

نموده  یطراح  لیفا معرف[1]انداستفاده  مدل  در  ف  ی.    چر یمرزها، 
گوشه  از  ممتشکل  سطح  و  لبه  حال  باشد،ی،  مدل    یدر  در  که 

هندسه    چریف  م،ی رفر یوا مدل  در  و  لبه  و  گوشه  از  متشکل  فقط 
مانند استوانه و کره   هیاول یاز اشکال هندس  چریف ک یجسم جامد 

برخ   لیتشک به  ادامه  در  است.  متداول   یشده   ی هاروش  نی تراز 
هر    یکارنیماش  ی چرها یف  کیاتومات  ییناساش  یسنت از    کیدر 
م  ی هامدل پرداخته  شده  کاپر شودیذکر  همکاران  انوی .  در    [2]و 
الگو  یمبتن  یروش  ،ی الدیم  1980سال نحو  ی بر  با   ی قواعد  را 

الگو فا  می رفر یاطالعات وا  یمعرف  ی استفاده از  ارائه    یطراح  لیاز 
سال   در  مبنا که  اشاره  روش  در  وان    طتوس  ی الدیم  1993دادند. 

و   براند  مشکل   ی برا   یروش  د،یگرد   یمعرف  [3]چا  ییرکودن  حل 
الگوها ف  ی تداخل  هندس  هیارا   چرهایمختلف  اطالعات  و    ، یشد 

مراتب  یکیتوپولوژ سلسله  به    یو  بهقطعه  کیراجع   کیعنوان  ، 
برا  ا  چریف  ی الگو  کی  ی نشانه  در  گرفته    نیخاص،  نظر  در  روش 

و ناطق  هاز جمل  گرید  نیمحقق  ی. برخ شودیم با استفاده    [4]پروز 
اشاره  روش  بهاز  روش مبنا  از  يكي  قدرتمند شناسايي  عنوان  هاي 

ماشين  ارايهفيچرهاي  بر  عالوه  جد   کی  كاري،  حجم    دیروش  با 
دسترسي ابزار از چند   تیقابل محاسبات كمتر، شناسايي فيچرها با

جهت ارايه شده است كه كليه فيچرهاي موجود يك قطعه طراحي 
آنها، ليست مي    هدش به  ابزار  را بهمراه جهت مخصوص دسترسي 

 كند. 
ارائه   [5]و چنگ  یتوسط جوش  1۹۸7روش گراف مبنا که در سال   

پرکاربردتر  یکیشد   معروف  نی از   یی شناسا  ی هاروش  نی ترو 
اباشدیم  یکارن یماش  ی چرهایف در  اساس    نی.  بر  که  روش 

استوار است،    یراحط   لیمرزها در فا  یاز مدل معرف  چری استخراج ف
. شودی م  تفادهاس  ییشناسا  ی برا    یگیگراف همسا  ی الگو  کیاز  

د مشهور  برا   یگریروش  مورد    چرهایف  کیاتومات  ییشناسا  ی که 
م قرار  مبتن  رد،یگ یاستفاده  نام  ی روش  قواعد  که   شودیم  دهیبر 

سال  نیاول  ی برا  در  و   ی الدیم  1984بار  هندرسون  توسط 
اول  د،یگرد   یمعرف  [6]آندرسون فا  هیاطالعات  ا  یطراح  لیاز   ن یدر 

اباشدی مرزها م  یمعرف  ی الگو  ی نابر مب  زیروش ن روش از   نی. در 
  چرها یف  ییشناسا  ی اگر برا   -صورت آنگاهمجموعه از قواعد به  کی

م روش   گرید  یکی.  شودیاستفاده  شناسا  ی هااز    ییمتداول 
مدل معرف  یکارنیماش  ی چرهایف اطالعات هندسه جسم   یکه از 

م استفاده  تجز  کند،یجامد  تشک  هی روش    ک یدهنده    لیاحجام 
 .  [7]باشدی م چریف
محقق  یبرخ   ،یعلوم مربوط به هوش مصنوع  شرفت یپ  با از    نیاز 

هوش مصنوع   یمبتن  ی روش ها  ییاستخراج و شناسا  ی برا   یبر 
داده   یکارن یماش  ی چرهایف استفاده   یطراح  لیفا  یهااز  قطعه 

ونموده روش   یژگیاند.   ی چرهایف  کیاتومات  ییشناسا  ی هاعمده 
زمره    ا که آن ر  یعصب  ی هابر شبکه   یمبتن  یکارنیماش از   یکیدر 

معرف  ی هاروش  ل  یمطرح  حذف  است،    یاکتابخانه  ست ینموده 
استخراج   ت یشده و قابل  نییتع  شیاز پ  ی چرهایشکل ف  ی الگوها
س  ی الگوها در  ورودموجود  اطالعات  طر  ی اختار  آموزش    قیاز 

 ی اطالعات ورود  یمصنوع  یعصب  ی ها. در شبکه [8]باشدیشبکه م
 ه یاستخراج اطالعات اول  ی همچنان از همان الگو  یبه شبکه عصب

جا  کنیل  کند،یم  ت یتبع  یطراح  لیفا  کیاز   تطابق شکل    ی به 
ف  چریف در    ی چرهایبا  اطالعات  کیموجود  روش  ،یبانک   ی هااز 
 . شودیاستفاده م چر یشکل ف ییشناسا ی برا  رندهی ادگی
روش  ی ایمزا   شبکه   یمبتن  ی هاعمده  به   یعصب  ی هابر  نسبت 

 :  [9]متداول عبارتند از ی هاروش 
موجود در اطالعات    یجزئ  ی خطاها  یمصنوع  یعصب  ی هاشبکه   - 

  تیقابل  نیمتداول ا  ی هادر شبکه   کنیل  رد یگ یم   دهیرا ناد  ی ورود
 وجود ندارد.

  ی منطق   ی از عملگرها  یمصنوع  یعصب  ی هاشبکه  نکهیا  ل یبه دل  -
م  ی برا   دهیچیپ  کنندیکتابخانه استفاده نم  ست یل  انیجستجو در 
 ی کار نیماش  ی چرهایف  ییدر شناسا  یشتریها سرعت بشبکه  نیا

 . کنندیاستفاده م ییاساده یمحاسبات اتیدارند و از عمل
فرآق   یمصنوع  یعصب  ی هاشبکه   - در  دانش  کسب  به   ند یادر 

م قادر  را  آنها  و  هستند  ل  ییچرهایف  سازد ی آموزش  در    ست یکه 
پ  ی اکتابخانه  ن  نییتع  شیاز  را  ندارند  وجود    ییشناسا  زیشده 

 کنند. 
 ی کار نیماش  ی چرهایف  کیاتومات  ییشناسا  ی هاروش  نیهمچن 

شبکه   یمبتن نواقص روش   یبرخ   یمصنوع  یعصب  ی هابر    ی هااز 
شناسا عدم   یکارن یماش  ی چرهایف  کیاتومات  ییمتداول  مانند 

اجرا   ی چرهایف  ییشناسا  ییتوانا سرعت  عدم    ییناقص،  و  کم 
   [10].را ندارند یریادگی ت یقابل

تقس  کی زم   گرید  ی بند  مینوع   ی چرهایف  ییشناسا  نهیدر 
م  یکارنیماش روش   توانی را  قواعد    یمبتن  ییشناسا  ی هابه  بر 

 ی بند  میتقس  یری ادگیبر    یمبتن  ی هاو روش یمنطق  افتهی ساختار 
گراف   ی هامتداول مانند روش   ییشناسا  ی هاروش   هی. کل[1]نمود

 ی هاروش   ریاحجام و سا  هی روش تجز  ،یمبنا، روش قواعد منطق
پا  یسنت   ی اند. از طرفبنا نهاده شده  یقواعد منطق  یسر  ک ی  هیبر 

عنصر    ،یبر هوش مصنوع  یمبتن  دیو جد  میقد   ی هاروش   هیدر کل
مولفه   یکی  یری ادگی ا  ی هااز  متفاوت  و  با  روش  نیمهم  ها 



ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  175 ... ی ک ی قطعات مکان   ی دو بعد   ر ی از تصو   ی کار ن ی ماش   ی چرها ی استخراج خودکار ف  ــــــــــــــ

 

 

Volume 22, Issue 10, October 2022  MME, Proceedings of 2nd Iranian National Conference on Advanced Machining and Machine Tools 
 

روش   ی سنت  ی هاروش  در  عصب  یمبتن  ی هااست.  شبکه   یبر 
ورود  ،یمصنوع الگو  ی اطالعات  همان سه  از    ی معرف  ی به شبکه 

فا ل[11]ندینمایماستفاده    یطراح  لیاطالعات  عنصر    کنی،  از 
کامپ  یری ادگی الگو   ی برا   وتریتوسط  توسط    ییهاآموزش  که 

 . شودیاستفاده م شوند،یم نییمهندسان تع
محقق  یبرخ  و همکاران  نیاز  ژان  جمله  و    ی و کان فن کو  [12]از 

روش  [13]همکاران مصنوع  شرفتهیپ  ی هااز  به   یهوش  موسوم 
  ی نکاریماش  ی چرهایف  ییشناسا  ی برا   قیعم  یری ادگیروش  

کل  کنی استفاده نمودند ل به   ی ورود  ی ها، داده هاروش   نیا  هیدر 
و کماکان   دینما یم ادهقطعه استف یطراح لیشبکه از اطالعات فا

برخ   یقبل  ی مشکالت روش ها  یبرخ  جمله حذف  داده   یاز  ها از 
هندس  لیبدل متک  ی کارنیماش  ی چرهایف  یتداخل  بودن    یو 
د  یکارنیماش  ی چرهایف  ییشناسا  ستمیس هابه    لیقا  ی اده 

 وجود دارد.  یطراح
 شرفته یپ  یشبکه هوش مصنوع  کیبا استفاده از    قیتحق  نیا  در

تصو  یکارنیماش  ی چرها یف  ق،یعم  یری ادگیبر    یمبتن  کی  ر یاز 
مکان شناسا   یکیقطعه  و  آور  یم  ییاستخراج  نو    نیا  یشود. 

تصو  قیتحق از  برا   کی  ر یاستفاده   ی چرهایف  ییشناسا  یقطعه 
ها  ی بجا  یکارنیماش داده  از  قطعه    یطراح  لیفا  ی استفاده 

  یشده عالوه بر عدم وابستگ  هیکه با استفاده از روش ارا   باشدیم
فا  یکارنی ماش  ی چرهایف  ییشناسا  ستمیس و    یطراح  لیبه   (

قب  یمشکالت ها  لیاز  فا  ی فرمت   ایو    یطراح  ی هال یگوناگون 
 یوجود تداخل هندس  لیبدل  یطراح   لیاطالعات از فا  یحذف برخ 

تصو  ازین  ورد ( امکان استخراج اطالعات مچرهایف قطعه    کی  ری از 
خروج  ایو    باشدیم  یطراح  لیفا  ی هافرمت   هیمشترک کل  یکه 

ابزار  ریتصو هر  توسط  گرد   یمذکور  فراهم  باشد  شده    ده یگرفته 
 است.

 روش   ی مفهوم  ی مبان   -2
مفاه  یکی  ی کاوداده  کل  ی اد یبن  میاز  هوش   ی هاروش   هیدر 

دادهباشدی م  یمصنوع از  استفاده  و    ی ورود  ی ها.  مسئله  به 
داده  یاضی روابط ر  یر یبکارگ  ها جهت  داده  یو دسته بند  ی کاو در 
مهمتر  میمفاه  کیتفک از  موضوعات،   یمبان  ی کردهایرو  نی و 

  ی کارنیماش  ی چرهایف  ییشده در شناسا  یری روش بکارگ   یمفهوم
و    ییهستند که با شناسا  یموضوعات شامل اهداف  نیباشد. ا  یم

 یی امکان شناسا  ،یکیقطعه مکان ی حاو  ر یتصو کیآنها در   کیتفک
 گردد.  یقطعه فراهم م ریدر تصو یکارنیماش چریف

 ک ی الزم است  ر،یتصو کیاهداف در   نیاز ا کیهر   ییشناسا ی برا 
  ی ریو بکارگ  فی اهداف تعر نی از ا کیمشخصه منحصر بفرد از هر  

هر  یژگیبه و  ریتصو ییشناسا ی ها کیمشخصه در تکن نینمود. ا
م شناسا  یهدف شناخته  در  ف  ریتصو  ییشود.  ابتدا الزم    چریهر 

مشخ اعداد  بصورت  موجود  اطالعات  بفرد   صاست  منحصر  و 

برا   لیتبد اول  نیا  ی شود.  تبد  نیکار  به    کی  ریتصو  لیگام  قطعه 
 باشد.   یعدد مشخص م کی

تصو  میدان  یکه م  همانطور نقاط منفصل بنام    یسر  کیاز    ریهر 
رنگ    کی  ی دارا   ری در تصو  کسلیشده است و هر پ  لیتشک  کسلیپ

م پ  یمشخص  هر  رنگ  نوع  و  شدت  تصو  کسلیباشد.  را    ر یاز 
در    کیبا    توانیم مثال  بعنوان  نمود.   ریتصو  کیعدد مشخص 
و   1را با عدد  اهی( رنگ سی هاکسل ی چنانچه نقاط )پ د،یو سف اهیس

سف نما  دینقاط  صفر  عدد  با  تعداد   ریتصو  کی  م،یده  ش ی را  با 
و    یمشخص صفر  اعداد  تصو  میخواه  کیاز  هر  لذا  و    ر یداشت 

 ک یاز اعداد صفر و    یتوان با تعداد مشخص  یمنحصر به فرد را م
تصاو  انیب در  اساس    زین  یرنگ  ری نمود.  بند  استاندارد بر    یرنگ 

تصو  (RGB)  آبی-سبز-قرمز م  ریهر  رنگ   یبی ک تر  توانیرا  سه  از 
آب  یاصل و   سبز  ا  یقرمز،  در  دانست.  مختلف  رنگ  شدت    ن یبا 

از    یسه رنگ اصل  نیاز ا  کیها، شدت هر  رنگ  ییشناسا  ستمیس
تا   ترک   255صفر  سه رنگ با شدت رنگ   نیا  بیمتفاوت است. از 

در مختلف )   ی از رنگ ها  یعیوس   فیط  دیمختلف امکان تول  ی ها
 نمود.  دی( تولمتفاوترنگ  ونیلیم 16از  شید بحدو

پ  تصو  ی هاکسل یتعداد  و ک   ریهر  ابعاد  به    ر ی تصو  ت یفیوابسته 
بنابرا باشدیم متغ  نی.  شناسا  رهایتعداد    ی چرهایف  ریتصو  ییدر 

ارزش عدد  یکارنیماش مختص شکل هر   ی هاکسل یپ  ی عالوه بر 
تصو  چر،یف ابعاد  ک   ریبه  برا   زین  ر یتصو  ت یفیو  است.    ی وابسته 

متغ تعداد  ا  رها،ی کاهش  هر    ر یوتص  قیتحق  نیدر  با  کار  قطعه 
ثابت    ریتصو  کیبه    ،ی ابعاد ابعاد    ل یتبد  کسلیپ  480در    480با 

 .  گرددیم
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توض به  توجه  ا   حاتیبا  دوم  روش   نیبخش  اول  گام  در  مقاله، 

قطعه، ابتدا    ر یبا استفاده از تصو  یکارنیماش  ی چرهایف  ییشناسا
به    ریتصو گام  یم  لیتبد  ییاتابع چند جمله  کیقطعه  در  گردد. 
ضرا   یبعد اختصاص  ا  یبیبا  از    بیضرا   نیکه  استفاده  با 
مصنوع  ی هاکیتکن  گردند، یم  نییتع  قیعم  یریادگ یو    یهوش 

ا جمله  چند  برا   فی تعر  یی تابع  کل  ی شده   چریف  هیشکل 
شناسا  یکارنیماش ا  ییقابل  دامنه کاربرد  توسعه    ق،یتحق  نیدر 

  چر ی مختص شکل هر ف  ی عدد  ر یبا نگاشت مقاد ت ی. در نهاابدی یم
بعد   ی فضا  کیبه   و    ی فضا  ی چند  شکل  مختص  جواب 

 .گرددیم نییتع یکارنیماش  ی چرهایاز ف کیمشخصات هر 
 ی خط   یی به تابع چند جمله ا   ر ی تصو   ل ی تبد   -1-3

عدد پ  کیهر    ی چنانچه مقدار    چر یف  ی حاو  ریتصو  ی ها  کسلیاز 
بعنوان    یکارنیماش بگ  ر ییمتغ  کیرا  نظر  را    g(x)تابع    م، ی ریدر 

در نظر گرفت و به صورت رابطه   ریتصو لیتوان بعنوان تابع تبدیم
 نمود:  فی تعر (1)

(1) 
g(𝑥) = 𝑥1,1 +  𝑥1,2 +  … …  +  𝑥𝑛,𝑚 →   𝑔(𝑥) = ∑𝑥𝑖,𝑗 

0 ≤ 𝑥𝑖,𝑗≤255 
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ایی مقادیر ارزش  ( هر یک از متغیرهای تابع چند جمله 1در رابطه )
پیکسل   تصویر  عددی  در  و  مربوطه  تصویر   𝑚و  𝑛قطعه  ابعاد 
برابر  حاوی قطعه می این تحقیق  در  گرفته    4۸0باشد که  نظر  در 

شکل  شده در  شامل   1اند.  قطعات  تصویر  تبدیل  تابع  مقادیر 
و   ( Filletوشه گرد داخلی )(، گ Chamfer)سطح شیبدار    های فیچر

های هر  تصویر  ( با جایگذاری مقادیر پیکسل Vee Slot)  Vشکاف  
 نشان داده شده است.   1در رابطه 

 

 

𝑔(𝑥)𝑐ℎ𝑎𝑚𝑓𝑒𝑟 = 2721 
 )الف( 

𝑔(𝑥)𝑆𝑡𝑒𝑝 = 1765 
 )ب( 

  

𝑔(𝑥)𝑉 𝑆𝑙𝑜𝑡 = 2517 
 )ج( 

𝑔(𝑥)𝑐ℎ𝑎𝑚𝑓𝑒𝑟 = 2521 
 )د( 

با    بدار یسطح ش  -الف  یچرهای ف   ریتصاو  لیتبد  ی عدد  ریمقاد  ( 1شکل  
  بداریسطح ش -، دVشکاف   چریف  -پله،  ج  چر یف -فرمت جسم جامد؛ ب

 با جنس فوالد 

شکل   در  م  1همانگونه که  ف  یمشاهده  مشخصه  عدد    چر یگردد 
  ن ید( با عدد مشخصه هم-1با جنس فوالد ) شکل    بداریسطح ش

متفاوت، دو عدد متفاوت   دید  هیو زاوفرمت جسم جامد  با    چریف
رابطه   از  استفاده  لذا  و  تبد  1است  به    کیبه    ریتصو  لیو  عدد 

چر خاص یف  کیعدد واحد به شکل    کیقادر به اختصاص    ییتنها
به    کینزد   اریبس  چرهایف  ریاعداد مشخصه سا  نی. همچنباشدینم

م تما  باشندیهم  لذا  تفک  زیو  ف  کیو  مشکل   چرهایشکل  با  را 
م برا دینما  یمواجه  ا  ی.  ضرا   نیحل  اختصاص  با    ب یمشکل 

هر   به  جمله  کیمتفاوت  تبد  ی هااز  ف  ریتصو  لیتابع  و    چر یهر 
دادن مقاد  نیهمچن مربوطه    ب یو ضرا   ییاتابع چند جمله   ریعبور 

غ  کیاز   برا   کیتفک  توانیم  یخط  ریتابع  شکل    زیتما  ی الزم 
آورد.   ی چرهایف فراهم  را  مصنوع  مختلف  هوش  ا  یدر   نیبه 

آموزش    ندیو در فرا   شودیشبکه گفته م  ی هاوزن  بیضرا   ب،یضرا 
مصنوع هوش  نها  نییتع  بی ضرا   نیا  ،یشبکه  . شوندیم  ییو 

به صورت    ریتصو  لیمذکور در تابع تبد  بیضرا   ریتاث  یاضیروابط ر
 .باشدی م ری ز

(2 ) 

[
 
 
 
 
 
 
𝑥1,1 ∗ 𝑤1,1

𝑥2,1 ∗ 𝑤2,1

𝑥1,2 ∗ 𝑤1,2 𝑥1,3 ∗ 𝑤1,3 𝑥1,4
𝑥1,5 𝑥1,6

𝑥2,2 ∗ 𝑤2,2 𝑥2,3 ∗ 𝑤2,3 𝑥2,4
𝑥2,5 𝑥2,6

𝑥3.1 ∗ 𝑤3,1
𝑥4,1
𝑥5,1

𝑥6,1

  

𝑥3,2 ∗ 𝑤3,2 𝑥3,3 ∗ 𝑤3,3 𝑥3,4
𝑥3,5 𝑥3,6

        𝑥4,2        𝑥4,3            𝑥4,4
𝑥4,5 𝑥4,6

        
𝑥5,2  

𝑥6,2   
      

𝑥5,3

𝑥6,3
           

𝑥5,4

𝑥6,4

𝑥5,5

𝑥6,5

𝑥5,6

𝑥6,6]
 
 
 
 
 
 

 

 ه یاز عناصر آرا   کیهمانطور که در رابطه نشان داده شده است، هر  
. گرددی جداگانه ضرب م  بی ضر  کیدر    ریتصو  ی هاکسل ی پ  ری مقاد

رابطه   ا  بی ضر  ۹فقط    2در  است   بیضرا   نیاز  داده شده  . نشان 
 ((2در رابطه ) w)ضرایب 
ه شده دنشان دا  بیبا استفاده از ضرا   (1)رابطه    ریتصو  لیتابع تبد

  ل یتبد f(x)بنام   دی جد لیتابع تبد کیبه   ری بصورت ز (2)در رابطه 
 گردد.  یم
(3) 𝑤(𝑥)   ×    𝑔(𝑥)  =   𝑓(𝑥) 

 یی اهیعملگر ضرب ناح  ک ی،  (3)قابل ذکر است عملگر × در رابطه  
انتخاب   با  است که  آرا )   هیناح  کیبنام ضرب کانولوشن    ه یابعاد 

w(x)  ا از  از    کسلیپ  کی  بینشان دهند ضر  هیآرا   نیکه هر عنصر 
  ک یقطعه، مانند   ریدر تصو یانتخاب هیاست( و چرخش ناح  ریتصو

با  لتریف و  کرده  برا   ارمقد  تعیین  عمل    ه یآرا   بیضرا   ی مناسب 
(w(x  را    چر یکنند شکل هر ف  زیمتما  ی ها  یژگیاز و  یتوان برخ یم

ا با ضرب  و  نواح  بیضرا   ن یبرجسته    ،قطعه  ر یمختلف تصو  یدر 
را   فیچرها  نسبت به سایر  فیچر  هر  تصویر  تمایز   ییبزرگنماوجه 

 نمود. 
در مقدار    یکاف  زیکه بتواند تما  ی مناسب به نحو  w  ریمقاد  نییتع

با تصو ف  ر یمشخصه متناظر  در    د،ینما  جادیا  یکارن یماش  چر یهر 
مصنوع هوش  شبکه  آموزش  م  یمرحله  بر  رد یگ یصورت  عالوه   .

، اعداد مشخصه مختص هر w  بیضرا   ی مناسب برا   ریمقاد  ن ییتع
شکل قطعه کار در    درمختلف از جمله وجود چرخش    لیبدال  چریف

تصو  ر،یتصو در  تفاوت رنگ    ایبا ابعاد ثابت و    ریاندازه قطعه کار 
و   زیطعه( ممکن است نتواند تماق   الی تفاوت جنس متر   لی)بدل
برا   کیتفک بند  ی الزم  ا  ی چرهایف  ی دسته  را  کند.    جادیمختلف 
ا  ی برا  شبکه ها   نیحل  از    شرفتهیپ  یهوش مصنوع  ی مشکل در 

غ م  یتفاوتم  یخط  ریتوابع  اگرددیاستفاده  به  کل  نی.    ه یمنظور 
از ضرب کانولوشن ف حاصل  تصو  لترهایعناصر  از    ریدر   ک یقطعه 

  چر ی تا اعداد مشخصه شکل هر ف شودی عبور داده م یخط  ریتابع غ
سا و  رنگ  چرخش  ابعاد،  گرفتن  نظر  در   کیدر    هایژگیو  ریبا 

مشخصه   دکه بتوان عد  ی به نحو  رد یمحدود خاص از اعداد قرار گ
 کیرا با کمک روابط ذکر شده در    چر یشکل هر ف ی بدست آمده برا 

نمود.   اعداد محدود  از  ابازه مشخص  غ  قیتحق  نیدر  رابطه    ر یاز 
 . است  دهیاستفاده گرد  ری ز یخط

(4) 𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑥)𝑡𝑎𝑛 ℎ(𝑙 𝑛(1 + 𝑒𝑓(𝑥) )) 

طراح  W  بیضرا   ریمقاد  نییتع  ی برا  از  تع  یپس  و   ن ییشبکه 
ابتدا به هر  لترها،یتعداد ف ا  کی در  اول  کی  بیضرا   نیاز    ه یمقدار 

  ی اریاخت  ری. سپس مقادشودیاختصاص داده م   یاریبصورت اخت
آرا   هیاول م  کی   ریتصو  ی هاکسل یپ  هیدر   یقطعه مشخص ضرب 
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)رابطه   غ3گردد  تابع  اعمال  با  و  رو4  ابطه)ر  یخط  ری(  بر   ی ( 
موجود    چریشکل ف  ی حاصل، عدد مشخصه بدست آمده برا   جینتا

تصو م  ر یدر  اگرددیثبت  معتنابه  ی برا   اتی عمل  نی.  از    یتعداد 
م  ی چرهایف  ی حاو  ر یتصاو تکرار  اعداد ت  شودی مختلف  بازه  ا 

مرحله   چرهای ف  کیمشخصه مختص شکل هر   مشخص گردد. در 
ف  ی حاو  ریتصو  کی بعد   میجد  چریشکل  وارد  به شبکه  .  گرددید 

بازه اعداد مختص هر ف   چر یچنانچه عدد مشخصه بدست آمده در 
داشته باشد، بازه مذکور  مرحله قبل بدست آمده است قرار  که در 

اعداد مشخصه   بازه  فبعنوان  و در    شودی م  رفتهیپذ  چریشکل هر 
شود.   ی به روز رسان  لترهایف بی ضرا   ریالزم است مقاد نصورتیا  ریغ

تصو  چهچنان مشخصه  م  ی برا   ی ورود  چر یف  ریعدد   زانیسنجش 
موجود در    چریو بازه اعداد مشخصه ف 𝐷𝑖شبکه را   ییدقت شناسا

خطا  م،یبنام 𝐷0را    ریتصو م  صیتشخ  ی مقدار  را  توان    یشبکه 
 داد:  شینما ر ی بصورت ز

(5) 𝐸 =  𝐷0 − 𝐷𝑖  

)مقدار   خطا  رابطه     Eچنانچه مقدار  از  5در  مطلوب    کی(  مقدار 
نما رسان  دیتجاوز    را   ،  مقدار خطاW  ریمقاد  یالزم است با به روز 

 نیا  ی. مرحله به روز رسانرسانده شودکاهش و به مقدار مطلوب  
مصنوع  بیضرا  هوش  شبکه  اموزش  مرحله  شناخته   یبعنوان 

با   بیضرا   نیا  یساز  یینهاو    یبه روز رسان  یاضی . مدل رشودیم
رابطه خطا )رابطه    یری مشتق گ  صورت   W  ری( نسبت به متغ5از 

 : رد یگ یم
(6) 𝐷𝑖 = 𝑓(𝑤, 𝑓(𝑥)) 

(7) 𝑤𝑜𝑝𝑡 = 
𝜕𝐸

𝜕𝑤
 

شبکه هوش    کیدر    w  بیاز ضرا   ی ادی توجه به وجود تعداد ز با  
برخ   ازین  بیضرا   نیا  هیکاهش همزمان کل  ،یمصنوع انجام    ی به 

نسبت به     W  یمنحن  بیکاهش نرخ ش  زانیاز جمله م  ماتیتنظ
E   2باشد. در شکل    یم  یشبکه هوش مصنوع  ی پارامترها  ریو سا 

نسبت به مقدار خطا نشان   بی ضرا  نیاز ا یکینرخ کاهش  یمنحن
 داده شده است.

 
 بیاز ضرا  ی کی ینسبت به مقدار خطا برا   W  بینرخ کاهش ضر  ( 2  شکل 

  ی چرها ی ف   یی شناسا   ی شبکه هوش مصنوع   د ی تول   -4
 ی کار ن ی ماش 

که قادر   ی و آموزش آن به نحو  یشبکه هوش مصنوع  دیتول  ی برا 
ف تصو  یکارن یماش  ی چرهایباشد  در  را   کی  ری موجود  قطعه 
ابتدا تعداد    د،ینما  ییشناسا تصو  10در  با    یکیمکان  عهقط  ر یهزار 

سال افزار  نرم  از  ا  هیته  دورکزیاستفاده  داده  بانک  در    ق یتحق  نیو 
 . دیگرد  رهیذخ

برا  سوم  فصل  روابط  از  استفاده  هوش   ی جهت  شبکه  آموزش 
قرارگ   یمصنوع ف  یریالزم است محدوده  تصو  چریهر  جهت    ر یدر 

گردد.   نییتع  چریمربوط به هر ف  ی هاکسل ی پ  ری ارزش مقاد  نییتع
ا بعد  نیبه  گام  در  قرارگ   ،ی منظور  ف  یریمحل  کل  چر یهر    ه یدر 

داده تحق  ریتصاو بانک  در   یلیمستط  کادر  کیبا رسم    قی موجود 
هر   ف  کیاطراف  تصو  ی اچرهیاز  در  در دیگرد   نییتع  ر یموجود   .

ها مصنوع  ی شبکه  تع   یهوش  قابل   نییبه  هدف  هر  محدوده 
 ک ی   5شود. در شکل   یگفته م  یبرچسب گذار ر،یدر تصو ییشناسا

قطعه مرکب از   کیموجود در    ی چرهایف  ینمونه از برچسب گذار
شود.  ی ( مشاهده ملت ی) ف یو گوشه داخل   بداریسطح ش  چر یدو ف

شکل   ف-3در  اطراف هر  رسم شده  تصو  چر ی الف کادر  در    ر یدر  و 
بصورت متن و شامل طول    یب اطالعات برچسب گذار -3شکل  

تصو عرض کل  فwidth  ,  height)    ریو  هر  نام  شماره    چر،ی(، 
 ,xmin) ی و عمود یدر جهت افق  چریشروع و خاتمه هر ف  کسلیپ

xmax ymin,ymaxشودیمشاهده م چریهر ف ی را ( ب.   

 
 ف( ال)

 
 )ب( 

حاو  کی   یبرچسب گذار   ( 3شکل   ف  ی قطعه  ش  چر یدو  و    بدار یسطح 
داخل  ف  یگوشه  الفلت ی)  مستط   -(   ف  یلیرسم کادر  هر    چری اطراف 

 بصورت متن  یمرحله برچسب گذار  ی خروج -، ب یبصورت دست 
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  ی متن   لیبانک داده از فا  ی چرهایف  هیاطالعات کل  ی در مرحله بعد
. در دیگرد   لی( تبدxmlصفحه گسترده با فرمت متن )  لیفا  کیبه  

ساز آماده  آخر  هوش  داده   یمرحله  شبکه  به  ورود  جهت  ها، 
 لیتبد  ییصفحه گسترده به فرمت دودو  لیاطالعات فا  ،یمصنوع

  ب یضرا   هیاول  ری بانک داده، مقاد  ییدودو  ی ها. عالوه بر دادهدیگرد 
مصنوعها،  وزن هوش  شبکه  گرد   دیتول  ی به  وارد  با    دیشده  و 

رابطه شماره   رسان  ی هاوزن   7استفاده از  به روز  و   دیگرد   یمذکور 
 آموزش داده شد.  لهیوس نیبه ا یشبکه هوش مصنوع

 بررسی نتایج    -5
تشخ  یبررس  ی برا  در  شبکه   ی چرهایف  صیدقت شبکه  موجود در 

مختلف به شبکه   باتیمختلف و با ترک  ی ایاز زوا  ر یتصو 200تعداد 
پا  دویوارد گرد  افزار  نرم  اندازه    صیتشخ  جینتا  تون یتوسط  شبکه 

ف  برخی  صیتشخ  جینتا  4  در شکل.دیگرد    ی کارن یماش  ی چرهایاز 
تصاو تعداد  اساس  سنج  ریبر  تشخ  یصحت  مشاهده   صیدقت 

 .  گرددیم

 
شناسا  ی خروج  ج ینتا  ( 4شکل   در  شبکه  دقت  از     ی برخ  ییسنجش 

 ی کارن یماش   یچرهایف

شبکه در   صیگردد دقت تشخ یمشاهده م 5همانطور که در شکل 
برخ    شتریب  چرهایف  یبرخ  در  م  یو  متفاوت   یکمتر  باشد. علت 

همچون  یمختلف به علل ی چرهایشبکه در ف صیبودن دقت تشخ
ها  یدگیچیپ داده  تعداد  قطعه،  هر    ی شکل  در  شبکه  آموزش 

زوا  ریتصو ف  ایو  شکل  تصاو  چری مختلف  دقت    نییتع  ری در 

م  صیتشخ نمونه   8و    7،  6  های شکل  در  باشد.  یشبکه  چند 
تشخ  ی مورد  مصنوع  صیاز  هوش  مشاهده    دیتول  یشبکه  شده 

 گردد.   یم

 

 
 )ب(  )الف( 

ماشین 5شکل   فیچرهای  تشخیص  نتایج  یک  (  حاوی  قطعات  در  کاری 
ماشین  پله با دقت تشخیص    -کاری الففیچر  فیچر    -درصد ب  ۹4فیچر 

 درصد.  ۹6با درصد تشخیص  Vشکاف  
 

 

 

 )ب(  )الف( 
قطعات حاو   یکارن یماش   یچرها یف  صی تشخ   جینتا  ( 6  شکل  دو    یدر 

درصد و    69  صی با دقت تشخ   Vشکاف    چریف   -الف  یکارن ی ماش  چریف
پله با درصد    چریف   -درصد،  ب  86  ص ی با دقت تشخ  یگوشه داخل   چریف

 درصد  77 ص یبا دقت تشخ   یگوشه داخل چریدرصد و ف  82 صی تشخ
 

 
تصو  یکارن یماش  یچرها یف  صی تشخ  جینتا  ( 7  شکل  و    یحاو   ریدر  سه 

ف ف  یحاو   ریتصو-الف  یکارن یماش   چریچهار  با    چریشامل ف  چریچهار  پله 
تشخ ف  81  صی دقت  داخل   چری درصد،  تشخ  یگوشه  دقت  با    56  صی گرد 

ف دقت تشخ  Vشکاف    چری درصد،  ف  78  ص ی با  و  ب   چر یدرصد  با    یرونیلبه 
ف  چریف   3  ی حاو  ریتصو-درصد،  ب  92  ص یدقت تشخ  با    چریشامل   پله 
ف   90  صی درصد تشخ درصد و    89  صی با دقت تشخ   Vشکاف    چریدرصد، 

 درصد  82 ص یگرد با دقت تشخ   یرونیب چرلبهیف



ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  17۹ ... ی ک ی قطعات مکان   ی دو بعد   ر ی از تصو   ی کار ن ی ماش   ی چرها ی استخراج خودکار ف  ــــــــــــــ
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شکل   و  -5در  ترت-5الف  به  برا   یخروج  جهینت  بی ب    ی شبکه 
مشاهده   V ( Vee Slot)( و شکاف  Stepپله )  ی چرهایف  ییشناسا

دو    ی حاو  ر یتصاو  ی شبکه برا   ص یتشخ  ج ینتا  6. در شکل  گرددیم
شکل    چریف در  برا   صیتشخ  جینتا  7و   ی حاو  ری تصاو  ی شبکه 
کادر    ی . اعداد جلوشودیمشاهده م  یکارن یماش  چر یاز دو ف  شیب

تصو  صیتشخ هر  تشخ  ریدر  دقت  دهنده  برا   صینشان   ی شبکه 
 . باشدی مربوطه م چریف ییشناسا

 نتیجه گیری و پیشنهاد  -6
تحق جد  کیحاضر    قی در   ی چرهایف  ییشناسا  ی برا   ی دیروش 

تصو معرف  کی  ریموجود در    ق یتحق  نیا  جی. نتادیگرد   یقطعه کار 
قابل مالحظه در علوم    ی ها شرفت یدهد که با توجه به پ ینشان م

روش ها  ،یو هوش مصنوع  وتریکامپ از  هوش    ی امکان استفاده 
شناسا  قیعم  ی ریادگیو    شرفتهیپ  یمصنوع   ی چرهایف  ییدر 

داده  یکارنیماش و تنها با در    یطراح  لیفا  ی هابدون استفاده از 
تصو داشتن  پذ  کی  ریدست  امکان  نتا  ریقطعه  از   نیا  جیاست. 

از آن   یکه نمونه قبل  یکیتوان در ساخت قطعات مکان  یم  قیتحق
فا و  است  نم  یطراح  لیموجود  دسترس  در  و    یآن  در   ایباشد، 

است و   دهیانبوه نرس دیو به تول هبود یکه در مراحل طراح یقطعات
آن برا نمون  کیبه ساخت    ازین و   شتریب  ی ها  یانجام بررس  ی ه از 

تول از  قبل  قطعه  بهبود  و  اشکاالت  م  دیرفع  است  تواند   یانبوه 
گ قرار  استفاده  ارد یمورد  ادامه  در  شود    یم  شنهادیپ  قیتحق  نی . 

ق  یاز طر  یکارن یماش  ی چرهای ف  ییشناسا  ی شده برا   یروش معرف
فرام  زینقشه ساخت قطعه و ن  ساخت    ی برا   یصوت  نیاستفاده از 

استفاده   یدر هوش مصنوع  قیعم  ی ریادگیقطعه با کمک روش  
 گردد. 
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 Micro-milling process as one of the most widely used methods of making parts due to the 

small size and their delicate properties in the process. In this study, micro-milling 

operations were performed on a titanium piece made of Ti6Al4V alloy using a tool with a 

diameter of 0.5 mm.  The effect of nanoparticles used in lubricants on the surface 

roughness of the micro-milled workpiece is the most important characteristic studied in 

this research. In this research, experimental test methods and design and analysis of 

experiments by Taguchi method have been used to study the surface roughness during the 

process. Experimental tests to compare the role of lubrication in dry, wet and Minimum 

Quantity Lubrication (MQL) in different machining environments with lubricants 

containing nanoparticles and without nanoparticles and the effect of shear parameters on 

different characteristics of micro-milling of Ti6Al4V alloy is done. The results show that 

the use of Minimum Quantity Lubrication (MQL), especially with lubricants containing 

nanoparticles, increased the surface quality and had a more effective role in lubrication 

during micro-milling of Ti6Al4V alloy. Spindle speed and type of lubrication are the most 

effective parameters in Ti6Al4V alloy micro-milling. 
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بر زبری    وم ی ن ی آلوم   د ی اکس نانوذرات  اثر انواع روانکار حامل    ی بررس 
 V4Al6Ti  وم ی تان ی ت   اژ ی آل   ی کروفرزکار ی م فرآیند    سطح در 

 

 مشخصات مقاله   چکیده 

عنوان    كروفرزکاريیم   ندیفرآ  پرکاربردتر  یكیبه  س  نیاز  م  اختروشهاي  به  باشد    یقطعات  توجه  با  وکه  و    یها  یژگیابعاد کوچک 
  ی وم ی تانی بر روي قطعه ت  متر یلیم  0.5به قطر   كروابزاريیبا استفاده از م  كروفرزکاري یم  اتیعملدر این مطالعه،  .مطرح استآنها   ف یظر 

آل جنس  است.    V4Al6Ti  اژ یاز  و  صورت گرفته  روانکار  در  استفاده  مورد  ذرات  نانو  م  ی زبرتاثیر  قطعه کار  شده    كروفرزکاري ی سطح 
ا  ی رس مشخصه مورد بر  ن یمهمتر  روشهاي آزمون تجرب  ق ی تحق  نیا  در.  است  ق یتحق   نیدر  به روش    شات یآزما  ل ی و تحل   یو طراح   ی از 
زبر  ی تاگوچ مطالعه  ح  ی براي  آزما  ندیفرآ  نی سطح  است.  شده  مقا  ی تجرب  شات یاستفاده  منظور  شرا   سهیبه  در  روانكاري    ط ینقش 

روانكاري  مقدار  حداقل  و  تر  محد   خشک،  ماش هاي    ط ی ر  ح  نكاري یمختلف  روانکار  تاث  ی اوبا  و  ذرات  نانو  بدون  و  ذرات    رینانو 
دهد که   ی بدست آمده نشان م ج ینتاانجام گرفته است.   V4Al6Ti  اژیآل  كروفرزکاري یم  ندیبر مشخصه هاي مختلف فرآ ی پارامترهاي برش

بو روانكاري  مقدار  حداقل  از  روانکارها  ژهیاستفاده  افزا   ی حاو   ی با  با  ذرات،  ح  سطح   تیفی ک   شینانو  روانكاري  در  موثرتري    ن ی نقش 
م  نیو نوع روانكاري موثرتر  ندلیداشته اند. سرعت اسپ   V4Al6Ti  اژ یآل  كروفرزکاريیم شناخته    V4Al6Ti  اژیآل   كروفرزکاري یپارامترها در 
 شوند.  یم
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 مقدمه    -1
به   ز ی ر  اریقطعات بس   دیتول  ی ندها یفرآ  نی از مهمتر  یکروفرزکاریم

فرزکار  ابزارهایم  یروش  آن  در  استفاده    یبرش  ی باشد که  مورد 
از    یقطر مق  متریلی م  کیکمتر  شدن  کوچک  براده    اس یدارند. 
 .[1] است  یمعمول یبا فرزکار یکروفرزکاریم زیوجه تما یبردار

به   یکروفرزکاریم  ،ینکاریکروماشیم  ی روشها  ریبا سا  سهیمقا  در
پذ انعطاف  م  ینکاریکروماشی م  ندیفرآ  نی رتریعنوان  -یشناخته 

کمک   به  روششود.  ا  فیط  توان یم  این  اجزا   یگسترده   ی از 
ر   دهیچیپ و  بوس  زساختارهای کوچک  مهندس  لهیرا  مختلف    یمواد 

 . [2] نمود دیتول
م  نی شتریب ماش  ، یکروفرزکاریمشکالت  شکنندگ   ینکاری اثر    ی و 

ا با  است.  برخ   نیابزار  ناهموار  یحال،  مانند  مسائل  سطوح    ی از 
دقت محصـوالت    ی وجود دارد که برا   یکروفرزکاریم  ندیدر فرآ  زی ر
 .[3]آن، نامطلـوب است  دیو عمــر مف زی ر
 ی کی از خواص مکان  یزیانگشگفت   فیآن ط  ی اژهایو آل  ومیتانیت

و    یمهندس  ،یمیهوافضا، ش  ی کاربردها   ی شوند که برا یرا شامل م
م   یپزشکست ی ز قرار  استفاده  به  رندیگیمورد  استحکام  نسبت   .

برابر خستگ  یریپذوزن باال، شکل  به   یآسان و مقاومت در  منجر 
کاربردها  ومیتانیت  یمعرف گرد   ی در  پرکاربردتر دیهوافضا   نی . 

مناسبتر   V 4Al6Ti  ومیتانی ت  اژیآل  ،یاژیآل  ومیتانیت  ن ی است که 
پزشک  نهی گز مصارف  م  یدر  ایشناخته  آل  یسر  نیشود.   اژها یاز 

باال و   یکیدارند و با داشتن مقاومت مکان یحرارت اتیعمل ت یقابل
پرکاربردتر  صنا  ومیتانیت  اژیآل  نی وزن کم  هستند.   عیدر  مختلف 

باال، تنش    اریبس  شیو سا  یکم، مقاومت به خوردگ  اریبس  یچگال
 ، یحرارت  اتیانجام عمل  ت یقابل  ،یارعالیبس  یر یو ضربه پذ  یریپذ

پذ  ت یقابل بس  یعال  ار یبس  یریجوش  حرارت  به  مقاومت    ار یو 
  باشد.یم اژیآل نیبارز ا اتی( از خصوصدرجه سانتیگراد 400) یعال

کامپوز  هاالینانوس نانوذرات    عیما-جامد  یتی مواد  از  هستند که 
اندازه   افینانوال  ایجامد   در    100تا    1معمواًل    ی هابا    سیال نانومتر 

.  ست یو جامد ساده ن  عیمخلوط ما  کی  الیاند. نانوسشده  لیتشک
  ی برا   چسبندگیبدون    داریپا  قیتعل  ال،ینانوس  اریمع  نی مهمتر

ا  یمدت طوالن تغر ه  جادیبدون  س  ییایمیش  رییگونه   هیپا  الیدر 
جامدات و    نیب  یتوان با به حداقل رساندن چگالیرا م  نیا.  ت اس
به دست آورد. با استفاده   عیما  تهی سکوزیو  شیبا افزا   ای  عاتیما

نانومتر  ذرات  جلوگ  یاز  با  م  یریو  ذرات  تجمع  ته   یاز  از  توان 
جلوگ  نینش ذرات  نانوس  یریشدن  دل  راً یاخ  االتیکرد.   لیبه 

مورد توجه قرار   افتهی  شیا افز  یدر مورد خواص حرارت  ییهاگزارش 
 . ]1,4,5[اندگرفته

مهم    یاکسید آمفوتر،  3O2Al اکسید آلومینیوم با فرمول شیمیایی
پرکاربردترین مواد معدنی    یکی از ترکیبات غیرآلی و از جمله  و  از 

 استفاده  که  بودهدر صنعت  قیمت  ارزان    و  پرمصرف  نانو پودرهای 
  نانو،   مقیاس   در  .باشدمی  آلومینیوم  فلز  تولید  جهت آن    عمده

آلفا و   رمدارای دو ف  و  شکل  کروی   تقریباً   آلومینیوم  ذرات اکسید
است  دلیل   3O2Al-α.  گاما  به  و  است  باالیی  ویژه  مقاومت  دارای 

مواد عایق حرارتی استفاده می  .د گرد دارا بودن خاصیت عایقی در 
3O2Al-γ  وب پایینی هستند و بعنوان  دارای سایز کوچک و نقطه ذ

 شوند.های کاتالیزوری استفاده میحامل 
3O2Al  ای است که بسیاری از محققان در کارهای ترین نانوذره رایج

آن استفاده می از  کلی، هدایت حرارتی  تجربی خود  کنند. به طور 
می افزایش  نانوذرات  حجمی  کسر  افزایش  با  با  نانوسیال  یابد. 

هدایت حرارتی    وتواند بر دما  کاهش اندازه ذرات، شکل ذرات می
سرینهارا و همکارش دریافتند   2011  در سال  .تأثیر بگذارد   نانوسیال

نانوذرات    ی هاال ینانوسکه   پتانسیل   3O2Alحامل   ی برا   باالیی از 
مناسب   و  برخوردارندانتقال حرارت     به عنوان یک مایع خنک کار 

 .[6]  انتقال حرارت هستند ی ندهایدر فرآ
روی تأثیر     ردی واسو و    2011در سال   بر  با سیال حاوی    MQLنیز 
افزایش کسر    3O2Al نانوذرات با  دریافتند که  آنها  تحقیق کردند. 

نانو کیفیت پراکنده    3O2Al ذره  حجمی  گیاهی  روغن  سطح  در 
 . [2] یابدسطح افزایش می

سال   عاطف    2015در  و  با    MQLسیستم  در    یافتند کهدرهادی 
نانوذرات   روغن گیاهی  3O2Al-γسیال حاوی  با   ،در  کیفیت سطح 

افزایش سرعت اسپیندل، افزایش و با افزایش نرخ تغذیه، کاهش 
می یابد. همچنین از زبری سطح با کاهش عمق برش کاسته و با  

دهنده عملکرد خوب  نشان  این  . کهشودمی    به آن افزودهافزایش،  
 .[7] در هنگام پراکندگی در روغن گیاهی است   3O2Al-γنانوذرات 

روان   ستمیس  Minimum Quantity Lubrication)  کار حداقل مقدار 
:MQL)    نزدیک به خشک روانکاری  به عنوان  اوقات   [8]که برخی 

مینیز   نوینروش،  شودنامیده  زیست  و    ی  محیط  با  میسازگار 
ر  یاخ  ی سالها  در  یطیست محی ز  ی ها  است یس  ی راستادر  كه    باشد
است   مورد  گرفته  قرار  هوا  الیسآن    درکه    استفاده  با    یبرش 

فرآ طول  در  پاش  ی نکاریماش  ندیفشرده  برش  منطقه  ی م  دهیبه 
 کند و در  یبرش به منطقه برش نفوذ م  عیما  بیترت  ن یشود. به ا

افزا   ینکار یماش  ت یقابل  جهینت همان    سپس  .دیابیم  شیرا  در 
شود تا  یم  ریتبخ   MQL برش مورد استفاده در  الیس  شتریزمان، ب

   .و سالمت کارگران مضر نباشد ست ی ز طیمح ی برا 
عنوان    MQL  سیستم روانکاری  خشک    روش   کیبه  شناخته در 

در  خنک کننده    عیاز ما  یکم  ار یمقدار بساین روش  شود و در    یم
ساعت    10   -150  حدود بر  لیتر  مستقمیلی  طور  منطقه  به    میبه 

م  ینکاریماش در   کاری  خنکروش    حالیکهدر  .  شودیاعمال    تر 
ساعت   30000   -60000  حدود بر  لیتر  در  خنک کننده    عیما  میلی 
 بین  اصطکاک دما و تا  ،کندیاستفاده م عملیات خنک کاریطول 
ریز    MQL  سیستمدر    .را کاهش دهد  قطعه کارو  ابزار   ذرات بسیار 

مجددًا تجمیع و    ینكاریسطح ناحیه ماش  بابرخورد    پس از روغن  
را آغشته می  سطح مورد  . از آنجا که عملیات روانکاری  نمایندنظر 

سیال صورت می  از  کمتری  مصرف بسیار  این روش با مقدار  در 
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کمینه  به  ذیرد،  پ روانکاری  روش  از    یكی .شودمیاطالق  این 
ا فشرده  هو  و  روغن  یموضع   پاشش  روش،ن  یمحاسن  به ای 

  د. باشیكار م  ابزار و قطعه  فصل مشتركماشینکاری یعنی  ه  یناح
پژوهشهاینتا دهد   نشان  مختلف  ی ج  روانكار  می  نه ی كم  یكه 

س راندمان    هدف  هیال به ناحیباعث نفوذ مؤثرتر  عملیات شده و 
 . ]3,9[ بخشدیرا بهبود م یروانكار 

  شرف در حال توسعه و در    ندیفرآ  کی  خشک  ینکار یماش  اتیعمل
به    لیتبد جا  یفناور  کیشدن  و  روانکاری    ی برا   ینی گزیمناسب 

تولید  معمولی ماش  جهت  دلیل    .است   ینکار یقطعات   ی دمابه 
کاهش  مانند    یمشکالت  خشک  ینکاریماش  اتیعملدر    باال  اریبس

  .[10]هستند رگذاریتأث اریابزار بس یطول عمر و فرسودگ

ماش  یزمان  ،ماشینکاری خشک راندمان    ت یفیک   و  باال  ینکاریکه 
شرا  و  بهتر  شد  طیسطح  ن  دیبرش    ی کمتر  ییاست، کارا   ازیمورد 

م  طیشرا   نیا  در  دارد. با   مهین  اتیعملکه  رود  یانتظار  خشک 
بس مقدار  از  ابزار    کیبه    یبرش  سیالهای از    یکم  اریاستفاده 

در    یشود و در واقع، آنها در حال حاضر نقش مهم  لیقدرتمند تبد
 .]11,12[دارند یعمل ی از کاربردها تعدادی 

بررسی تحقیقات مختلف مشهود است که بطور  سیال معمول    در 
ماش در  کار  به    ینکاریخنک  ناح  یموضع  صورتتر   براده  هیبه 

 خته ی ر به اطراف الیاز س یعیوس  و حجم شودینم یدهپاش یبردار
نتیجه موثر    صورتتواند گرما را به  نمی  و  ندارد   یچندان  ییکارا   در 
 . حذف کند

  خشک کاری خشک و نیمهخیرًا پیشرفت قابل توجهی در ماشینا
کاری با حداقل مقدار روانکاری به  ویژه ماشینحاصل شده است و ب

ویژگی  بدلیل  زیست  محیط  با  سازگار  روش  های  یک  عنوان  ه 
این تکنیک برخی نتایج مطلوب به  با  موفق پذیرفته شده است. 

تکنیک   بنابراین،  است.  آمده  برای   MQLدست  خوب  جایگزین 
می ماشینکاری  فرآیند  در  و خنک کاری  سال .  باشدروانکاری  در 

فرآیند   2006 یکسان  پارامترهای  اعمال  با  همکارانش  و  دار 
برش، سرعت تغذیه و عمق برش، مایع ماشینکاری مانند سرعت  

دبی   با  را  با هوای    60برش  اختالط  از  ساعت پس  در  لیتر  میلی 
نمودند. اسپری  ماشینکاری  ناحیه  بر  نتیجه    آنها  فشرده  این  به 

باعث کاهش قابل توجهی از سایش ابزار   MQLرسیدند که سیستم 
 .[12] و زبری سطح در مقایسه با ماشینکاری خشک و تر شد

س اثرات    2009ال  در  همکاران  و  فشرده    MQLخان  هوا  همراه  به 
فرآیند ماشینکاری توسط سیال برشی مبتنی بر  انتقال در  جهت 
مقایسه با ماشینکاری کامال خشک و مرطوب  روغن گیاهی را در 
نمودند.   مقایسه  را   براده  تشکیل  حالت  و  براده  تشکیل  نظر  از 

با ماشینکاری خ MQL   ماشینکاری مقایسه  به در  و مرطوب  شک 
باعث تشکیل براده   عملیاتتوجه دمای منطقه  دلیل کاهش قابل

توجه در سایش ابزار منجر  همچنین کاهش قابل گردد. مطلوب می 
آنها به این نتیجه   .شدبه افزایش عمر ابزار و پرداخت سطحی بهتر  

عالوه بر سازگاری با محیط زیست ) اجتناب از    MQLرسیدند که  

ا، دود، گاز و جلوگیری از آلودگی ــناشی از گرم   خطرات بهداشتی
 .[13] بخشدهای ماشینکاری را نیز بهبود میمحیطی( ویژگی

سال   با   2011در  را  نانوذره  و همکارانش چندین سیال حاوی  نام 
از   دادند.  MQLاستفاده  قرار  نتایج تجربی آنها نشان   مورد بررسی 

سیست  می در  استفاده  مورد  نانوسیال  که  باعث    MQLم  دهد 
شود و نیروهای وارد شده به ابزار  افزایش راندمان ماشینکاری می 

می کاهش  را  کار  قطعه  این،  و  بر  عالوه  با    MQLدهد.  همراه 
براده و  پلیسه  موفقیت  با  باقینانوسیال  حذف  های  را  مانده 

 .[14] کند تا کیفیت ماشینکاری را بهبود بخشدمی
بررسی  یا  از  هدف پژوهش  )سرعت ن  ورودی  های  پارامتر  تأثیر 

واسپیندل تغذیه  نرخ  نفوذ   ،  سطحعمق  زبری  بر  ماشینکاری    ( 
و   بررسی  و  خنک کاری  یمقاشده  سیستم  سیستم  و MQL سه 

و   ی نانوذراتوحا  های خنک کاری سنتی در کنار استفاده از سیال
بر  تأثیر عملیات    آنها  خروجی  های  پارامتر  میکروفرزکاری  روی 

 .بوده است 

 ش ی آزما   زات ی تجه   و   مواد   -2
آزما انجام  ت  قی تحق  نیا  ی شهایجهت  قطعه  جنس    ومیتانیاز  از 

ابعاد    Ti6Al4V  اژیآل سطح  متر یلیم  100×50×6و  با  سنگ   یو 
 .خورده استفاده شده است 

ا  کرویم در  استفاده  مورد  با    دیکارب   قیتحق  نیابزار  تنگستن 
ت  TiAlNپوشش   دو  قطر    غهیبا  به  زاو  کرونیم  500تخت    ه یو 

 55برش    یسخت  ممی با ماکز  متریلیم  4درجه و دنباله    30  چیمارپ
 داده شده است. شینما 1راکول که در شکل

 
 ابزار  کروی مو مقطعی    یجانب ینما   ( 1شکل  

رو   یطراح  ی شهایتمام آزما  VMCمدل    محور  3فرز  کی  ی شده بر 

 هیانجام شد. حداکثر سرعت تغذ  زی تبر  یساز  نیساخت ماش  850
دور در    8000و    قهیمتر در دق   32  بیبه ترت  ندلیو سرعت اسپ  زیم

موتور آب    ندلیاسپ  کیسرعت دوران از    شیبود. جهت افزا   قهیدق 
مشخصات   با  د  GDZ-62-1.2خنک  سرعت  در    60000  ورانبا  دور 

  ن ی ماش   یبه محور اصل  کسچریف کی لهیاستفاده شد که بوس قهیدق 
ا  ی نکاری. مجموعه ماشدیگرد متصل   در  استفاده    ق یتحق  نیمورد 

نانوذرات مورد استفاده در این   داده شده است.  شینما  2در شکل  
باشند. تحقیق از نوع اکسید آلومینیوم و در دو فرم آلفا و گاما می

آنها تهیه  ترتیب  جهت  روش  به  هیدروترمال   سونوشیمی  از   و 
 .استفاده شد
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 ق یمورد استفاده در تحق   ینکار یماش مجموعه    ( 2شکل  

 
آزما انجام  در    شیدر  محلول  ذرات  نانو  گیاهی از  پایه    روغن 

روغنی کنجد) های  دانه  از  شده  وزن  (استحصال  درصد   1/0  یبا 
اکس فرمها   ومینییآلوم  دیدرصد  شده   ی در  استفاده  گاما  و  آلفا 
عمل به   ی حاو  الیس  یساز  کنواخت ی  اتیاست.  ابتدا  ذرات  نانو 

مکان  قهیدق   10مدت   با  یکیبا همزن  دستگاه   استفاده، سپس  از 
انجام   قهیدق   30هرتز به مدت   600با فرکانس    کیراسونهمزن اولت 

  .رد یپذیم
مورد آزمایش جهت تامین هوای پر فشار از یک  MQL در سیستم

با توان قابل تنظیم تا   استفاده شده است. هوا    10کمپرسور  با بار 
فشار باال توسط کمپرسور وارد سیستم شده و سپس به دو مسیر  

فشار    .گردد تقسیم می با  ابتدایی  به   6مسیر  را  پرفشار  هوای  بار 
یک فلوکنترل جهت کنترل نازل منتهی می از  کند. هوای فشرده 

با    .گذرد دبی می فشار  رگالتور  از  عبور  از  دیگر، هوا پس  مسیر  در 
وارد هوزینگ  2فشار   در    بار  و سپس  ادامه حاوی سیال گردیده 

از یک فلوکنترل جهت کنترل دبی به  مسیر، سیال را بعد از عبور 
  الیفشرده و س ی در محفظه نازل، هوا .کندسمت نازل هدایت می

از    دایاختالط پ  گریکدیبا    30نازل با قطر    کیکرده و پس از عبور 
اسپر  کرونیم بصورت  و  شده  ماش  یپودر  محدوده    ی کارنیبه 

دبیم  قی تزر تنظ  تریل  یلیم 100دستگاه    یگردد.  ساعت    م یدر 
این تحقیق    ده است.دیگر دیاگرام سیستم روانکاری کمینه که در 

 ارائه شد. 3از آن استفاده شده در شکل 

 

 
 ( MQLدیاگرام سیستم روانکاری کمینه )  ( 3شکل  

 بحث     و   نتایج  -3
ا  ی هاشیآزما نسبت    یمواز  ییارهایش  جادی انجام شده به شکل 
، کرونیم  1000  کسانیو با فواصل    کرونیم  500به عرض   گریکدیبه  
ابعاد  ینواح  ی رو به  گرفت.   صورت  متریلیم  50×100  تست 

اساس توص  یفرزکارکرویم  اتیعمل  ی ورود  ی هاپارامتر   ی ها  هیبر 
و   ا  نیشیپ  مطالعاتصنعت  در  است.  شده    ق یتحق  نیانتخاب 

متفاوت    ی شرویدو عمق نفوذ و دو نرخ پ  ندل،یچهار سرعت اسپ
نت در  که  شد  گرفته  نظر  عمل  16  جه یدر  مختلف    ات یحالت 

بررس  یفرزکارکرویم د  یمورد  گرفت.  پارامتر    1جدول    رقرار  مقدار 
 .نمایش داده شده است  یفرزکارکرویم اتیعمل ی ها
 

 ی فرزکار  کروی م  اتیعمل  یورود   های  پارامتر  ( 1جدول  

 مقادیر پارامتر ها  واحد  پارامتر های ورودی 
 rpm 24000 23000 22000 21000 سرعت اسپیندل 

 µm - - 50 25 عمق نفوذ 
 mm/min - - 40 20 نرخ پیشروی 

ها برای هر یک از روشهای روانکاری )خشک، تر،  ایجاد میکروشیار
مورد بررسی   پارامترهای مختلف ماشینکاریروانکاری کمینه( با  

 قطعات ماشینکاری شده تصویربرداری شد. قرار گرفت و 

سنجش   انجام  شده سطح    یزبرجهت  میکروفرزکاری  شیارهای 
  ی ریگ   اندازه  SJ-400مدل     Mitutoyoسنج  زبری  دستگاهبوسیله  

زبر یمقاد  ه وشد ماشینکاری شده با روشهای   ی هاشیارسطح    یر 
 شاتیانجام آزما  بیترت .دگردیسه  یمقا  به یکدیگرمختلف نسبت  
اساس طراح اندازه    ری مقاد  نیانگیصورت گرفته و م  یتاگوچ  یبر 

 .دیگرد  ثبت سطح متوسط  یشده به عنوان زبر یریگ
گ  عمل  یر یاندازه  در  روانکار   یفرزکارکرویم  اتیشده  با    ی همراه 

  1/0نانو ذره    ی حاو  یاهیگ روغن    هیپا  با  آلفااکسید آلومینیوم فرم  
زبر   نی شتریو ب   آمدهبدست    یدرصد وزن م  یمقدار   کرو یسطح در 

  ش یافزا   ،4ثبت شده است. با توجه نمودار شکل    خشک  یفرزکار
اسپ زبر  یمثبت  ریتأث   ندلیسرعت  روند  با   یدر  و  داشته  سطح 

سرعت    کید نز به  دق   24000شدن  بر  زبر  قهیدور  کاهش    یمقدار 
 . کندیم دایپ

 
 Ra ریمقاد راتییسطح با طول برش و تغ  ی زبر  راتییمتوسط تغ  ( 4شکل  

 
بر   ه یو نرخ تغذ  ندلیهمزمان دو پارامتر سرعت اسپ  ریتاث  5  شکل

مختلف  سطح    یزبر روانکارهای  از  استفاده  زمان  مورد در  را 
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م  سهیمقا افزا دهیقرار  با  اسپ  شید.  نرخ    ندلیهمزمان سرعت  و 
م   یزبر  زانیم  هیتغذ اابدییسطح کاهش  حال  نی.  است که   یدر 
 هینرخ تغذ  ری از تاث  شتریبه مراتب ب  ندلیسرعت اسپ  شیافزا   ریتاث

 باشد.  یسطح م یبر زبر

 
اسپ   ر یتاث  ( 5  شکل  سرعت  پارامتر  دو  تغذ  ندلیهمزمان  نرخ    ی برا   هیو 

روانکار  یحالتها پا  یمختلف  گ  هیبا  ،    یروانکار  (A.  ی اهیروغن    ( Bتر 
روش    یروانکار  به  نانوذره  بدون  روانکار  روانکار    یروانکار   (MQL   ،Cبا  با 

اکس  نانوذره  روش    ومین یآلوم  دیحامل  به  با    یروانکار   (Dو    MQLآلفا 
 MQLگاما به روش  ومینی آلوم دی روانکار حامل نانوذره اکس

 
فوق چن  سهیمقا  از نمودار   ن ی گردد که کمتر   یاستنباط م  نیچهار 

 دیاکس  یهمراه با روانکار   یفرزکار  کرویم  اتیدر عمل  یمقدار زبر
زبر  نی شتریفرم آلفا بدست آمده و ب  ومینیآلوم سطح در    یمقدار 

 تر ثبت شده است.    ستمیس یفرزکار  کرویم
و عمق نفوذ بر    ندلیهمزمان دو پارامتر سرعت اسپ  ریتاث  6  شکل

روانکارهای مختلف  سطح    یزبر   سه یمورد مقادر زمان استفاده از 
م افزا دهیقرار  با  اسپ  شید.  سرعت  نفوذ   ندلیهمزمان  عمق  و 

 . ابدییسطح کاهش م یزبر زانیم
م  نیا  جینتا نشان  افزا یمطالعه  که  سبب   شیدهد  نفوذ  عمق 
ول   یزبر  شیافزا  است  شده  آنال  یسطح  گرفته زهایدر  انجام   ی 

تاث  گردیدمشخص   نفوذ  عمق  زبر   یمعنادار  ریکه  سطح   یبر 
بنابرا  و  است  زبر  یاصل   ریتاث  نینداشته  کاهش  م  یبر   ی سطح 

 باشد.  ندلیسرعت اسپ شیاز افزا  یتواند ناش
مقا فوق چن  سهیاز  نمودار   ن ی گردد که کمتر   یاستنباط م  نیچهار 

زبر عمل  یمقدار   دیاکس  یهمراه با روانکار  یفرزکار کروی م  اتیدر 
زبر  نی شتریفرم آلفا بدست آمده و ب  ومینیآلوم سطح در    یمقدار 

 تر ثبت شده است. ستمیس یفرزکار  کرویم
 ی و عمق نفوذ بر زبر هیهمزمان دو پارامتر نرخ تغذ ر یتاث 7 شکل

 

 
اسپ   ریتاث   ( 6  شکل  سرعت  پارامتر  دو  برا   ندل ی همزمان  نفوذ  عمق    ی و 
روانکار   یهاحالت  پا  یمختلف  ،    یروانکار   (A.  یاه یروغن گ  هیبا    ( Bتر 

روش    یروانکار  به  نانوذره  بدون  روانکار  روانکار    یروانکار   (MQL   ،Cبا  با 
اکس  نانوذره  روش    ومین یآلوم  دیحامل  به  با    یروانکار   (Dو    MQLآلفا 

 MQLگاما به روش  ومینی آلوم دی روانکار حامل نانوذره اکس
 

قرار   هسیمورد مقا  را در زمان استفاده از روانکارهای مختلف  سطح  
م  نیا  جینتا  دهد.یم افزا یمطالعه نشان  نفوذ    شیدهد که  عمق 

افزا  ول  یزبر  شیسبب  است  شده  انجام زهایآنالدر    یسطح  ی 
سطح   یبر زبر  یمعنادار  ریکه عمق نفوذ تاث  گردیدمشخص    گرفته

بنابرا  و  است  زبر  یاصل   ریتاث  نینداشته  کاهش  م  یبر  ی سطح 
    باشد. هینرخ تغذ شیاز افزا  یتواند ناش

 

 
نرخ تغذ  ریتاث  ( 7  شکل  پارامتر  برا   هیهمزمان دو    ی حالتها  یو عمق نفوذ 

روانکار  پا  یمختلف  ،    ی روانکار  (A.  یاهیروغن گ  هیبا  با    ی روانکار   ( Bتر 
بدون نانوذره به روش   با روانکار حامل نانوذره    یروانکار   ( MQL   ،Cروانکار 

روش    ومین یآلوم   دیاکس به  حامل    یروانکار  (Dو    MQLآلفا  روانکار  با 
 MQLگاما به روش  ومین یآلوم   دینانوذره اکس 

فوق چن  سهیمقا  از نمودار   ن ی گردد که کمتر   یاستنباط م  نیچهار 
زبر عمل  یمقدار   دیاکس  یهمراه با روانکار  یفرزکار کروی م  اتیدر 

زبر  نی شتریو بفرم آلفا بدست آمده    ومینیآلوم سطح در    یمقدار 
 تر ثبت شده است. ستمیس یفرزکار  کرویم
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 ه گیری یج نت   -4
تکن  کیهر    یاثرگذار  زانیم انواع  خنک   یروانکار  ی ها  کیاز  و 

برا   یکار امروزه  م  ینکاریماش  ی که  گرفته  بکار  مختلف   یمواد 
پاشش    ستمیو س  الیشوند ، به شدت وابسته به انتخاب نوع س

 .آن بر موضع برش است 
نتا  قیتحق  نیا  جینتا م  جیبر  صحه  گذشته  گذارد.    یمطالعات 
ا  جینتا در  آمده  تاث  ق یتحق  نیبدست  در    نهی کم  یروانکار  ریبه 
ع  یکروفرزکاریم در  دارد.  اذعان  باال  سرعت  تاث  نیبا  نوع    ریحال 

ن گ   زیروانکار  روغن  روانکار  مثبت  اثر  از  ک  یاهینشان   ت یفی بر 
 .دارد  یکروفرزکاریم اتیملشده در ع جادیا ی ارهایکروشیسطح م

دما و هدا  نکهیتوجه به ا  با  ریتاث  الیس  یحرارت  ت یشکل ذرات بر 
ا و  است  م  ت ی مز  نیگذار  بهبود  ذرات  اندازه  کاهش  . ابدی  یبا 

ا  نیبنابرا  تقو  نیانتظار  نانوذرات بر  خواص    ت یبود که استفاده از 
تاث پتانس  رگذاریروانکار  حامل   ی هاالینانوس  ی باال  لیباشد. 

خنک    عیما  کیمواد به عنوان    نیاسبب شد از   Al2O3 نانوذرات
 .انتقال حرارت استفاده گردد ی ندهایکار مناسب در فرآ

نانوذرات    جینتا وجود  حاضر  مورد   Al2O3مطالعه  روانکار  در 
کند. در    یبا سرعت باال را موثر اعالم م  یکروفرزکاریاستفاده در م

تاث  نیع نتا  ریحال  در  را  فرم گاما  به  نسبت  آلفا  بدست   جیفرم 
نشان م رنگتر  پر  آلفا    ی حاو  الینانوس  کهی دهد. بطور   یآمده  فرم 

ب افزا   یشترینقش  م  ت یفیک   شیدر   جاد یا  ی ارهایکروشیسطح 
  ی کروفرزکاریمعملیات  شده در    دیندسه براده تولشده و کاهش ه

 دارد. 
قدردانی  و  مرکز  تشکر  در  عربی که  شیخ  مهدی  دکتر  آقای  جناب  :از 

علوم پزشکی گلستان در  دانشگاه    تحقیقات پزشکی سلولی و مولکولی
 آماده سازی نانوسیال همکاری نمودند کمال تشکر بعمل می آید. 

اخالقی  داده  :  تاییدیه  نامه کارشناسی  کلیه  پایان  از  مقاله  این  های 
 ارشد آقای سیف اله تنها استخراج شده و قبال منتشر نشده است. 

 هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد. : تعارض منافع 
هزینه ای این پژوهش از گرنت پایان نامه آقای سیف اله  : منابع مالی 

 تنها در دانشگاه نوشیروانی بابل انجام شده است. 
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In ultrasonic vibration-assisted turning, an ultrasonic vibration is added to the tool, which 
leads to the periodical disengagement of the tool and the work-piece. In this research, an 
experimental study of ultrasonic vibration-assisted turning and conventional turning on 
Ti6Al4V Titanium alloy is conducted. First, by analyzing different parameters, four 
parameters are selected as the main affecting input parameters (cutting speed, feed rate, 
depth of cut, and ultrasonic vibration), and the effects of these four parameters are studied 
on two output parameters, namely tool wear and surface roughness. After the 
experimental tests, a statistical analysis is performed on the results and a neural network 
model is developed to predict the tool wear and surface roughness. The results show that 
the developed neural network model has a good agreement with the experimental results. 
In all experiments using ultrasonic vibrations, the tool wear and surface roughness were 
lower in comparison with the conventional turning. The cause of the tool wear and surface 
roughness reduction in ultrasonic mode are reducing the average forces applied to the 
tool, the alternative disengagement between the tool and the workpiece and increased 
dynamic stability of the process. 
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پارامترهای  مطالعه تجربی و مدل  تاثیر  سازی شبکه عصبی مصنوعی 
کمک   به  تراشکاری  در  سطح  زبری  و  ابزار  سایش  روی  بر  ورودی 

 Ti6Al4Vتیتانیوم    آلیاژ   التراسونیک ارتعاشات  

 

 مشخصات مقاله   چکیده 

-قطعه  ایبه ابزار     kHz  20یبیو فرکانس تقر  کرونی م  20تا    4  یبیبا دامنه تقر  یارتعاش  ،التراسونیکبه کمک    ی نکاریماش  یهافرآینددر  
اضافه م از    شیکه سبب جدا  شودی کار  آنها  ف  گر یکدیمتناوب  بهبود  و موجب  اگرددیم   فرآیند  ک یز یشده  در  بررس   قی تحق  نی.    ی به 

تراشک  ی تراشکار  یتجرب رو  التراسونیک  ی ارو  بررس Ti-6Al-4V  ومیتان ی ت  آلیاژ  یبر  با  ابتدا  در  شد.    4مختلف،    یپارامترها   یپرداخته 
االتراسونیک   ی تراشکار   ط یعمق برش و شرا   ،ی شروی )سرعت برش، پ  انتخاب شدند  ی ورود  ی پارامتر به عنوان پارمترها چهار   نی( و اثر 

با انجام آزما   یهاشی. پس از انجام آزمادیسطح مشخص گرد   ی ابزار و زبر   شیسا  یعن ی  یخروج  متر بر دو پارا   یتجرب  یها شیپارامتر 
رو  ،ی بتجر  و زبر  شیسا  ین یبشیپ   یبرا  ی برا   یانجام گرفت و مدل شبکه عصب  ی آمار  لی به دست آمده تحل   جی نتا  ی بر  سطح   ی ابزار 

  یکم  ی درصد خطا  یعصب  ی هاشده توسط شبکه  ینیب شیپ  ج یکه نتا  ادنشان د  یمدل شبکه عصب  ی خطا  زانی م  ی شد. بررس   شنهادیپ
تمام در  ارتعاشات    یها شیآزما  یدارند.  از  با استفاده  زبر  شیسا  زانیم   ،التراسونیکانجام شده  و  به تراشکار  ی ابزار    ی سطح نسبت 

سا  افتهیکاهش    یمعمول حالت    ی زبر  وابزار    شیاست. علت کاهش  و   یروها ین   نی انگیکاهش م   ،التراسونیک سطح در  ابزار  به  وارد 
 است.    فرآیند  یک ینامید ی داریپا  شیقطعه کار و افزا -متناوب ابزار شیجدا
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 مقدمه    -1
سوپر  ینکاریماش و    کلین  ی هاآلیاژهمچون    ییهاآلیاژمعمول 

-براده ی باال  اریبس ی روهایباال، با ن  اریبس یبه علت سخت ومیتانیت
متعدد  یبردار مشکالت  موجب  که  است  در  گرددیم  ی همراه   .
مواد   ینکار یماش ی برا  ینکاریماش دیجد ی هاروش  ر یاخ ی هاسال

سوپر   مانند  ت  کل ین  ی هاآلیاژسخت  انواع کارب  ومیتانیو   دهایو 
گرد  ا  یکیاست.    دهیابداع  از    دیجد  ی هاروش  نیاز  استفاده 

نظ  ینکاریماش  ی ها فرآینددر    التراسونیکارتعاشات     ر یمعمول 
فرزکاریتراشکار سوراخکار ی،  سنگ  ی ،  در   . [1]است   یزنو 
دامنه   ،التراسونیکبه کمک    ینکاریماش  ی هافرآیند با  ارتعاش 

تقر  و  کرونیم  20تا    4  یبیتقر حرکت    kHz  20یبی فرکانس  به 
اضافه مقطعه  ایابزار    یاصل متناوب    شی که سبب جدا  شودیکار 

 .]2[ گرددیم فرآیند کی زیشده و موجب بهبود ف گریکدیآنها از 
مهم  یکی ارتعاش    ی ایمزا   نی تراز  به   التراسونیکاعمال 

آنها است، که به   یبرش  ی رویکاهش ن  ،ینکاریماش  ی هافرآیند در 
تجرب سا  یصورت  است.  شده    ی نکاریماش  ی ایمزا   ریمشاهده 

سا  یارتعاش در  توجه  قابل  بهبود  از:  صاف  شیعبارتند   ی ابزار، 
شده.   لیتشک  ی هاو نوع براده  سهیبرش، اندازه پل  یداریسطح، پا

ا بر  براده  ی مواد  یبرخ   ی نکاریماش  ن،یعالوه  با    یبردارکه  آنها 
سخت  ینکاریماش  یمعمول  ی هاروش م  یبه  با    شود،یانجام 
 .]3-4[به کمک ارتعاش قابل انجام است  ینکاریماش ی هاروش
و  Ti-6Al-4V  ومیتانیت  آلیاژ فرد   ی هایژگیبا داشتن  به   ی منحصر 

باال، مقاومت    اریو استحکام به وزن بس  یچقرمگ  بیهمچون ضر
  ی ت حفظ استحکام در دماهای و خزش مناسب و قابل  یبه خوردگ

ع  یصنا  و  یساز  لیع هوافضا، اتومبیدر صنا  ی اباال، کاربرد گسترده
هوا فضا    عیدر صنا  یعیوس  اربرد ک   ومیتانیت  ی هاآلیاژدارد.    ینظام

کمپرسورها و موتورها    ک،یدرولیه  ی هاها، لولهجهت ساخت سازه
در ساخت خودروها،    نیهمچن  هاآلیاژ  نیدارند. ا  ی گاز  نیبا تورب

ن  ییایمیش  عیصنا  ،ییای در  عیصنا و  نفت  صنعت    زات یتجه  زیو 
 .]5-6[رندی گیمورد استفاده قرار م یپزشک

دل  قابل  یل سختیبه  ماشیباال،  روش  آلیاژ  نیا  ینکار یت    ی هابا 
جنبه  یسنت ب  ی هااز  مشکالت  با  و  بوده  دشوار    شمار یمختلف 

روش در  است.  درگ   ،ینکاریماش  یسنت  ی هاهمراه  علت    ی ریبه 
را به  ی ادی نه و مشکالت زی ابزار، عمر ابزار کوتاه بوده و هز یکی زیف

  ی نکاریدر ماش  ژهیکوتاه ابزار به و  عمرابزار و   شیسا .]7[دنبال دارد 
آن از شدت    ی باال  اریبس  یسخت  لیبه دلTi-6Al-4V  ومیتانیت  آلیاژ

 نیشده در ح جادیا ی برخوردار است. حرارت باال یباالتر ت یو اهم
اصل  ومیتانیت  یکارنیماش لبه  مجاورت  در  اتفاق    یبرش  یکه  ابزار 

سا  نی ترمهم  افتد،یم م  شیعامل  به    یاه. گ باشدیابزار  اوقات 
ابزار  در لبه    یمیشکل دا  رییتغ  کیحرارت و تنش باال    جادیا  لیدل

و   سا  عی تسر  ایبرش  م  شی در  صورت  بنابرا رد یگ   یابزار    نی.  
روش تراشکار از  ارتعاشات    یاستفاده   ی برا   التراسونیکبه کمک 

جنس    ینکاریماش از  و  ومیتانیت  آلیاژ قطعات  افزا   ژهیبه    ش یدر 
مختلف آن تا کنون به   ی ایبخش است که زوا  دینو  اریعمر ابزار بس

 قرار نگرفته است. یمورد بررس یخوب
بررس  ی اگسترده  قاتیتحق  ر یاخ  ی هاسال  در  ر یتاث  یجهت 

شده    ینکاریماش  ی هافرآینددر    التراسونیکارتعاشات   انجام 
اول  یکیاست. در   در    2003کاربردها نات و همكاران در سال    نیاز 

فوالد کم    ی بر رو  التراسونیکبه کمک ارتعاشات    یتراشكار  نهیزم 
تحق تجربیکربن  دادند  یقات  نتا  طابقم .]8[انجام   ی روین  ج،یبا 

زبر و  تراشكارسطح    یبرش  روش  ارتعاش    یدر  كمك  به 
نیلتراسونا براده  شكل  ارتعاش  اعمال  با  است.  بوده  كمتر   زیك 

ر جدا شده تبوده و براده راحت  یمعمول یتر از روش تراشكارمیمال
سال    یسکتیاست. باب المان   زیبه کمک آنال   2004و همکاران در 

ک  دادند  نشان  در    همحدود  تنش    ی تراشکار  ی هافرآیندحداکثر 
تراشکار  یمعمول ول  یالتراسونیک   ی و  است    ن یانگیم  یبرابر 

تراشکار  یبرش  ی روهاین مراتب  یالتراسونیک  یدر    تر نییپا  به 
سال    وگبرین .]9[است  در  استول  در     2004و  که  دادند  نشان 

کمک    ومینیآلوم  ی هاآلیاژ  یسوراخکار کاهش   ،التراسونیکبه 
پ  یبرش  ی روین  است   ریامکان پذ  %50تا حداکثر    یچشیو گشتاور 

سال    یتوکل.1]0[ در  آذرهوشنگ   ی برا   یمشابه  جینتا  زین  2008و 
ن کم  یزنسنگ  فرآینددر    یمماس  ی روهایکاهش  به    ک خشک 
آوردند  التراسونیکارتعاش   سال    چرن .]1[1به دست  در  و چانگ 

ارتعاش    2006 اعمال  بعد  التراسونیکاثرات  ک  ی دو   ت یفیبر 
تجرب  6061  موی نیآلوم  آلیاژ  یفرزکارکرویم صورت  به   یبررس  یرا 

صاف .1]2[نمودند و  عرض  دقت  که  کردند  مشاهده  سطح    یآنها 
  ن یو همچن ینکاریبهتر ماش طیشرا  لیو به دل افتهیبهبود  ارهایش

ن افزا   ،یبرش  ی روهایکاهش  ابزار  و   هکرد   دایپ  شیعمر  است. سو 
سال    گرانید  هیپا  آلیاژسوپر    یفرزکار  ی ها یژگیو  2007در 
ترک   247کلین مطالعه    التراسونیکارتعاش    بیبا  را  داغ  برش  و 

نت و  تغ  جهیکردند  تأث  ریی گرفتند که  ارتعاش  بر    یاندک  ریفرکانس 
د  پوجانا .1]3[دارد   یبرش  ی روین سال    گری و  در  با   2009همکاران 

ارتعاشات    آلیاژ  ی رو  یسوراخکار  فرآینددر    التراسونیکاعمال 
رو  فرآیند  ی ورود  ی پارامترها   ریتاث  Ti-6Al-4V  ومیتانیت بر   ی را 
دورب  ل ینحوه تشک  ،ینکاری ماش  ی روهاین -نیبراده )با استفاده از 

مته   ی ها نوک  وحرارت  باال(  سرعت  دورب  مخصوص    یهانی)با 
بررس را  قرمز(  داد  آ  قاتی تحق  جینتا .1]4[کردند  یمادون  نشان  نها 

ارتعاشات   از  ن  التراسونیکاستفاده  افزا   رویموجب کاهش    ش یو 
  2009همکاران در سال    گریو د  نیکو  .گرددیحرارت در نوک مته م

رو  یمشابه  قاتیتحق  زین ارتعاشات    یزنسنگ  ی بر  کمک  به 
و    Ti-6Al-4V  ومیتانیت  آلیاژ  ی برو  التراسونیک دادند   کیانجام 

برا  ا  ی روین  ینیبشیپ  یمدل  در    شنهاد یپ  فرآیند  نیبرش 
خوب  جینتا .1]5[دادند انطباق  از  نتا  یمدل  برخوردار    یتجرب  جیبا 
مدل به دست آمده   شنهادی پ  نی. آنها همچناست بوده از  دادند تا 

   استفاده گردد. فرآیند یخروج ی پارامترها گرید ینیبشیپ ی برا 
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زم   قاتیبا وجود تحق با کمک ارتعاشات    یتراشکار  نهیگسترده در 
  ژه یبه و   Ti-6Al-4V  ومیتانیت  آلیاژ   ی بر رو  قاتی تحق  ،التراسونیک

رو موثر  زمیمکان  ی بر  عوامل  سا  و  انجام    شیدر  ندرت  به  ابزار 
درک نشده است    یمتعدد آن تا کنون به خوب  ی ایاست و زواگرفته

ا در  ان  مقاله  نیکه  تجرب  ی هاشیآزما  جامبا  آن    یمختلف  به 
 پرداخته خواهد شد.

س  نیهمچن از  مصنوع  ی هاستمیاستفاده  شبکه  یهوش  -مانند 
  ن یا  یسازنهیو به  یسازمدل  ی آن برا   یهات یو قابل  یعصب  ی ها

و  ینکاریماش  ی هافرآیند ارتعاشات   یبیترک   ی هافرآیند  ژه یبه  با 
به   قیتحق  نیاست که در اکمتر مورد توجه قرار گرفته  التراسونیک

پرداخته خواهد شد   آن  به  گسترده  برا   وطور  آن   یسازمدل  ی از 
 استفاده خواهد شد.   فرآیند
ا  هدف سا  ی پارامترها  یبررس  قیتحق  نیاز  در  ابزار    شیموثر 

 آلیاژ  التراسونیکبه کمک ارتعاشات  یند تراشکاریدر فرآ ی دیکارب
شامل:    فرآیند  ی ورود  ی ر پارامترهایاست. تاث  Ti-6Al-4V  ومیتانیت

پ  یتراشکار  ی پارامترها برش،  در    ی شروی)سرعت  ابزار(  عمق  و 
تراشکار تراش  یمعمول  یحالت  ارتعاش  یکارو  کمک  ات  به 

رو  التراسونیک ک   شیسا  ی پارامترها  ی بر  و  سطح    ت یفیابزار 
 یمصنوع  یمدل شبکه عصب  کی از    ت یخواهند شد. در نها  یبررس

 سطح استفاده خواهد شد. ت ی فیابزار و ک  شیسا یسازجهت مدل

 
 ی تجرب   ی ها ش ی و آزما   زات ی تجه -2
  ی پارامترها   ی بر رو  ی ورود  ی پارامترها  ریتاث  ریتاث  یمنظور بررس  به

آزما  کی  ،یخروج رو  یتجرب  ی ها شیمجموعه    ن یماش  کی  ی بر 
سازی    -TN50مدل  )  تراش تجهزی تبرماشین  همراه  به    زات ی ( 

رو  التراسونیک اثر    Ti-6Al-4V  ومیتانیت  آلیاژ  ی بر  شد.  انجام 
و عمق   ی شرویمختلف شامل: سرعت برش، سرعت پ  ی پارامترها

سطح مورد   یبزار و زبرا شیشامل سا یخروج ی برش بر پارامترها
و عمق برش   ی شرویاست. سرعت برش، سرعت پقرار گرفته  یبررس

آنها    ر ییهستند که تغ یدر تراشکار ی ورود ی پارامترها نی از مهمتر
مالحظه  ریتاث خروج  ی اقابل  بنابرا   فرآیند  ی های بر  در   نیدارد. 

پارام  نیا  هاشیآزما پارامترها  ترسه  عنوان  نظر    ی ورود  ی به  در 
 ات یمطابق با تجرب  التراسونیک یاند. در حالت تراشکارگرفته شده

نتا د  جیو  از  آست  به  تنها  قبل  در  )  کیمده  و  kHz  20فرکانس   )
ارتعاش   شده   µm 9دامنه  آنجااستفاده  از  هدف    ییاست.  که 

عصب  کی  جادیا  قیتحق  یینها شبکه  مبنا  باشدیم  یمدل    ی و 
از   باشد،یم  ادی ز  ی هاها استفاده از دادهنوع مدل  نیشدن ا  همگرا 

استفاده شده   شیآزما  یکامل، جهت طراح  شیآزما  یروش طراح
هر پارامتر    ی سطوح مختلف در نظر گرفته شده برا   1  است. جدول

با  شیآزما 54تعداد  بیترت نی . به ادهدیها نشان مشیرا در آزما
رو  طیشرا  بر  شده  ان  نیماش  کی  ی گفته  شد که  تراش   27جام 
تراشکار  شیآزما حالت  در    گرید  شیآزما  27و    یمعمول  یدر 

تراشکار  ارتعاشات    یحالت  کمک  فرکانس    التراسونیکبه  با 

ارتعاشKHZ  20)  ارتعاش دامنه  و   )  9 µm  تمام  یانجام گرفت. 
معمولشیآزما روانکار  از  استفاده  با  بر    یها  پاشش  به صورت  و 

  ی نسرتیابزار ا  قیتحق  نی. ابزار استفاده در اشدسر ابزار انجام    ی رو
 است. ARNO- VCGT 160404 ak10مدل 
 هر پارامتر  یسطوح مختلف در نظر گرفته شده برا   )1جدول 

 واحد  سطح   ر پارامت 
  1 2 3  

 20 40 60 mm/min  (V)سرعت برش 

سرعت 
 (F)پیشروی

 0.06 0.13 0.21 mm/rev 

 0.5 0.75 1 mm  (D)عمق برش 

  شرایط ماشینکاری 
با ارتعاشات 
 التراسونیک

بدون ارتعاشات  

 التراسونیک
  

  
که   mm40و قطر  mm 60قطعات گرد با طول   ی بر رو هاشیآزما   

جنس   شد.  شده  ه یته  Ti-6Al-4V  ومیتانیت  آلیاژاز  انجام  اند، 
  Ti-6Al-4V  ومیتانیاز جنس تmm  45با قطر    لهیم  کیقطعات از  

رس  هیته تا  قطر    دنیو  دو  شده  ینکاریماش  mm 40به  در  اند. 
زده شده    ی انتها نمونه مته مرغک  دو    هاشیآزما  وهر  حالت  در 

شکل   است.  شده  انجام  در    ی هانمونه  1مرغک  استفاده  مورد 
 . دهدیرا نشان م هاشیآزما
رو  یتراشکار   ی هاشیآزما )مدل    کی  ی بر  تراش   TN 50دستگاه 

 ی و تراشکار    UAT  ی هاشی( جهت انجام آزمازی تبر  یساز  نیشما
ارتعاش  انجام گرفت.  یمعمول   ی مود ارتعاش طول  یبا طراح  ی ابزار 
با طراحو ساخته شده  یطراح ارتعاش  یاست.  نرم  یابزار  -توسط 
مود   طیشرا   نی بهتر  وردنمودال و بدست آ  لیو تحل   ANSYS  افزار
ارتعاش  یطول ابزار  ابعاد و هندسه  نظر  فرکانس مورد  بدست   یدر 

 است.  آمده

 
 هاشیمورد استفاده در آزما  یها نمونه  ( 1شکل  

 
  ی نصب شده بر رو ک یالتراسون  ی گبه همراه کله یابزار ارتعاش   ( 2شکل  

 دستگاه تراش 
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ارتعاش  2شکل   نصب شده بر   کیلتراسونا  یگبه همراه کله  یابزار 
م  ی رو نشان  را  تراش  ایدستگاه  دارا   نیدهد.   یفرکانس  ی ابزار 

دامنه  kHz     20یارتعاش آزما  20µm  -0و  در  از    هاشیاست که 
ژنراتور    کیکنترل شامل    ستمی استفاده شده است. س  µm9دامنه  

ژنراتور  یم کنترل  با  ارتعاش  کیباشد.  کله  یطول  یمود    ی گدر 
ق   کیلتراسونا متحت کنترل  نظر    رد ی گیرار  ارتعاش مورد  و شکل 

 گردد. ی حاصل م یبه صورت خط
 سطح قطعات یزبر یریگاندازه  3-4-4
 ک یاز    ینکاریسطح قطعات بعد از ماش  یزبر  یریگجهت اندازه   

زبر شرکت    یدستگاه  )ساخت  ثابت  (  T550مدل  hommelسنج 
گرد  اندازه دیاستفاده  دقت  استفاده    یزبر  ی ریگ.  مورد   mµسنج 

زبرباشدیم  001.0 کردن  مشخص  جهت  از   ی.  قطعات  سطح 
  mm  30و  35   بیبه ترت   leو  lmاستفاده شده است و    Raپارامتر  

گرفته شده نظر  پراب بر    یطول حرکت  بیبه ترت    leو    lmاند. )در 
زبر  ی رو و طول  م  یسنج  یقطعه کار  به باشندیموثر  واقع  در   .)

پروب   انتها علت شتاب  و  ابتدا  ها جهت  قسمت  نیا  ریمس  ی در 
به    نانی . جهت اطمگردندیحذف م  یزبر  یری گدقت اندازه  شیافزا 
ز  جینتا شده،  اندازه  یبرخوانده  بار  سه  قطعه  و    یریگهر  شده 
شکل  نیانگیم در  است.  شده  محاسبه   ی ر یگاندازه  فرآیند  3  آن 

 قطعات نشان داده شده است. یزبر
از    شیسا  یریگاندازه  جهت    ی ژ رمتالو  ینور  پ کروسکیم  کیابزار 
ا  رانیبرند صاا  IMM-420مدل   دستگاه به منظور    ن یاستفاده شد. 

بزرگنما  ی هانمونه  ی مشاهده م  1600تا    40  ییبا  بکار  رود.  یبرابر 
قابل  نیا  نیهمچن به کامپ  ت یدستگاه  ا  وتر یاتصال  دارد که   ن یرا 

نمود و    یسطوح مورد نظر عکس بردار  ازآورد  یامکان را فراهم م
 . ها را در آن مشخص نموداندازه نیهمچن

 

 
 قطعات  یزبر  یر یگاندازه  فرآیند ( 3شکل 

 

 و بحث   ج ی نتا   -3
ذکر شده در جدول   طیبا توجه به شرا   یتجرب  ی هاشیآزما  هیکل   
آزما  1 هر  انجام  از  پس  رو  شیانجام گرفت.  ها نمونه  هیکل  ی بر 

در    شیسطح و سا  یشده قبل، زبر  حی تشر  طیمطابق با شرا  ابزار 
 شد.   یریگ( اندازهVbسطح آزاد )

 
در   UAT  فرآیندنمودار زبری سطح در تراشکاری معمولی و   ( 4شکل  

و عمق     mm.rev 06.0، پیشروی  60mm.minشرایط برش سرعت برش  
 mm 75.0برش 

 

ا منظور  افزار    یمدل شبکه عصب  جادیبه  نرم  جعبه    Matlabدر  از 
به دست آمده از   ی هااست. در آغاز دادهاستفاده شده  Nftoolابزار  
و    ی ورود  ی هااکسل داده  لیبه صورت دو فا  یتجرب  ی هاشیآزما

 48انجام شده    شیآزما  54است. از  به نرم افزار وارد شده  یخروج
شب  ی برا   شیآزما از    ی عصب  کهآموزش  جهت   گر ید  شیآزما  6و 
وارد شده   شیآزما  48استفاده شده است. از    جیصحت نتا  یبررس

درصد به مرحله اعتبار    15آموزش،    فرآینددرصد به    70افزار،  به نرم
انجام تست شبکه عصب  15و    یسنج  افته یاختصاص    یدرصد به 

  ی مختلف به صورت تصادف  ی ها ها به بخشاست. اختصاص داده
 افزار انجام گرفته است. نرم سطو تو
عصب  یسازمدل  فرآینددر   شبکه  ،یشبکه  سه   ی هاعملکرد  و  دو 

شامل   ی بردار ورود ی قرار گرفته است. تعداد اجزا  یمورد بررس هیال
پنو  4 برش،  )سرعت  شرا   ،ی شرو یرون  و  برش    ط یعمق 

  ی ابزار و زبر  شیسانورون )  2شامل    ی( و بردار خروجالتراسونیک
پس انتشار خطا،  تمی لگورا  ی ها ت ی . با توجه به مزباشدیسطح( م

ا مدل  تمی الگور   نیاز  از   نی. همچندیاستفاده گرد   یسازبه منظور 
کاهش مربعات خطا،    ییلونبرگ مارکودرانت با تابع کارا   تمی الگور

ال در  است.  شده  استفاده  شبکه  آموزش  تابع   هیجهت  از  پنهان 
ال  دیگموئیس  کیپربولیمحرک تانژانت ها تابع    یخروج  هیو در  از 

 2استفاده شده است. در جدول    نیال  وریتابع انتقال پ  نوعمحرک  
 ده است.مدل شده نشان داده ش یمشخصات شبکه عصب

 

 مشخصات شبکه عصبی مدل شده  ( 2جدول  
 تنظیمات شبکه  مشخصه 

 پیشرو با الگوریتم پس انتشار خطا )پرسپترون( نوع شبکه

 لونبرگ مارکودرانت با تابع کاهش مربعات خطا الگوریتم آموزش 

 تانژانت هایپربولیک سیگموئید  تابع محرک الیه پنهان

 الین پیور  تابع محرک الیه  خروجی

 الیه 4و  3 ها تعداد الیه

 

و   یاز روش سع  یها در شبکه عصببه منظور انتخاب تعداد نورون
شده استفاده  دستخطا  منظور  به  مناسب   یابیاست.  مدل  به 

حالت مختلف با تعداد نورون مختلف در    نیشبکه، شبکه در چند
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 ی ( مورد بررسیخروج  هی)با احتساب ال  هیدو حالت سه و چهار ال
ها محاسبه  حالت   مهدر ه  یشبکه عصب  ی قرار گرفت و درصد خطا

جدول  دیگرد  در  بررس  ی هاحالت   3.  م  یمورد  و  گرفته   زان یقرار 
ب  نی کمتر نما  نیانگیو م  نی شتریو  آنها  در  داده   شیدرصد خطا 
شکل    نیاست. همچنشده نها  5در  شبکه  داده    ییساختار  نشان 

 شده است. 
 های مختلف خطای شبکه با تعداد نورون  ( 3ل و جد 

 درصد میانگین خطا 
 )خطای نسبی(

 شماره ترتیب الیه ها

6.56 4-9-2 1 
7.37 4-10-2 2 
8.64 4-11-2 3 
8.43 4-12-2 4 
9.30 4-13-2 5 
11.60 4-14-2 6 
7.35 4-9-4-2 7 
6.23 4-10-5-2 8 
6.54 4-11-5-2 9 
7.24 4-12-6-2 10 
5.94 4-13-7-2 11 
4.11 4-14-8-2 12 
7.26 4-15-9-2 13 
8.50 4-16-10-2 14 

 

 
رون در  ون  8نورون در الیه پنهان اول و    14ساختار شبکه نهایی با    ( 5شکل 

 الیه پنهان دوم
م  جینتا  لیتحل محاسبه  از  آمده  ب  زانیبه دست    انگر یدرصد خطا 

م  نیا نورون  هاهیال  زانیاست  که  تاثو  قابل    میمستق  ر یها،  و 
م  یتوجه و  عملکرد  عصب  ی خطا  زانیبر  با    یشبکه  مطابق  دارد. 

  ک یبه دست آمده است که از   یخطا در مدل  زانیم  نی کمتر  ج،ینتا
ال ال  8اول و    ه یالنورون در    14با    هیشبکه چهار  دوم    هینورون در 

ا  لیتشک در  است.  م  نیشده   11.4شبکه    ی خطا  نیانگیحالت 
 درصد بوده است. 

نسبت  یعملکرد بهتر هیگفت شبکه چهار ال توانیم یحالت کل  در
با افزا   هیبه شبکه سه ال دو حالت  تعداد    شیداشته است. در هر 

-یاست که م  افتهی  شیمقدار مشخص خطا افزا   کیها از  رونون
پ  تواند شبکه و سخت شدن تنظ  دهیچیبه علت   م یشدن ساختار 
اباشد  بیضرا  نشان دهنده ا  نی.  است که تعداد نورون بر    نیامر 

م و  عصب  زانیعملکرد  شبکه  توجه    میمستق  ریتاث  ی خطا  قابل  و 
 دارد.  

به عنوان    3به دست آمده حالت نهم در جدول    جیبا توجه به نتا
انتخاب گرد   نی ترمناسب با حداقل خطا  و شبکه    دیحالت شبکه 

ال  14با تعداد    هیال  4  یعصب در  و    هینورون  ال  8اول  در    ه ینورون 
د و  نورون  تعداد  انتخاب  از  پس  شد.  مدل   مات یتنظ  گریدوم 

-ی ورود  6است. در شکل  هآموزش شبکه شروع شد  فرآیندشبکه،  
 است.شبکه نشان داده شده ی هایها و خروج

 
 های شبکه عصبیها و خروجیورودی  ( 6شکل  

 

جدول   مدل شبکه عصب  ینیبشیپ  جینتا  4در  از  نتا  یشده    ج ی و 
به دست   جیاست. نتامختلف نشان داده شده ی هادر حالت  یتجرب

عصب شبکه  مدل  از  نتا  یآمده  به   ی خطا  ی دارا   یتجرب  جینسبت 
 یزبر  زانیقادر بوده است م  یهستند و شبکه به خوب   یکم  اریبس

سا و  پ  شیسطح  را  مدینما  ینیبشیابزار    نیانگیم  ی خطا  زانی. 
 . درصد بوده است  4.34شده  یشبکه در موارد بررس

مقایسه نتایج تجربی و پیش بینی شده توسط شبکه عصبی و    ( 4جدول  
 مقایسه میزان خطا 

% Vb 
ERROR 

%Ra 
ERROR 

Vb 
 (ANN) 

Ra 
(ANN*) 

Vb 
(EXP) 

Ra 
 (EXP*) 

No 

3.86 2.38 0.2365 0.9522 0.246 0.93 1 
6.77 5.19 0.2680 ..5365 0.251 0.51 2 
3.33 2.39 0.2697 0.9420 0.261 0.92 3 
1.55 1.22 0.2407 0.8297 0.237 0.84 4 
9.23 6.03 0.2133 1.0148 0.235 1.08 5 
4.39 5.82 0.2591 0.9736 0.271 0.92 6 
 میانگین درصد خطا  3.83 4.85

4.34 
 میانگین کلی خطای مدل شبکه عصبی 

EXP: Experimental result      * 
 

شکل   ترت  7در  مقا  بی به  پ  یتجرب  جینتا  سهی نمودار   ی نیبشی و 
عصب شبکه  توسط  سا  یزبر  ی برا   یشده  و  نشان   شیسطح  ابزار 

 است.داده شده

 

 
شده توسط شبکه   ی نیب  شیو پ   یتجرب ج ینتا  سهینمودار مقا  ( 7شکل  

 ابزار   شیسطح و سا یزبر  یبرا  یعصب
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   ی ر ی گ جه ی نت   -4
بررس  قیتحق  نیا  در تراشکار   یتراشکار  یتجرب   یبه    ی و 

پرداخته شد. در ابتدا  Ti-6Al-4V ومیتانیت آلیاژ ی بر رو التراسونیک
بررس پارمترها  4مختلف،    ی پارامترها  یبا  عنوان  به   ی پارامتر 

شدند  ی ورود پ  انتخاب  برش،  و   ،ی شروی)سرعت  برش  عمق 
االتراسونیک  یتراشکار   طیشرا  اثر  و  انجام    پارامترچهار    نی(  با 
خروج  یتجرب  ی هاشیآزما پارامتر  دو  و   شیسا  یعنی  یبر  ابزار 
انجام آزمادیسطح مشخص گرد   یزبر بر   ،یتجرب  ی هاشی. پس از 
تحل  جینتا  ی رو آمده  مدل   یآمار  لیبه دست  دو  و  انجام گرفت 

 شنهاد یسطح پ  یابزار و زبر  شیسا  ینیبشیپ  ی برا   ی برا   ونی رگرس
تاث ادامه  در  خروج  ی ورود  ی پارامترها  ریشد.  بررس  یبر  و    یمورد 

گرفت. نتا  لیتحل را م  جیقرار  ز  توان یبه دست آمده  خالصه    ریدر 
 نمود: 

تمام  -1 ارتعاشات    ی هاشیآزما  یدر  از  استفاده  با  شده  انجام 
ست. ا  افتهیسطح کاهش    یابزار و زبر  شیسا  زانیم  ،التراسونیک

تحل سا  توانیم  جینتا  نیا  لیدر  علت کاهش  در    شیگفت  ابزار 
مUATحالت   کاهش  جدا  ی روهاین  نیانگی،  و  ابزار  به    ش یوارد 

ابزار ب-متناوب  فرصت  ابزار  به  که  است  کار   ی برا   یشتریقطعه 
در    نی. همچنابدییکاهش م  ش یسا  زانیو م  دهدیخنک شدن م

تما  ی موارد  براده  تشک  لیکه  حضور    لیبه  دارد،  انباشته  لبه 
تشک  التراسونیکارتعاشات   از  مانع  آن   لیو منقطع شدن برش، 

رو انباشته  لبه  مخرب  اثرات  و  سطح   ی شده  و  ابزار  براده  سطح 
م  ینکاریماش حذف  همچندشو  یشده  دل  نی.    ش یجدا  لیبه 

  ی برش   الیس  شتریبا نفوذ ب یروانکار طیکار، شرا منظم ابزار و قطعه
در    بیکه موجب کاهش تخر  ابدییبهبود م  یبه منطقه برش ابزار 

  ط یسطح در شرا   یکاهش زبر  نی. همچنشودیم  ینکاریماش  یط
م  التراسونیک ن  اب  توانیرا  به کاهش  کاهش    ،یبرش  ی رویتوجه 

 ح یتوض  UAT  فرآینددر    یکینامید  یداریپا  شیو افزا   ارابز  شیسا
تقر  نیداد. همچن در    یبیحذف  انباشته  به   یتراشکار   فرآیندلبه 

ک  یمخرب  اریکه عامل بس  التراسونیککمک   سطح است،   ت یفیبر 
 سطح است. ت یفیک  شیافزا  لیدال گریاز د

آزما  -2 افزا   ی هاشیدر  با  شده  سا  شیانجام  برش،   ش یسرعت 
کاهش   ا  افتهیابزار  با  افزا   نیاست.  با  و    ی شروینرخ پ  شیوجود 

سا برش،  افزا   شیعمق  نتا  افتهی  شیابزار   ل یتحل  جیاست. 
سرعت برش    ریینسبت به تغ  ی شروینشان داد که نرخ پ  انسی وار 

گذار اثر  برش  عمق  سا  یشتریب  یو  دا  ش یبر  با  شتهابزار  است. 
  ش یگفت جهت کاهش سا  توانیبه دست آمده م  جیتوجه به نتا

ارتعاشات   از  استفاده  بر  عالوه  از    ست یبایم  التراسونیکابزار، 
 کمتر استفاده نمود.  ی شرویو عمق و پ  شتریب یسرعت دوران

نشان    Ti-6Al-4V  ومیتانیت  آلیاژ  ی رو  یتراشکار  یتجرب  جینتا  -3
پ سرعت  که  افزا   ی شرویداد  اثر  برش  عمق    زان یم  ی برو  یشیو 

داشته  یزبر اسطح  با  م  نیاند.  پیوجود  گفت   ی شرویتوان 
را بر رو  نی شتریب   شیفزا اسطح داشته است. با    یزبر  زانیم  ی اثر 

و همچن برش  مUATحالت    نیسرعت    افته یکاهش    یزبر  زانی، 
کل حالت  در  شرا   توانیم  یاست.    آل دهیا  ینکاریماش  طیگفت، 

باال  یبرش ی هاسطح، استفاده از سرعت  یمقدار زبر نی جهت کمتر
پا انتخاب  همراه  پ  نی ترنییبه  مقاد  ی شرویسرعت  عمق   ریو 

 کم است. یبرش
 ی نیبشیپ  ی دو مدل برا   یعصب  ی هافاده از شبکهتادامه با اس  در
مدل   جادیا  یخروج  جینتا در  عصب  یسازشد.   نیچند  یشبکه 

نورون تعداد  با  شبکه  ال  ی هاساختار  در  مورد    هیمختلف  پنهان، 
-شبکه نشان داد که تعداد نورون   ی خطا  جیقرار گرفت. نتا  یبررس

ال در  تا  هیها  توجه   ریثپنهان  در    یقابل  دارد.  شبکه  عملکرد  بر 
پنهان    هیرون در الون  14با تعداد    هیچهارال یشبکه عصب  کی  ت ینها

 . دیپنهان دوم انتخاب گرد  هیرون در الون 8اول و  
-ش یپ جینشان داد که نتا  یشبکه عصبمدل    ی خطا زانیم  یبررس

شبکه  ینیب توسط  خطا  یعصب  ی هاشده  .  دارند  یکم  ی درصد 
دارا   یشبکه عصب پدرصد    34.4  ی خطا  ی مدل شده    ی نیبشیدر 
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در   سطح  زبری  روی  بر  عرضی  و گام  بار  عمق  تاثیر  تجربی  مطالعه 
 T6-7075فرآیند برنیشینگ صفحه آلومینیوم  

 

 مشخصات مقاله   چکیده 

-فرآیندهای عملیات سطح بدون برادهاهمیت  خصوص آلیاژهای آلومینیوم،  ها و مشکالت فراوان ماشینکاری پرداخت فلزات بههزینه
است  روزافزون  رابرنیشینگ  مانند    برداری  عمق  در.  نموده  اثر  مقاله،  فرآیند این  در  سطح  زبری  روی  بر  عرضی  و گام  عمودی  بار 

متغیر وابسته به شعاع نفوذ برنیشینگ بر  به صورت  ،گام عرضی  انتخاب با رویکرد نوینی از    ، AA7075-T6برنیشینگ صفحه آلومینیومی 
گرفت  ،سطح قرار  تجربی  برهمنتا .  مورد مطالعه  اثرات  از  آمده  به دست  داد که  یج  نشان  پارامترها  کلی بهکنشی  گام    کاهش با    ،طور 

بار، در اثر افزایش گام عرضی، افزایش زبری سطح با شیب  یابد. در مقادیر کمتر عمقسطح افزایش می کیفیتبار عمودی،  عرضی و عمق
تری استفاده نمود تا در عین رسیدن به کیفیت  ان از گام عرضی بزرگ تو بارهای کم میدهد در عمقدهد که نشان میتری رخ میآهسته

بررسی همزمان    بوده است.  درصد  96سطح  به ترتیب حدود    زبری ببیشترین درصد بهبود  تر شود.  کوتاه  نیز  سطح مطلوب، زمان فرآیند
بهبود زبری سطح که متر  میلی0/ 33و  04/0به ترتیب بار و گام عرضی مقادیر عمق  برنیشینگ با که  داد  نشان  فرآیند نتایج زبری و زمان 

 است.   داشته  راقابلیت عملکردی  بهترین  ، کندایجاد می  دقیقه 86/1 موثر زمان  را دردرصدی   63/86
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 مقدمه   -1
پرداخت   (Burnishing)  برنیشینگ فرآیندهای  از  سطح  یکی  کاری 

برداری بوده و عبارت است از فروبری یک ابزار  صورت بدون براده به
روی سطح قطعه)معموال غلتکی یا گلوله  )شکل  ای( بر  (. 1-1کار 

در این فرآیند، با اعمال نیروی فشاری و عبور از حد تسلیم ماده، 
شناهمواری  پالستیک  شکل  تغییر  دچار  سطح  تخت  های  و  ده 

 .[1] شوندمی
 

 
 [2]شمای فرآیند برنیشینگ   ( 1شکل  

 
تنش  ایجاد  و  سطح  زبری  فرآیند کاهش  در  فشاری  های 

از  قطعه  مکانیکی  و  سطحی  خواص  بهبود  موجب  برنیشینگ 
جمله مقاومت به خستگی، سختی سطح، مقاومت به خوردگی و  

می سایش  به  به  .[3]شودمقاومت  توجه  و به  با  آسان  کارگیری 
اقتصادی   به  برنیشینگ  روش  صرفه    رایج های  روشنسبت 

جملهکاری  پرداخت  هونینسنگ   از  ل  (Honing)  گزنی،    پینگ ، 

(Lapping) است داشته  مختلف  صنایع  در  روزافزونی  کاربرد   ،. 
صیقل  برای  که همچنین  آهنی  غیر  فلزات  از  برخی  سطح  دادن 

تواند جایگزین مناسبی میزنی آنها سخت است، برنیشینگ  سنگ
توان  باشد. همچنین با توجه به بهبود خواص مکانیکی سطح می

از این فرآیند به منظور عملیات سطحی برای تولید قطعاتی که در 
بارگذاری  می   (Cyclic)  ای های چرخهمعرض  صنایع  قرار  در  گیرند، 

هوافضا  و  پزشکی  مهندسی  نقلیه،  وسایل  همچون  گوناگونی 
 . [4]موداستفاده ن

توان به های انجام شده در حوزه فرآیند برنیشینگ میپژوهشاز  
برنیشینگ گلوله بررسی   مقاومت خستگی  تاثیر  روی  بر  میله  ای 
همکارانشَ  ا  توسط  AISI 1045  ی فوالد و  نمود.    .[5]ویلس  اشاره 

کاهش    ،درصدی حد خستگی  21افزایش  نتایج مهم این پژوهش،  
و  یزبر  درصدی   82 دانهدرصدی    50کاهش    سطح   اندازه 

 .بوده است بعد از برنیشینگ  ریزساختار سطح

با استفاده از روش طراحی آزمایش تاگوچی   [6]  و همکاران  نکارو  ر  
پارامترها  یکاثر هر   ابزار، سرعت   یروی عمودی، تعدادن  ی از   عبور 

گرد یلهمای قطعات برنیشینگ گلولهرا در  یشروی پ و سرعت  یبرش
دادند و    Ti-6Al-4V  جنس تیتانیوم  77به بهبود  مورد بررسی قرار 

سطح   یافتنددرصدی کیفیت  همکاران  .دست  و  به  [7]  امینی  با 
گلوله برنیشینگ  فرآیند  در  التراسونیک  امواج  به  کارگیری  ای 

پارامترهای   اثر  سطح   فرآیندبررسی  سختی  و  زبری  روی  بر 

و   AISI 1045های فوالد  جنس   ازمتر  میلیدو   های به ضخامت ورق
پژوهش    AA 6061آلومینیوم   این  نتایج  داد پرداختند.  نشان 

التراسونیک،  به عمق سختی و زبری  موجب بهبود  کارگیری امواج 
بررسی  [8]  همکارانشو    آلوار ز-سیلوا  .گرددمیسطح    تجربی  در 

میله پیشانی  سطح  آلیاژ  سالمت  فرآیند    CoCrMoگرد  در 
از  برنیشینگ،   را به میزان بیش  و    درصد  90مقاومت به خوردگی 

همکارانش  اتابی و    بهبود دادند.  درصد  70زبری سطح را بیش از  
بررسی تجربی  [9] و سایشی  در  فوالد ضدزنگ       خواص مکانیکی 

316L  میکروسختی    حاصل برنیشینگ،  عملیات  به  و  از  مقاومت 
میزان  را    سطح  سایش به  ترتیب    افزایش  درصد  65و    38  به 

 . بخشیدند
در این مقاله به بررسی تاثیر پارامترهای عمق بار و پاس عرضی بر 

سطح   زبری  آلومینیومی  روی    و پرداخته    AA7075-T6صفحه 
متفاوت انتخاب    رویکردی  ورودی نحوه  جهت   پارامترهای  در 

 . شدزبری سطح ارائه خواهد نمودن   بهینه

 گاهی مجموعه آزمایش   -2
دستگاه فرز   روی صفحه، از  اجرای فرآیند برنیشینگ بر  به منظور 

کا عددی  )مکنترل  با کنترل CNCپیوتری  فانوک (  استفاده   کننده 
آزمون تمام  صفحهشد.  قطعه  یک  روی  بر  آلومینیومی    ها 

AA7075-T6 .نشان  2که در شکل  ابزار برنیشینگ انجام شده است
از دوقسمت  دنباله و ساچمه کروی ساخته شده داده شده است،  

فوالد   از  دنباله  جنس  ساچمه، بوده    AISI 1045است.  جنس  و 
سخت است    AISI 52100  فوالد شدهکه  دارای    کاری  به و  مقاوم 

الزمباالیی می  سایش فوالدی   باشد.  است که ساچمه  ذکر  به   به 
مجموعه آزمایشگاهی مورد    ساخته تهیه شده است.صورت پیش
 باشد.مشخص می 3نظر در شکل 

برنیشینیگ   عملیات  اجرای  از  به  پیش  سازی  و  آماده  و  جهت 
-، یک مرحله عملیات کفکارقطعهسطح اولیه  یکنواخت نمودن  

عددی    توسط  تراشی کنترل  دو    ،کامپیوتریفرز  ابزار   تیغهبا 
  500سرعت پیشروی    دور در دقیقه،  2000سرعت دورانی  ،  کاربایدی 

 انجام شد. مترمیلی 1بار متر بر دقیقه و عمقمیلی
 

 
 ابزار برنیشینگ ساخته شده   ( 2شکل  

 



ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  197   در فرآیند ... مطالعه تجربی تاثیر عمق بار و گام عرضی بر روی زبری سطح   ـــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

Volume 22, Issue 10, October 2022  MME, Proceedings of 2nd Iranian National Conference on Advanced Machining and Machine Tools 
 

 
 تجهیزات مجموعه آزمایشگاهی فرآیند برنیشینگ صفحه   ( 3شکل  

 
 فرآیند پارامترهای ورودی    -2-1

شامل   ورودی  پارامترهای  صفحه،  برنیشینگ  فرآیند  بار  عمق در 
تعداد عبور، عرضی، سرعت پیشروی، قطر نوک ابزار،    گامعمودی،  

این پژوهش پارامترهای  می  ابزار و روانکار  حرکتی  مسیر باشد. در 
در نظر گرفته شده و  متغیر  به عنوان    گام عرضی و بار عمودی عمق

 ت باقی مانده است.سایر پارامترها ثاب
 

 ورودی انتخاب سطوح پارامتر های     -2-1-1
صفحه برنیش شده، نهایی سطح    زبریبه اینکه پروفیل و    هبا توج

مستقیم  به اثر   ازطور  قطعه  روی  بر  بارگذاری  پارامترهای 
سطوح   .[10]رد پذیمی عمق انتخاب  عمودی پارامترهای  گام    و  بار 

مقاله  عرضی   این  در  است.  زیادی  اهمیت  نوینی   رویکرد دارای 
بارگ  پارامتر  سطوح  انتخاب  گرفته برای  قرار  بررسی  مورد  ذاری 

 است.
مفهوم مطالعه  زبریهای  با  مقیاس  متداول  دو     ZRو    aRسنجی 

بمی اولیه  سطح  زبری  ارتفاع  دریافت  ارز  هم  ZRمقیاس    اتوان 
مقدار  بنابراین حداقل میزان عمقاست.   از  بار عمودی باید بیشتر 

ZR  باشد.  سطح زبری    اولیه  مقاله  این   از    ZRدر  پس  سطح 
با  ماشینکاری کف برابر  رو     18/24تراشی  این  از  و  بوده  میکرون 

عمق عمودی  حداقل  )  40بار  حداکثر  مترمیلی  04/0میکرون  و    )
 متر(  در نظر گرفته شده است. میلی 14/0میکرون ) 140مقدار آن 

شمای پروفیل نفوذ نوک کروی ابزار برنیشینگ بر  )الف(،    5کل  ش
مشخص  این شکل  طور که در  همان  دهد. سطح قطعه را نشان می
و شعاع نفوذ  است، پارامترهای عمق ابزار  بار عمودی، شعاع نوک 

قطعه به هم وابسته می بر  برنیشینگ  باشند.  موثر  گام عرضی در 
شعاع  می مقدار  از  نقاط    نفوذ موثر بایست کوچکتر  تا تمام  باشد 

شود.   داده  پوشش  و  جاروب  قطعه  )سطح  نفوذ  1رابطه  شعاع   )
 دهد. موثر را بر حسب دو پارامتر دیگر به دست می

لحاظ شاخص   از  برنشینگ،  روی زمان  بر  گام عرضی  مقدار  تاثیر 
)ب(،    5ل  باشد. شکمی  سزایی اهمیت به دارای    ،عملکردی فرآیند

می نشان  را   برنیشینگ  سطح  جاروب  حرکتی  زمان مسیر  دهد. 

فرآیند   (، گام عرضی xبر حسب پارامترهای ابعاد سطح )(  t) موثر 
(p( سرعت پیشروی ،)vو تعداد عبور )  ابزار  (n( رابطه (  2( طبق 
رابطه )  .آیدمیدست  به توان دریافت با افزایش ( می2با دقت در 

 ند برنیشینگ کاهش خواهد یافت.گام عرضی، زمان فرآی
 

  
 )ب(  ( الف)

قطعه  ( 5شکل   سطح  بر  برنیشینگ  ابزار  نفوذ  و  الف)   کارپروفیل  مسیر  ( 
 )ب(  حرکتی جاروب سطح برنیشینگ

𝑎 = √(2 × 𝑅 × ℎ − ℎ2)                                                                    (1)  

𝑡 = 𝑛 × ((
𝑥

𝑝
) × (

𝑥

𝑣
+

𝑝

𝑣
)) = 𝑛 × (

𝑥×(𝑥+𝑝)

𝑝×𝑣
)                    (2)  

ثابت یا  مقداری    ،گام عرضی برنیشینگ  ،های پیشینپژوهشدر  
است.   بوده  پارامترها  سایر  از  مستقل  سطح  چند  این دارای  در 

بار اولین  برای  صورتمقاله  به  عرضی  گام  پارامتر  به    ،  وابسته 
است.عمق شده  بندی  سطح  عمودی  نوآوری   بار  این  از  هدف 

از لحاظ نتیجه زبری نهایی و زمان فرآیند   بهبود عملکردی فرآیند
دو   باشد.می با  برنیشینگ،  عرضی  گام  پارامتر  پژوهش،  این  در 

شعاع نفوذ )رابطه )  6/0و    2/0ی  سطح  وابسته (( انتخاب 1برابر 
پارامترهای  است.  در    ثابت و    متغیرورودی    شده  برنیشینگ 

 آورده شده است.  2و  1های جدول
 

 برنیشینگ  متغیر پارامترهای    ( 1  جدول 

 سطح 

بار  عمق 
 ی عمود 
 متر( )میلی 

قطر ساچمه  
 متر( )میلی 

شعاع  
 نفوذ 
متر )میلی 
 ) 

  a2 /0*ی گام عرض 
 متر( )میلی 

ی  گام عرض 
*a6 /0 

 متر( )میلی 

1 04/0 8 55/0 11/0 33/0 

2 09/0 8 85/0 17/0 51/0 

3 14/0 8 1.05 21/0 63/0 

 
 برنیشینگ  ثابت  پارامترهای  ( 2  جدول 

جنس 
 ساچمه

 سرعت پیشروی 
متر بر )میلی

 دقیقه( 
 روانکار  مسیر حرکت ابزار تعداد عبور 

 4 1500 فوالدی
عمود بر جهت  
 ماشینکاری

گریس و 
 روغن

 

 و تفسیر   نتایج   -3
اجرا  از  روی  آزمون  ی پس  و گربس  روغن  آلومینیومی  ها، صفحه 
به پاک صفحه  کامل  اندازهطور  آماده  و  شد. سازی  زبری  گیری 
از    6شکل   پس  و  )ماشینکاری(  قبل  سطح  از  قسمت  دو 

نتایج به دست آمده از   ،3جدول    دردهد.  برنیشینگ را نشان می 
سطح    گیریاندازه زبری  وسیلهبه  aRزبری  هر  سنج  دستگاه  م 
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(Mahr( رابطه فرآیند )با استفاده از  (( آورده شده  2( و زمان موثر 
متر بر  میلی  15در    15یک مربع    ،محدوده جاروب هر آزمون  است.

آلومینیومی صفحه  و  روی  از    aR   سطح  زبری  مقدار  بوده  قبل 
 .ه است گیری شداندازهمیکرون   3.182 برابر برنیشینگ،

 

 
 

 قبل و پس از برنیشینگ کار،  قطعهسطح   ( 6شکل 
 

 های برنیشینگ نتایج آزمون  ( 3جدول  

 آزمون 
بار  عمق 
 ی عمود 
 متر( )میلی 

 ی گام عرض 
 متر( )میلی 

   aRزبری سطح  
 )میکرون( 

بهبود زبری  
 سطح 
 )درصد( 

زمان فرآیند  
 )دقیقه( 

1 04/0 11/0 117/0 32/96 49/5  
2 04/0 33/0 425/0 63/86 86/1  
3 09/0 17/0 202/0 65/93 57/3  
4 09/0 51/0 137/1 25/64 22/1  
5 14/0 21/0 649/0 59/79 19/2  
6 14/0 63/0 124/2 21/33 99/0  

 
گام عرضی به صورت وابسته به عمق بار  با توجه به اینکه پارامتر 

روی   بر  فرآیند  متغیر  پارامترهای  تاثیر  شده،  انتخاب  عمودی 
گرفته  برهمدست آمده به صورت  نتایج به نظر  شده که کنشی در 

حقیقی بارگذاری  تری  مفهوم  اثر  میاز  ارائه  نمودارهای  نمایدرا   .
بار عمودی و گام عرضی را بر  اثرات ترکیبی عمق  ،8و    7های  شکل

  گونه که مشخص است،همان  دهند.نشان می  aR  روی زبری سطح
کلیبه افزایش گام عرضی و عمق  طور  طح  ، زبری سعمودی   باربا 

می در  افزایش  کمتر یابد.  گام    ،بارعمق  مقادیر  افزایش  اثر  در 
زبری سطحعرضی،   آهسته  افزایش  میبا شیب  رخ  دهد که تری 
تری توان از گام عرضی بزرگ بارهای کم میدهد در عمقنشان می

زمان   مطلوب،  به کیفیت سطح  رسیدن  عین  در  تا  نمود  استفاده 
  1های  یت سطح  مربوط به آزمونبهترین کیف  تر شود.فرآیند کوتاه

درصد، کیفیت سطح اولیه   93و    96است که به ترتیب حدود    3و  
را  قطعه در    بهبودکار  است.    پیشین،   های پژوهشبخشیده 

بهبود زبری سطحبیشترین     درصد گزارش شده است   82تا    مقدار 
آزمون  د  .[5] و   6ر  عرضی  گام  مقادیر  بودن  بیشینه  به  توجه  با 

-دست آمده که نشان میبار عمودی، زبری سطح باالتری بهعمق
 توان از گام عرضی بزرگ استفاده نمود.  نمی ،بار باالتردهد در عمق

 

 
 متغیر   های عرضیبار عمودی بر زبری سطح در گاماثر عمق  ( 7شکل  

 

 
 بارهای عمودی متغیر زبری سطح در عمقبر روی ی عرض  گاماثر   ( 8شکل  

 
می  را  فرآیند  عملکردی  موثر  قابلیت  زمان  بررسی  با  توان 

مورد بررسی قرار    ،مطلوب    در مقادیر بهبود زبری سطح  برنیشینگ
عمق  9شکل  داد.   ترکیبی  روی  آثار  بر  عرضی  و گام  عمودی  بار 

می نشان  را  برنیشینگ  زمان  دهد.زمان  برنیشینگ   بیشترین 
آزمون   به  می  49/5با    1مربوط  نشان  امر  این  است.  دهد  دقیقه 

آزمون   به  مربوط  سطح  بهترین کیفیت  لحاظ   1اگرچه  از  است، 
پایینی دارد،  زمان صرف شده این آزمون قابلیت عملکردی بسیار 
این  آزمایشگاهی،  و غیر  با ابعاد باالتر  برنیشینگ سطوح  زیرا در 

ندسی  افزایش خواهد یافت که مقرون به صورت تصاعد هزمان به
با بررسی همزمان رو   کمی دارد. از اینبسیار  صرفه نبوده و کارایی  

برنیشینگ می فرآیند  و زمان  زبری  بهبود  دریافت که نتایج  توان 
  59/79و    63/86ترتیب  بهبود زبری سطح بهبا    5و    2  های آزمون

به برنیشینگ  زمان  و  ، ای دقیقه  91/2و    86/1ترتیب  درصدی 
 اند. ها داشتهبهتری نسبت به سایر آزمونقابلیت عملکردی 

 

15  
 مترمیلی

15 

سطح  
 برنیشینگ 

سطح  
 ماشینکاری 



ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  199   در فرآیند ... مطالعه تجربی تاثیر عمق بار و گام عرضی بر روی زبری سطح   ـــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

Volume 22, Issue 10, October 2022  MME, Proceedings of 2nd Iranian National Conference on Advanced Machining and Machine Tools 
 

 
 بار عمودی و گام عرضی بر زمان برنیشینگ عمق کنشیبرهم  اثر  ( 9شکل  

 

 گیری نتیجه   -4
 بار عمودی و گام عرضی بر روی زبری سطح اثر عمقدر این مقاله،  
  AA7075-T6  فرآیند برنیشینگ صفحه آلومینیومی  و زمان عملکرد 

عرضی گام  انتخاب  از  نوینی  رویکرد  نفوذ   با  شعاع  به  وابسته 
گرفت برنیشینگ قرار  تجربی  مطالعه  مورد  منظور  بههمچنین    .، 

قابلیت عملکرد فرآیند،   برنیشینگبررسی   تحلیل شد.   زمان موثر 
 باشد:دست آمده به شرح زیر مینتایج به

عمق  - و  عرضی  افزایش گام  عمودی،  با  افزایش بار  سطح  زبری 
 . یابدمی
عمق  - کمتر  مقادیر  عرضی،  عمودی   باردر  گام  افزایش  اثر  در   ،

 .دهدتری رخ میافزایش زبری سطح با شیب آهسته
عمق  - میدر  کم  بزرگ بارهای  عرضی  گام  از  استفاده توان  تری 

 .رسیده کیفیت سطح مطلوب ب یترنمود تا در زمان کوتاه
به ترتیب   دست یافته شده  سطح  زبری  بهبودبیشترین مقادیر    -

 است.  بودهدرصد  93و  96حدود 
بیشینه  در    - با  بار  عمقمقادیر  -می،  مترمیلی  14/0عمودی برابر 

 . استفاده نمود کوچکترین گام عرضیاز  بایست 
عمق  - مقادیر  با  ترتیب  برنیشینگ  به  عرضی  و گام  و    04/0بار 
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Magnetic abrasive finishing process (MAF) is one of the latest advanced machining 
processes. After eight decades have passed since the registration of the magnetic abrasive 
polishing process, the applicability of this method has been proven in finishing all kinds of 
surfaces, including flat, cylindrical and free surfaces. In this research, the influence of MAF 
process movement parameters on the concave surface of cold-worked steel has been 
investigated experimentally using the response surface method. These parameters include 
rotational speed, linear speed, gap between abrasive brush and workpiece, magnetic flux 
density and curvature angle. For this purpose, a spherical head magnet is used and the 
powder used is prepared by mechanical alloying method. Cold-worked steel is used in the 
manufacture of roll forming molds, which is used in air engines to shape compressor and 
turbine blades, and also to investigate the feasibility of the MAF process on the workpiece 
surface with high hardness and yield stress, such as Cold work steel is selected. According 
to the results, the optimal value of the magnetic flux density is 0.55 tesla, and with the 
increase of the distance between the abrasive brush and the workpiece, the surface 
roughness changes initially increase and decrease after passing the optimal value. 
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پارامتر  پرداخت تاثیر  حرکتی  ب های  سایشی  کاری  روش  ه 
 مقعر فوالد سردکار  مغناطیسی بر روی سطح  

 

 مشخصات مقاله   چکیده 

 گذشت از بعد  .باشدکاری میماشین پیشرفته  فرآیندهای جدیدترین جزء (MAF) مغناطیسی سایشی کاری پرداخت فرآیند

 سطوح جمله از سطوح انواع پرداخت در   این روش  بودن کاربردی مغناطیسی سایشی پرداختکاری  فرآیند ثبت از دهه هشت

پارامتر   .است رسیده اثبات به دآزا  و ایاستوانه تخت، تاثیر  این پژوهش،  فوالد  MAFهای حرکتی فرآیند  در  ، بر سطح مقعر 
ها شامل سرعت دورانی، سرعت خطی،  بررسی شده است. این پارامتر  ، روش سطح پاسخبا استفاده از  سردکار بصورت تجربی  

باشد. برای این منظور از آهنربای سر کروی استفاده  ، چگالی شار مغناطیسی و زاویه انحنا میکارفاصله برس ساینده تا قطعه
به دلیل  کاربرد در ساخت قالب  ستفاده از روش آلیاژ سازی مکانیکی تهیه شده است.شده و پودر مورد ا های  فوالد سردکار 

موتورهای هوایی جهت شکل  در  فرمینگ، که  پره رول  امکاندهی  بررسي  و همچنین  دارد،  توربین کاربرد  و  -های کمپرسور 
فرآیند   قطعه  MAFپذيري  سطح  و تنش تسلیم  بر  با سختی  فوالد سرد کارکاری  مانند  شباال  انتخاب    اساس بر    ده است.  ، 

، تغییرات زبری سطح  کارفاصله برس ساینده تا قطعهبا افزایش  تسال بوده و    55/0شار مغناطیسی    مقدار بهینه چگالی،  نتایج 
 یابد. در ابتدا افزایش و پس از عبور از مقدار بهینه، کاهش می
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 مقدمه   -1
 مقدمه   -1-1

 جدیدترین جزء (MAF) مغناطیسی سایشی کاریپرداخت  فرآیند

فرآیندمورد  در   .اشدبمی  کاریماشین پیشرفته فرآیندهای   این 

 انواع  پرداخت  برای  آن باالی  های پتانسیل و هاتوانمندی  بر عالوه
بسیار  تجهیزات مهندسی، مواد   با و  بوده ساده  مورد استفاده نیز 

 قابل  کاری، پرداخت  فرآیندهای  سایر  با مقایسه در  پایین هزینه

 از افزون روز و  گسترده استفاده به منجر  امر  این که باشدمی اجرا 

 الکترونیکی اپتیکی،ی، هوای نظامی، مختلف صنایع در فرآیند این

 .است  شده پزشکی و
 گذشت  از  بعد ، در این فرآیند  منعطف بودن ابزارمزیت با توجه به 

 کاربردی  مغناطیسی سایشی پرداختکاری فرآیند ثبت  از دهه هشت 

 ای استوانه تخت، سطوح جمله از  سطوح  انواع پرداخت  در آن بودن

 .است  رسیده اثبات  به آزاد و

 اشاره به مراجع    -2-1
كاري دو نوع سطح مقعر  پرداخت   2004چن و همكارانش در سال  

رسولی، وحدتی و   .[1]مطالعه كردند  MAFو محدب را توسط روش  
بر سطح مقعر آلومنیوم آلیاژی، را  MAFهای موثر در فرآیندمترا پار

چینگ لین تین و همکارانش در    2007در سال   .[2]بررسی نمودند
نزن   زنگ  فوالد  آزاد  سطوح  تجربی  تحقیق  با    SUS304یک  را 

چوپانی و همکاران،   .[3]کاری کردندپرداخت   MAFاستفاده از روش  
پارامترهای  ا قطعه  فاصلهثر  تا  قطعه  ،کاربرس  دورانی  کار سرعت 

سای  استوانه  نوع  سایو  پرداختکاری  فرآیند  در    شی اینده 
استوانه  ،مغناطیسی قطعات  بیرونی  سطح  زبری  جنس  بر  از  ای 

نزن   زنگ  نمودند440Cفوالد  بررسی  را  همکاران،   .[4]،  و  رسولی 
ای پیرامون پرداخت سایشی مغناطیسی سطوح محدب و  مقایسه

تاثیر  پروهیت و همکاران،   .[5]آلومنیوم آلیاژی انجام دادند  قعرم
با ابزار سرتخت   6061مغناطیس آلومنیوم بر سطح غیر MAF فرآیند

 . [6]را بررسی نمودند توسط آهنربای الکتریکی
سال   در  سینگ  و  برفرآیندپارامتر،  2020کومار  موثر  بر  MAF های 

را   چینش خاص آهنربابا ابزار سرتخت با    718سطح تخت اینکونل
کردند همکاران، .[7]مطالعه  و  تجهیزاتمجموعه  ژو  از    ای 

ارائه    و ارزیابی عملکرد آن یشگاهی جهت بهبود عملکرد فرآیندآزم 
و همکاران . [8]دادند سطح  پارامتر   تی کی  بر  فرآیند  در  موثر  های 

آهنربای الکتریکی را بررسی کردند  .[9]تخت استیل با استفاده از 

های صورت گرفته در حوزه  ، پژوهش2020و همکاران در سالکیان 
دادند  MAFفرآیند   ای از خالصه  1جدول   . [10]را مورد مطالعه قرار 

های صورت گرفته در زمینه پرداخت سطوح آزاد  به روش  پژوهش
 دهد.سایشی مغناطیسی را نشان می

 

 
 

بررسیخالصه   ( 1جدول   زمینه  در  مقاالت  از  سایشی  پرداخت  ای  کاری 
 مغناطیسی بر سطوح آزاد 

 خالصه  سال  نویسنده 

لیه دای 
 [11]یانگ

2007 
بر سطح آزاد  MAFبررسی تاثیر فاکتورهای موثر بر فرآیند 

مقعرشکل با شعاع انحنای بزرگ )نعلبکی شکل( توسط روش  
 تاگوچی 

 2013 [ 12]جین

بررسی تاثیر  -استوانه برنجیبهبر سطوح ش MAFبررسی فرآیند 
فاکتورهای موثر بر میزان نیروی عمودی، نیروی برشی و تغییرات  

استخراج مدل   –زبری توسط تحلیل واریانس و روش سطح پاسخ 
 استفاده از کنترل عددی –رگرسیون جهت خروجی های مذکور 

 درصد آهن  –سرعت پیشروی  -کارفاصله برس ساینده تا قطعه
 مس

 1996 [ 13]آنرای
انجام فرآیند بر سطوح انحنا دار پس از فرآیند فرزکاری و واسپارک 

 مقایسه شرایط سطوح مذکور  -توسط کنترل عددی

بان هون 
 [ 14]دینگ

2008 

های ساخت ابزار  -بر سطوح تخت و انحنادار   MAFانجام فرآیند 
ها  جدید مغناطیسی بصورت مدار باز و بسته و بررسی عمکلرد آن

با شرایط و ابزار  MAFمقایسه عملکرد   –بر سطوح تخت و منحنی 
 استفاده از کنترل عددی-مقعر   -یکسان بر سطوح محدب

 2004 [ 15]سان
درجه آزادی  5ابزار بر سطوح آزاد با ماشین MAFانجام فرآیند 

بررسی تاثیر گپ و درصد ذرات آهن بر  –محورهای مجازی موازی 
 عملکرد فرآیند 

رسولی و 
 ]5[همکاران

2021 
کاری( بر سطح محدب و مقعر  های حرکتی )ماشینبررسی پارامتر

 آلومنیوم آلیاژی به روش سطح پاسخ 

 
 شرح کلی مسئله   -3-1

پارامتر تاثیر  پژوهش،  این  حرکتیدر    فرآیند   کاری()ماشینهای 
MAF  شده بررسی  تجربی  بصورت  سردکار  فوالد  مقعر  سطح  بر   ،

پارامتر این  فاصله است.  خطی،  سرعت  دورانی،  سرعت  شامل  ها 
قطعه تا  ساینده  انحنا کاربرس  زاویه  و  مغناطیسی  شار  چگالی   ،

و می شده  استفاده  کروی  سر  آهنربای  از  منظور  این  برای  باشد. 
 پودر مورد استفاده از روش آلیاژ سازی مکانیکی تهیه شده است.  

 مواد و آزمایش   -2
 کار قطعه   -1-2

نرم جهت طراحی قطعه از  سالیدورک نسخهکار  استفاده    2021افزار 
و ماشین ابزار    D3شده است. جهت ساخت قطعه از فوالد سردکار

سی  فرز ان  محوره    سی  فوالد   FMP45سه  است.  شده  استفاده 
به   که در ،  های رول فرمینگدر ساخت قالب  کاربرد   دلیل  سردکار 

شکل جهت  هوایی  پرهموتورهای  توربیندهی  و  کمپرسور   های 
بر سطح   MAFپذيري فرآیند  بررسي امکانو همچنین    کاربرد دارد،

کارقطعه سرد  فوالد  مانند  باال  تسلیم  تنش  و  سختی  با  ، کاری 
برخی از خواص آلیاژ مورد استفاده را   2جدول  است.  انتخاب شده

 دهد.نشان می
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 میدان مغناطیسی   -2-2
پژوهش،   این  جندر  با  کروی  سر  ئنودیمآهنربای  آهن -بر -س 

است  شده  آهنربای   3جدول .[5]استفاده  مغناطیسی  مشخصات 
 دهد.استفاده شده را نشان می

 مشخصات مغناطیسی آهنربای استفاده شده در آزمایش  ( 3  جدول 

 rB آهنربا 

)(KG 
CH 

 (mkA/ ) 
max)(BH 

3/ mkJ 
 35N 7/11-12 860 263-277گرید 

 
 پودر سایشی   -3-2

ذره    همچنین، و  به عنوان ذره ساینده  و آهن  کاربید سیلسیم  از 
شده استفاده  ترتیب،  به  پودر،    و  [5]مغناطیس،  تهیه  روش  برای 

 آلیاژ سازی مکانیکی استفاده شده است.  
 گیری زبری و نرخ براده برداری اندازه   -4-2

زبری خروجی تغییرات  پژوهش  این  در  شده  نظرگرفته  در  های 
دو دستگاه برداری میسطح و نرخ براده باشند. جهت این مهم از 

پرتابل   تماسی  سنج  ثابت    +surtronic 3زبری   Perthometerو 

Mahr M3  .استفاده شده است 
 حرکتی ابزار   استراتژی   -5-2

استراتژی از  پژوهش،  این  طرفه   در  دو  درجه  صفر  رستر  حرکتی 
مسیر   برای  مخالف(  و  است. )موافق  شده  استفاده  ابزار  حرکت 

-مسیر حرکت ابزار را با استفاده از این استراتژی نشان می  1شکل
 دهد.

 
 کار بر سطح قطعه استراتژی رستر دو طرفهمسیر    ( 1  شکل 

 
 طراحی آزمایش   -6-2

آزمایش طراحی  پاسخ  هادر  سطح  روش  از  قرار  ،  استفاده  مورد 
است  آزمایش گرفته  انجام  رعایت  جهت .  تصادفی  بصورت  ها 

نویزهای حاصل از سیستم و محیط، بسیار   کاهش و حذف تاثیر 
-ها را نشان میها و سطوح آنپارامتر  4باشد. جدولضروری می

مینی  دهد. نتایج و  20تب نسخه  نرم افزار  ، برای تحلیل و تفسیر 
آزمایش   چنین بدست هم بر  ریاضی حاکم  آوردن ضرایب معادله 

شده   پارامتر    است.استفاده  توسط،  مدل  )ضریب    2Rکفایت 
( و  احتمال  adjasted2Rتعیین(  نمودار  برازش،  عدم  آزمون   ،)

ای )باقیمانده ها( بررسی شده است. الزم به  نرمال و تحلیل مانده
پس   اولیه  آزمایشات  تمامی  در  است  که  نتایج  ذکر  تحلیل  از 

تمامی آزمایش که  گردید  مشخص  واریانس  آنالیز  توسط  ها 
 باشند.فاکتورها موثر می

 هاپارامترها وسطوح آن   ( 4  جدول 

 پارامترها 

ت  
الم

ع
ی 

صار
خت

ا
 

 سطوح پارامترها 

2- 1- 0 1 2 

تر 
رام

پا
تی 

حرک
 

چگالی  
 شارمغناطیسی)تسال( 

B 3/0 4/0 5/0 6/0 7/0 

 G 1 5/1 2 5/2 3 (mmگپ)
 R 200 600 1000 1400 2000 (rpmسرعت دورانی)
سرعت 

 ( mm/minپیشروی)
F 5 10 15 20 25 

 -A 30 45 60 90 60 راویه انحنا

 
 نتیجه و بحث   -3

 نتایج   -1-3
 5در جدول  های غیر مؤثرجملهنتایج آنالیز واریانس پس از حذف  

 آورده شده است.  
    های غیر مؤثرجمله نتایج آنالیز واریانس پس از حذف  ( 5  جدول 

 ها جمله 
درجات  
 آزادی 

 جمع مربعات 
SS 

میانگین  
 MS مربعات 

 Pمقدار  Fمقدار  

 0/000 8/63 246/933 3457/06 14 مدل

 0/000 15/68 448/387 2241/94 5 خطی
فاصله برس ساینده تا  

 (GAP)کار قطعه
1 477/31 477/306 16/69 0/000 

 1 360/28 360/275 12/60 0/001 (RPMسرعت دورانی)
چگالی شار 

 (MFDمغناطیسی)
1 278/26 278/262 9/73 0/004 

 1 422/97 422/967 14/79 0/000 ( Feedنرخ پیشروی)

 1 703/13 703/125 24/59 0/000 ( Angleی انحراف ) زاویه

 0/021 3/07 87/900 439/50 5 مجذور

GAP×GAP 1 350/42 350/417 12/25 0/001 
RPM×RPM 1 1/67 1/667 0/06 0/811 
MFD×MFD 1 70/42 70/417 2/46 0/126 
Feed×Feed 1 0/42 0/417 0/01 0/905 
Angle×Angle 1 1/03 1/028 0/04 0/851 

 0/000 6/78 193/906 775/63 4 تداخل دوتایی

GAP×MFD 1 105/12 105/125 3/68 0/063 
GAP×Feed 1 162/00 162/000 5/66 0/023 
RPM×Angle 1 288/00 288/000 10/07 0/003 
MFD×Angle 1 220/50 220/500 7/71 0/009 

   28/598 1000/94 35 خطا 

 0/771 0/70 25/786 670/44 26 عدم برازش

   36/722 330/50 9 خطای کلی 

    4458/00 49 مجموع 

 
  2شکل ها و نمودار احتمال نرمال نیز در  توزیع پراکندگی باقیمانده

باقیمانده نامتوازن  توزیع  است.  شده  داده  مؤثر  نشان  غیر  و  ها 
دهنده نشان  مدل  برازش  عدم  میبودن  مدل  مناسب  دقت  -ی 

 باشد.
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باقیمانده  ( 2  شکل  توزیع  آنالیز  نمودارهای  خروجی  نرمال  احتمال  و  ها 

 کار  های انجام شده بر سطح قطعهواریانس آزمایش

 
 بحث -3-2

در  نحوه سطح  زبری  تغییرات  میزان  بر  پارامترها  تأثیرگذاری  ی 
 آورده شده است.  3شکل

 
 ی تأثیر پارامترها بر میزان تغییرات زبری سطح نحوه  ( 3  شکل 

 
به   توجه  مجذور  3  شکلبا  مقادیر  است که p-valueو  ، مشخص 

مغناطیسی حالت   کارفاصله برس ساینده تا قطعه و چگالی شار 
پارامترها خطی میمنحنی سایر  رفتار  و  داشته  )محدب(  -شکل 

ی کرهسطح مؤثر نیمی انحناء و با توجه به  باشد. با افزایش زاویه
افزایش   هستیم.  سطح  زبری  تغییرات  افزایش  شاهد  آهنربا، 

گردد. با توجه میزان پیشروی باعث کاهش در تغییرات زبری می
قطعه بودن  فرومغناطیس  مابین  به  بسته  مدار  تشکیل  و  کار 

قطعه و  ساینده آهنربا  جاروبک  استحکام  افزایش  و  کار 
د سرعت  افزایش  امکان  میمغناطیسی،  افزایش ورانی  باشد. 

می بهتر  کیفیت  با  سطوحی  به  منجر  نیز  دورانی  گردد. سرعت 
حد   از  قطعهافزایش بیش  تا  به    کارفاصله برس ساینده  با توجه 

-ی انحناء در سطح مقعر منجر به کاهش تغییرات زبری میزاویه
ابتدا تغییرات   گردد. با افزایش میزان چگالی شار مغناطیسی، در 

افزا  بهینه کاهش و توقف میزان  زبری  ازمقدار  ازعبور  یش و پس 
می اتفاق  سطح  زبری  باالی  تغییرات  سختی  به  توجه  با  افتد. 

-فوالد سردکار، جهت نفوذ نیاز به نیروی مغناطیسی بیشتری می 

فاصله باشد که با افزایش چگالی شار مغناطیسی و کاهش مقدار  
قطعه تا  ساینده  می کاربرس  اتفاق  مهم  این  به اف،  الزم  البته  تد. 

در   است که  حد میلی  1  فاصلهذکر  از  بیش  علت کاهش  به  متر 
فاصله، نیروی مکانیکی فشردگی پودر بر سطح بسیار زیاد شده و 

می چسبیدگی  دچار  سطح  به  نسبت  پودر  همین درنتیجه  گردد. 
مهم باعث کاهش کارآمدی فرایند و کاهش تغییرات زبری سطح 

 گردد.  می
 

 اخل اثر پارامترها بر تغییرات زبری  تد -1-2-3
مقادیر   به  توجه  جدول  p-valueبا  پارامترهای گپ 5در  تداخل   ،-

گپ  مغناطیسی،  شار  برشی-چگالی  سرعت  پیشروی،  -سرعت 
ی انحناء بر میزان  زاویه-ی انحناء و چگالی شار مغناطیسیزاویه

می اثر  سطح  زبری  نحوهتغییرات  موارد گذارند.  تأثیرگذاری  ی 
،  4با توجه به شکلآورده شده است.    6الی شکل  4مذکور در شکل

مقادی کم  در  تا قطعهر  افزایش چگالی   کارفاصله برس ساینده  با 
با  و  سطح  زبری  تغییرات  میزان  شاهد کاهش  مغناطیسی  شار 

روند معکوس می  این  با کاهش فاصلهافزایش گپ  ی گپ باشد. 
می پیدا  افزایش  مغناطیسی  شار  چگالی  افزایش  میزان  با  کند. 

ت با  دیگر  طرف  از  و  مغناطیسی  حد چگالی شار  از  به بیش  وجه 
کار، جاروبک ساینده مغناطیسی بسیار جنس فرومغناطیس قطعه

های  چندانی در جهت حذف پستی و بلندی   صلب شده و کارایی
-فاصله برس ساینده تا قطعهی  سطح ندارد. اما با افزایش فاصله

، میزان چگالی شار مغناطیسی کاهش یافته و افزایش میزان کار
 گردد.  جبران کاهش مذکور میچگالی شار مغناطیسی باعث 
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 )الف( 

 
 )ب( 

فاصله برس  تداخل اثر  ُبعدی    3  ب(   بعدی  و2  الف( نمودارهای    ( 5  شکل 
 سرعت پیشروی - کارساینده تا قطعه

 

شکل به  توجه  در    5با  است که  افزایش فاصله  مشخص  پایین، 
میزان پیشروی باعث کاهش تغییرات زبری سطح با شیب نسبتًا  

های گردد. کاهش زمان تماس ذرات ساینده با دره و قلهزیاد می
قطعه سطح  بر  میموجود  باشد. کار  رویداد  این  وقوع  دلیل  تواند 

در   شاهد میلی3  فاصلهاما  پیشروی،  سرعت  افزایش  با  متر 
در   هستیم.  زبری  تغییرات  مالیم  نیروی   فاصلهافزایش  باال، 

می کاهش  نفوذ  جهت  ساینده  ذرات  بر  نتیجه، ِاعمالی  در  یابد. 
از   میزان نفوذ ذرات ساینده کاهش پیدا کرده و ممکن است کمتر 

ی  زنی شخم  مقدار بحرانی عمق برش باشد. بنابراین، شاهد پدیده
و   بود  آنخواهیم  افزایش   پیرو  باعث  پیشروی  سرعت  کاهش 

 گردد.  بیشتر تشکیل پلیسه می

 
 )الف( 

 )ب( 
زاویه   الف(   ( 6  شکل  اثر  انحناءتداخل  و  -ی  برشی  اثر    ب( سرعت  تداخل 
 چگالی شار مغناطیسی  -ی انحناءزاویه

افزایش سرعت برشی  درجه 90ی انحناء در زاویه، 6 ر اساس شکلب
تأثیر زیادی بر میزان تغییرات زبری سطح دارد، در حالیکه درزاویه 

چندانی    120 تغییر  سطح  زبری  دورانی،  سرعت  افزایش  با  درجه 
به بررسی سطح مؤثر نمی توضیح این رخداد، مجددًا نیاز  کند. در 
مطابقت با سطح قطعهکرهنیم و تغییرات سرعت ی آهنربا در  کار 

مغناطیسی بر سطح نیمبرشی   باشد.  کره آهنربا می و چگالی شار 
زاویه مطابقت با ی آهنکرهدرجه، سطح پایینی نیم  90ی  در  ربا در 

قطعه میسطح  فرومغناطیس  ناحیهکار  نیمباشد.  پایینی  کره  ی 
برشی کمتری   سرعت  دارای  آهنربا  نواحی  سایر  به  نسبت  آهنربا 

سرعت می در  برشی  باشد.  شکل  های  تغییر  شاهد  نیز  پایین 
افزایش  نتیجه  در  و  وارده  نیروهای  افزایش  بیشتر،  پالستیک 
اتفاقات   باعث کاهش  دورانی  افزایش سرعت  بود.  زبری خواهیم 

درجه،    120ی  گردد. اما در زاویهمذکور و افزایش کیفیت سطح می
مطابقت با سطح قطعهکرهسطح باالیی نیم میی آهنربا در  -کار 

ا است. باشد.  مناسبی  برشی  دورانی  سرعت  دارای  ناحیه  ین 
از   نیروی گریز  افزایش  باعث  برشی  سرعت  حد  از  بیش  افزایش 

ی مغناطیسی و فرار  گیری جاروبک سایندهشکل نوع  مرکز و تغییر
می ساینده  ذرات  از  موجبگردد تعدادی  امر  این  و    که  کاهش 

 شود. توقف تغییرات زبری سطح می
ی آهنربا کرهت قبل پیرامون سطح موثر نیمچه در قسممطابق آن

تماس با زاویه  انحناء  و خصوصیات آن در  درجه گفته شد،   90ی 
جاروبک  بیشتر  استحکام  باعث  مغناطیسی  شار  چگالی  افزایش 

ی مغناطیسی شده و تأمین نیروی الزم جهت نفوذ ذرات  ساینده
را فراهم میساینده بر سطح سخت قطعه فوالدی  ا در  کند. امکار 

مغناطیسی   120ی  زاویه شار  چگالی  حد  از  بیش  افزایش  درجه 
باعث افزایش صلبیت و توقف جاروبک و نفوذ بیش ازحد ذرات  

می سطح  بر  انحناء  ساینده  زاویه  در  دلیل،  همین  به   120گردد. 
شاهد  مغناطیسی  شار  چگالی  میزان  افزایش  با  ابتدا  درجه، 

شاهد ادامه  در  و  تغییرات  میزان  سطح    افزایش  کاهش کیفیت 
 هستیم.  

اثر   تداخل  ادامه و جهت بررسی بیشتر  فاصله برس ساینده تا در 
در  ی انحناء نیز  زاویه-ی انحناء و سرعت پیشروی زاویه-کارقطعه
 شده است.   آورده 7شکل

-، روند تاثیر پارامتر فاصله برس ساینده تا قطعه 7شکل بر اساس  
تغییرات زبری   و سرعت پیشروی بر  تمامی زوایای کار  سطح در 

ی باشد و تنها میزان اثرگذاری متناسب با زاویهانحناء یکسان می
های موثر و کند. مدل ریاضی زیر بر اساس جملهانحناء تغییر می

رابطه است.  استخراج شده  غیرکد شده  را    1به صورت  مدل  این   ،
 دهد.نشان می
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 )الف( 

 
 )ب( 

اثرپارامترهای    ( 7  شکل  پیشروی    الف( تداخل  برس    ب( و  سرعت  فاصله 
 ی انحناء بر میزان تغییرات زبری سطح  با زاویه  کارقطعهساینده تا 

 
ΔRA = -175.6  + 2.7 gap  +  0.0619 rpm + 252 MFD -  2.53 Feed  
+ 1.99      angle - 10.25 gap × gap - 0.000001 rpm × rpm  
- 114.9 MFD×MFD + 0.0035 Feed × Feed                                                    (1 )  
- 0.00144 angle×angle + 36.3 gap × MFD  
+ 0.900 gap × Feed - 0.000500 rpm × angle - 1.750 MFD×angle 

 

 آزمایش بهینه -2-2-3
بهینه زاویهمقادیر  با  متناسب  پارامترها،  انحناء  ی    120و    90ی 

مطلبوبیت   حد  و  تنظیم    6جدول  در  1درجه  با  است.  شده  آورده 
بهینه شرایط  با  مطابق  جهت   2ی،  پارامترها،  دیگر  آزمایش 

میتأییدیه انجام  مدل  از  ی  حاصل  مقادیر  گیری  اندازه گیرد. 
  6جدولبینی شده توسط مدل در  های آزمایش شده و پیشنمونه

 باشد.  می%1/12آورده شده است. بیشینه میزان اختالف 
 

 های تأیید مدل  پارامترها به همراه نتایج آزمایشی  مقادیر بهینه   ( 6  جدول 
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 ینه به یرمقاد
90 1951 1/3 38/1 62/0 07/46   
120 875 1/3 81/0 31/0 3/44   

 7/11 4/30 1/42 5/0 5/1 3 1951 90 1آزمایش
 1/12 3/28 4/40 3/0 1 3 875 120 2 آزمایش
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   بافت ابزار بر عملکرد روانکاری در فرایند تراشکاری اثر  مطالعه تحلیلی  

 

 مشخصات مقاله   چکیده 

از مسایل مهم درتراشکاری است. به طور معمول جهت کاهش دمای ابزار و همچنین کاهش اصطکاک   روانکاری سایش، اصطکاک و  
با تغییر در ساختار آن مثلا بین قطعه و ابزار از روانکار استفاده می شود. تا کنون مطالعات زیادی در خصوص بهینه سازی   با    روانکار 

انجام شد  تراش  اضافه نمودن نانوذرات به روانکار  روی ابراز  این مقاله با رویکردی جدید بررسی تاثیرایجاد الگوی سطح بر  ه است. در 
مورد مطالعه قرار گرفته شده است. به طور دقیق تر با مطالعه تحلیلی عددی تاثیر حفره های ایجاد شده بوسیله حکاکی با لیزر بر رفتار 

مورد بررسی قرار گرفتند. به طور کلی میزان بار و همچنین سرعت براده اصطکاکی و شکل گیری الیه روان کار در حالت های مختلف  
تاثیر تعداد، عمق و   اینجا با ثابت نگه داشتن این دو پارامتر  تاثیر گذاری بر روی مقدار اصطکاک ایجاد شده است. در  برداری پارامتر 

 اندازه الگوی سطحی مورد بررسی قرار گرفت. 
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 مقدمه    -1
ز تعهدات  به  توجه  صنا  یط یمح  ست ی با  تلش   ،ی دیتول  عیدر 

 ی کیصورت گرفته است.    دیجد  ی هاتوسعه روش  ی برا   یمستمر
ا روانکار  رییتلش ها تغ  نیاز  با حداقل   یبه روانکار  یغرقاب  یاز 

  باا یشود که تقر  یزده م  نیخشک است. تخم  ینکاری مقدار و ماش
انرژ  60تا    25 نواح  یدرصد  ابزار  یدر  ابزار  براده-تعامل  قطعه    -و 

تلف م مناطق برهمکنش به   یاتلف عمده انرژ .[1]شود  یکار  در 
روان کننده ها و  لیدل خنک کننده   ای  اصطکاک است. استفاده از 

بالقوه م مشکل را حل کند، اما عملا نفوذ    نیتواند ا  یها به طور 
طول ماش  نیب  الیس در  اس  یکار  نیرابط ها  رفع    ی برا   .ت دشوار 
پ  زبافت ی مشکل، ر  نیا ابزار  راه حل   نیشده است. ا  شنهادی سطح 

دو جهت سودمند   عنوان  است از  به  بافت  اوالا  روان    کی.  مخزن 
ناح در  م   هیکننده  عمل  ثان  یبرهمکنش  و  تماس    اا یکند  سطح 

با بافت    یکی بولوژی خواص تر  ن،یدهد. بنابرا   یرا کاهش م  یواقع
بهبود عملکرد ابزار برش با کاهش   ی و برا   دشو  یاصلح م  یسطح

انرژ م  یناش  یتلفات  استفاده  اصطکاک  ا  یاز  در  کار،    نیشود. 
  از   ابزار با استفاده  برادهبه لبه برش در صفحه    کینزد   اریسطوح بس

 .[2]اندشده بافت  یزریل ینکاریزماشی ر
ابزارها  ی ادی ز  قات یتحق از  استفاده  مورد  برا   ی در  برش    ی بافت 

آل و  اثرات   ومیتانیت  ی اژهایفوالدها  دهنده  نشان  دارد که  وجود 
است.  دیمف بافت  های   ابزار  در    یسطح  بافت  موثر  طور  به 

گرفته اند. بافت سطح م  ی کاربردها   ی مختلف مورد استفاده قرار 
نت  ی ها  سمیاصلح مکان  ی تواند برا  مانند    یخواص  جهیبرش و در 

ترشوندگ پذ  ،یاصطکاک،  چسبندگ  ،یر یبازتاب  آب    یجذب،  و 
گ  یزی گر قرار  استفاده  جمله  .  رد یمورد  بافت ایجاد    ی ایمزا از 

  [4]، کاهش اصطکاک  [3]یباربر  ت یبهبود ظرفی می توان به  سطح
 .اشاره کرد   [6]دیعمر مف شیو افزا  [5]سطح بی، کاهش آس

رو  یمطالعه تجرب  کی  [7]و همکاران    یل برش    ی بر  ابزار  عملکرد 
WC   فوالد نرم    ینکاری ماش  ی برا   کروی شده با استخر م  یروغن کار

بدون بافت )در شرا   یتجرب  جی. آنها نتانمودندارائه   خنک   طیابزار 
  ی ارروغنک  طی)در شرا   کروبافت ی ( را با ابزار ملیکننده خشک و س

تجز  سهیجامد( مقا  یو روغنکار از    ل یو تحل  هی کردند. با استفاده 
FEMآنها همچن استحکام    نی،  دادند که  ابزار    یکپارچگی   اینشان 

تأث تحت  سوراخ   ریبرش  دادن  نم  ی هاقرار  قرار  .  رد یگ یکوچک 
و    ی روهاین ابزار  تماس  طول  مورفولوژ  برادهبرش،  به   براده  یو 

 ند. نظر گرفته شد رمطالعه د ی عنوان پارامترها
همکاران    یگیکاواس توسعه  Co-WC)  یبرش  ی ابزارها     [8]و  را   )

دارا  ده   ا ی  کرویم  ی هابافت   ی دادند که  از  و گام  عمق  با  ها نانو 
ل  کرومتر یم از  بودند.  نانومتر  صدها    ی برا   ی ا  هیفمتوثان  زریتا 

ها بافت  تر  کرویم  ی ساخت  به  نانو  پد  بیتو  و    شیفرسا  دهیبا 
شد. استفاده  از    جینتا  آنها  تداخل  حاصل  بافت  بدون  ابزار 

ابزارها  Al  اژیآل  یتراشکار با  ر  ی را  نانوبافت   زی برش  و  بافت 
 کردند. سهیمقا

  ی سوراخ کوچک رو   کی  جادیا   ی برا   EDMاز      [9]و همکاران    دنگ
لبه برش استفاده    کیکناره نزد   ای  برادهسطح    ی بر رو  WC/Coابزار  

کرد.   ی )روان کننده ها  MoS2را با    کرویکرد و سوراخ م جامد( پر 
کنند. آنها   یعمل م  یخود روغن کار ی ابزارها به عنوان ابزارها  نیا

بدون بافت    ی ابزارها  ی برش خشک فوالد سخت شده را برا   جینتا
براده  با   مصفحه  کنار  کرویو  ن  یسوراخ  نظر  برش،    ی روهای از 
ا  سهیاصطکاک مقا  بیو ضر  پهلو  شیسا بر  در    ن،یکردند. علوه 

بعد ر [10]خود    ی انتشارات  تعداد  کاربسوراخ   زی ،  ابزار  در  را   د یها 
WC/TiC/Co   آ  شیافزا و  روان   نها دادند  با  جامد   ی هاکنندهرا 

MoS2  سطح   کی  ی اصطکاک برا   بی نشان دادند که ضر   و  پر کردند
متقابل   یلغزش  یها  شیبافت پر شده با روان کننده جامد با آزما

 . ابدی یبرش خشک کاهش م ی ها شیو آزما
  کرو ینانو/م  یبیبافت ترک   کی  ای در مطالعه    [11]و همکاران  نگی ز

رو سرام  ی بر  با   جادیا  Al2O3/TiC  یکی ابزار  را  ها  بافت  و  کردند 
  ی ا  هیفمتوثان  زریلاز    وصاف کردند.    MoS2جامد    ی روان کننده ها

ر  ی برا  ها  زبافتی ساخت  جهت  در    ،یمواز  یعنیمختلف    یها 
مواز بر  ا  یعمود  بر  فرض  استفاده کردند.  برش  لبه  بود که    نیبا 

ا  ی کربندیپ  نیچن ر  ت یمحدود  نیبر  کاملا  ابزار    ز ی غلبه کند که 
آن بافت با فاصله مع  د یبافت که در  لبه برش   ینیفقط پس از  از 

برش تأث  یکپارچگیشود تا بر    اختهس آنجا  یریابزار   یینگذارد. از 
برش تأث  ی هاکه بافت  ابزار  استحکام   ی و برا   گذارندینم  رینانو بر 

ناح در  بافت  اثر  از  چن  زبافت ی ر  نیب  هیاستفاده  برش،  لبه    ن یو 
  افته یرا با ابزار توسعه    یبرش  شی شد. آنها آزما  شنهادیپ  ی کربندیپ

برش را با ابزار بدون    جیانجام دادند و نتا  فوالد سخت شده  ی بر رو
 کردند. سهیبافت مقا

همکاران  فاطمه ماش  [12]و  ساخت    ی برا   یزر یل  یکارنی از 
رو  کرویم  ی هابافت  نانو  برا   براده  ی هاصفحه  ی و  بهبود    ی ابزار 

و    دهیپد ابزار  آنها    برادهتماس  کرد.  مطالعه   کیاستفاده 
رو  کیستماتیس  نی بهتر  ییشناسا  ی برا   زریل  ی پارامترها  ی بر 

برا   بیترک  رو  دیتول  ی پارامترها  دادند.   دیکاربابزار    ی بافت  انجام 
مورد   کیآنها   رو  ی مطالعه  ابزارها  ی بر  با  فوالد   یبافت  ی برش 

 سه ی در مقا  یبرش ی روهایانجام دادند و اثر بافت را از نظر کاهش ن
 با ابزار بدون بافت نشان دادند.

برش بر  ی ها شیآزما ی بر رو [13]یمطالعه تجرب کی ن،یبر ا علوه
بر    عی بعد بافت و توز  یابی ارز  ی برا   یتاگوچ  یشیاساس طرح آزما

در  برادهصفحه    ی رو آنها  شد.  انجام  برش  فاصله   افتندی ابزار  که 
تر مهم  برش  لبه  از  همچن  نی بافت  آنها  است.  رش  گزا   نیعامل 

ناح طول  ها  بافت  وزن  یبندگچس  هیدادند که  درصد  غلظت   ی و 
 دهند. یابزار را کاهش م برادهبه صفحه  برادهمواد منتقل شده از 
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غبافت  در  ابزارها  زین  ی کارروان   اب یها  هستند.  دار    ی مؤثر  بافت 
سطح تماس،    ،یچسبندگ  ،یبرش  ی روهایکاهش اصطکاک، ن  ی برا 

 گزارش شده اند. یمعمول ی با ابزارها سهیابزار در مقا شی دما و سا

ابزارها  ریتأث  یبررس  قیتحق  نیا  هدف بر  است.    ی بافت  به  برش 
سطح ابزار برش   ی بر رو  زبافت ی ر  جاداین معنی که اولین هدف ای

برش  کینزد  ابزار  است و    به لبه برش بدون کاهش استحکام لبه 
مطالعه    قیبرش از طر  ندیدر فرآ  یبافت ساز  ریتاث  یبررسدر ادامه  

 تجربی بررسی  شده است. 

 شرح مساله   -2
 ابزار برش    -1-2

توسط   شده  عرضه  تنگستن  کاربید  استفاده CPX_ZCC ابزار  مورد 
گرفته که فاقد براده شکن و داراری صفحه براده صاف است.  قرار 

( داده  1شکل  نمایش  هولدر  روی  بر  را  آن  نصب  نحوه  و  ابزار   )
 است.

 
 شکل ابزار و نحوه نصب آن بر روی هولدر   ( 1  شکل 

 
 توسط لیزر ابزار  ایجاد بافت    -2-2

برای سطح    میکرو  پردازش لیزری برای ساخت بافت های مقیاس 
ابزار برش استفاده شده است. بیشتر مطالعه گزارش شده در مورد  
ابزار برش از لیزر فمتوثانیه برای تولید ریزبافت   اثر میکروبافت بر 

می کند صفحه  .  استفاده  تحقیق،  این  با   برادهدر  برش  ابزارهای 
فمتوثانیه   لیزر  دستگاه  از  شد.    فایبراستفاده  داده  بافت 

لیز تغییر  پارامترهای  مناسب  ترکیبی  آوردن  دست  به  برای  ر 
بافت می که  گ کنند  قطر    ودی های  از  ابعادی  با    150تا    50را 

و عرض   می   50میکرومتر  ایجاد  با عمق میکرومتر  ها  بافت  کند. 
محدوده   در  یا    50-10های مختلف  تولید شدند. عرض  میکرومتر 

سکنر لیزر  قطر بافت تولید شده توسط دستگاه لیزر به اندازه نقطه ا
قطر   با  هایی  بافت  تولید  برای  شد.   100متر،  میکرو  50محدود 

بین  میکرومتر  150میکرومتر،   تا   1.3استفاده می شود. توان لیزر 
کیلوهرتز برای تولید بافت  300کیلوهرتز و   100وات در فرکانس  1.5

بود. ادامه س  متغیر  در  لیزر  و  بر   1رعت علمت گذاری  میلی متر 
ابزار  100و    پاس   1ثانیه،   برای بافت سطح    5به ازای هر    کیلوهرتز 

 انتخاب شد. میکرومتر 

 
 ایجاد شده بر روی ابزار   بافت  ( 2  شکل 

 حل تحلیلی   -3
 فرضیات    -1-3

سطح   تماس  ماشین کاری  هنگام  در  اینکه  به  توجه  با   برادهبا 
قطعه کار به گونه ای است که مرکز سطح هر یک از آنها نسبت به 

داد، در ناحیه تماس در سمت مختلفی قرار  نتیجه خط مماس بر 
این گونه تماس ها تغییر شکل االستیک بوجود آمده در قطعه    در

باید در محاسبات   از مرتبه ضخامت الیه روانکار است که این امر 
نظر گرفته شود. بدلیل   اینکه سطح تماس کوچک است، فشار  در 

 نسبتا زیادی به سطح وارد می شود. 
با توجه به اینکه در اینجا می خواهیم اثر روانکار را در هنگام براده 
دارد  بردای مشخص کنیم، فرض اینکه سیستم در حالت پایا قرار 
الزم   مسئله  های  پیچیدگی  به  توجه  با  و  است  درستی  فرض 

 نیست حل وابسته به زمان را بررسی نماییم.  
عمل در  است  ممکن  البته  فرضیات که  از  دیگر  خوبی   یکی  به 

روی   بر  روانکار  فیلم  ایجاد  نشود،  برادهرعایت  حدقل   سطح  با 
ضخامت به صورت دایمی است. این فرض یک فرض حیاتی برای 
تقریبا   ای  مساله  چنین  حل  عمل  آن  بدون  و  است  محاسبات 

 غیرممکن است.
ماشین کاری بدلیل اینکه شرایط تماس در یک سمت ) سطح  در 

کند  براده نمی  تغییر  صورت (  به  را  تماس  ناحیه  توان  می 
الیه  ضخامت  اینکه  بدلیل  همچنین  گرفت  نظر  در  مستطیل 
با  توان  می  است،  کم  بسیار  تماس  ابعاد  با  مقایسه  در  روانکار 

صو  به  را  مساله  خوبی  در  تقریب  گرفت.  نظر  در  بعدی  یک  رت 
 شماتیک مساله مورد نظر نمایش داده شده است. 3 شکل

 
 شکل شماتیک مساله   ( 3  شکل 
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 معادالت حاکم بر مساله   2-2
معادله  رینولدز  معادله  جرم  بقای  و  مومنتوم  معادله  ترکیب  با 
بدست می آید که معادله حاکم بر رفتار روانکار است. فرم کلی آن 

 ( است.  1مطابق رابطه )
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روانکار   بودن  ناپذیر  تراکم  فرض  با  معادله  این  بعدی  یک  فرم 
بیرون می آید. و    x)نیوتنی( چگالی از زیر مشتق جزئی نسبت به  

ترم جریان  بودن  پایا  فرض  با  می    همچنین  حذف  آن  از  زمانی 
نظر گرفتن این نکته که ضخامت الیه روانکار بسیار کم    در با  شود.

و   کرد  نظر  ها صرف  ترم  بقیه  مقابل  در  آن  از  توان  می  و  است 
است   تقریبا صفر  همچنین با توجه به اینکه سرعت اولیه روانکار 
انتها برابر سرعت حرکت ابزار بر روی قطعه است و   و با سرعت در 

متوسطهمچ سرعت  تعریف  به    نین  معادله  فرم کلی  نهایت  در 
 صورت زیر است 
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از   با دور  فاصله  در  صفر  فشار  اینجا  در  مرزی که  شرایط  داشتن 
های   روش  از  استفاده  با  معادله  این  است،  بررسی  مورد  ناحیه 

)پیشرو  که 1عددی  داشت  نظر  در  باید  چه  اگر  شود.  می  حل   )
و   است،    لزجت چگالی  فشار  ازافزایش  ناشی  دما که  افزایش  با 

در   دارد.  وجود  روانکار  فاز  تغییر  امکان  حتی  و  می کنند  تغییر 
و   تغییرات چگالی  مراجع  فشار    لزجت بیشتر  تغییرات  حسب  بر 

است   شده  فا . [14]بیان  تغییر  است که  شده  فرض  اینجا  در  در  ز 
افتد.  رو نمی  اتفاق  روانکار و    چگالی  ،لزجت انکار  الیه    ضخامت 

 محاسبه می شود: ( 5و )( 4( و )3مطابق روابط )

(3) 
   𝜇 = 𝜇0 × exp([ln(𝜇0) + 9.67]

× [−1 + (1 + 5.1 × 10−9 × 𝑝)]0.68) 

 

(4) 𝜌 = 𝜌0 [1 +
0.6 × 10−9 × 𝑝

1 + 1.7 × 10−9 × 𝑝
] 

 

(5) ℎ = ℎ𝑙 −
2

𝜋𝐸
∫ 𝑝 ln(𝑥 − �́�)2 𝑑�́�
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با یک حدس اولیه برای فشار می توان باال،  با توجه به معادالت  
تخمینی از خواص روان کار بدست آورد. با قرار دادن این خواص و  
فشار   توزیع  رینولدز  معادله  در  روانکار  الیه  ضخامت  همچنین 
را  جدید  فشار  مقدار  توان  می  آن  به  توجه  با  آید که  می  بدست 

رار می شود تا توزیع فشار همگرا  بدست آورد. این عمل آنقدر تک
شود. پس از بدست آمدن توزیع فشار از آن انتگرال گرفته شد تا 

 میزان فشار روی سطح و میزان بار تحمل شده بدست آمد. 

 
1Forward   

استوکس  ناویر  معادالت  از  واقع  در  که  رینولدز  برای حل معادله 
ایجاد  روی هندسه  بر  ابتدا یک شبکه  در  باید  است  آمده  بدست 

. تعداد نود های شبکه یا به عبارت دیگر طول هر قسمت از نمود
و همچنین  آمده  بدست  عدد  روی  بر  گذاری  تاثیر  پارامتر  شبکه 
باید   باالتر  دقت  برای  معنی که  این  به  دارد.  برای حل  الزم  زمان 
شبکه ریزتری ایجاد کرد ولی با ریز شدن شبکه زمان و هزینه حل  

اید حالت بهینه ای را برای شبکه  افزایش پیدا می کند. بنابراین ب
باشد و هم هزینه  انتخاب کرد که هم حل از دقت کافی برخوردار 
اینجا   مساله  مانند  مسائلی  برای  معمول  طور  به  نشود.  زیاد  حل 
بهتر است که اندازه هر جزء از شبکه تقریب مناسبی از کوچکترین  

از حفره    طول موثر در هندسه باشد که در اینجا فاصله مراکز هر یک 
است. برش  ابزار  روی  بر  ایجاد شده  جدول    های  مشخصات   1در 

 روانکار مورد استفاده در ماشین کاری را نمایش داده است.
 

 مشخصات روانکار   ( 1  جدول 
 68 درجه سانتی گراد   40گرانروی سینماتیک در  

 95 شاخص گرانروی )حداقل( 
 210 درجه سلسیوس )حداقل( نقطعه اشتعال بر حسب  

 -10 نقطه ریزش بر حسب درجه سلسیوس )حداکثر( 
 880 درجه سلسیوس   15چگالی در دمای  

 
ها   حفره  عرض    150و    100و    50قطر  و  میکرومتر،   50میکرومتر 
از   بافت  فوالد    50تا    10عمق  شده  انتخاب  قطعه کار  میکرومتر، 

همچنین جنس ابزار کاربید راکول است.    45سخت شده به میزان  
( ابعاد و قطر حفره های  2در جدول )  تنگستن انتخاب شده است.

 مختلف نمایش داده شده است.

 نتایج -4
برابر   اولیه  فشار  انتخاب  به کوچکترین     80با  بار  نسبت  درصد 

مرحله تکرار مساله به جواب قابل قبولی   27سطح مقطع پس از  
به روش تحلیلی توزیع فشار بدست آمده  (  4نمودار شکل )  رسید.

 را نشان داده است. 

 
 از شبکه  توزیع فشار در هر نود   ( 4  شکل 

 

0.0E+00

2.0E+05

4.0E+05

6.0E+05

8.0E+05

1.0E+06

1.2E+06

1.4E+06

1.6E+06

0 20 40 60

p
re

ss
u

re
 (

p
a)

node number



ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  213   بافت ابزار بر عملکرد روانکاری در فرایند تراشکاری اثر  مطالعه تحلیلی   ـــــــ
 

 

Volume 22, Issue 10, October 2022  MME, Proceedings of 2nd Iranian National Conference on Advanced Machining and Machine Tools 
 

( شکل  نمودار  در  که  به  4همانطور  توجه  با  شود،  می  ملحظه   )
لبه ابزار برش   و در    بیشترینشرایط مرزی قرار داده شده فشار در 

 انتها تقریبا به صفر نزدیک شده است.
تحلیلی    روشبهاصطکاک محاسبه شده    ضریب(  5)نمودار شکل  

 های مختلف رانمایش داده است.برای حالت 
 

 
 مقایسه ضریب اصطکاک  محاسبه شده در حالت های مختلف   ( 5  شکل 

 
نشان داده شده است، بطور کلی (  5)همانطور که در نمودار شکل  

بر روی ابزار باعث کاهش ضریب  اصطکاک می  شود.   بافت ایجاد 
حالت  به  مربوط  اصطکاک  ضریب  مقدار  کمترین  بین  این  در 

و عمق    50سوراخ با قطر   میکرومتر است و پس از    25میکرومتر 
کمترین مقدار ضریب اصطکاک   50میکرومتر و عمق    150آن قطر  

 . را داده است 

 جمع بندی   5
ها ا  زی ر  ی بافت  عملکرد  نبهبود  نظر  از  را   ، یبرش  ی روهای بزار 
که    دهند. مشخص شد  یتنش نشان م  عی براده و توز  یمورفولوژ

برش بسزایی    ری بافت تأث  کرویو گام م  ، عمقعرض  ابزار  برعملکرد 
بافت  همچنین    دارد. تغداثر   نیاست. ا  اریدر عمق برش بس  رییر 
عمق برش، بافت در تماس ابزار و    شیاست که با افزا   لیدل  نیبه ا

 . ابدییم شیافزا  براده

م  زبافت ی ر نت  برادهشود    ی باعث  در  و  شود  خم  طول    جهیزودتر 
و   ابزار  نت   برادهتماس  در  و   جاد یا  یاصطکاک کمتر  جهیکوچکتر 

را بهبود م  نیشود. ا ابزار  عملکرد   ی فاصله لغزش  را ی بخشد ز  یکار 
کاهش م  سطح براده  ی رو انرژ  ابدی  یابزار    ی صرف م  یکمتر  یو 

 شود. 

برا  با  شده  پر  بافت  مسدود   دنیکش  ر یبه تصو  ی ابزار  بافتدار  ابزار 
  ی حت  ن،یدهد. بنابرا   یرا نشان م  افتهیبهبود    یتار  استرس، رفشده

در   بافت  واقع  ندیفرآ  کیاگر  بافت   یبرش  ابزار  شود،  مسدود 
م بهتر  تواندی همچنان  ز  یعملکرد  باشد  ر   را ی داشته    یی سانادر 

تفاوت وجود دارد که به    یبرا   ژهیو  ییگرما و مواد قطعه کار  ابزار 
 .کندیگرما کمک م ترع یاتلف سر
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در   نهایی  استحکام کشش  روی  فرآیند  پارامترهای  اثر  تجربی  بررسی 
 فرآیند ذوب انتخابی لیزر 

 

 مشخصات مقاله   چکیده 

لیزر   انتخابی  فرآیند ذوب  پارامترهای  اثرات  پژوهش  این  آهن    (SLM)در  جنس  از  قطعات ساخته شده  روی خواص مکانیکی  بر  را 
خالص بررسی شده است. خواص مکانیکی مورد بحث در این مقاله استحکام کشش نهایی می باشد. سطوح انتخابی به ترتیب شامل  

ی باشد و همچنین برای طراحی آزمایش ها از روش تاگوچی استفاده گردید.  با بررسی ریز  توان لیزر، سرعت اسکن و فاصله هاشوری م 
داد که   نشان  نتایج  شد.  تعیین  استحکام کششی  باالترین  به  دستیابی  برای  اشاره   مورد  فرآیند  پارامترهای  بهینه  ساختار، محدوده 

ثانیه و فاصله هاشوری  م   600وات، سرعت اسکن    200سطوح بهینه پارامترها به ترتیب توان   بر  برای بیشترین    70یلی متر  میکرومتر 
 .استحکام کشش نهایی است
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 مقدمه   -1
افزودنی  تکنیک های ساخت  از  یکی  لیزر  انتخابی  ذوب  تکنیک 
از  مستقیما  بعدی  سه  مدل  فلزی،  قطعات  تولید  برای  است که 
برای ساخت  فلز  پودر  از  این فرآیند  گرفته می شود. در  کامپیوتر 

استفاده   نظامی،   شودی مماده  صنایع  در  قطعات  تولید   برای  و 
و  -خودروسازی، هوا بافت  مهندسی   ، استفاده فضا  مورد  پزشکی 

قرار می گیرد. در قطعات ساخته شده با روش ذوب انتخابی لیزر  
 [1]پودر فلزی به دلیل ذوب با یکنواختی بهتری قوام می یابد. در  

پودر   از  شده  ساخته  قطعات  روی  تجربی  های  آزمایش  اولین 
آن،  براساس  صورت گرفت.  لیزر  انتخابی  ذوب  تکنیک  با  فلزی 

قطعات ساخته شده با روش ذوب انتخابی لیزر    دریافت شد که در 
انرژی باالنر، تنش   و بالطبع چگالی  انرژی ورودی باالتر  به دلیل 
ای   گلوله  ایجاد  باعث  مسئله  این  شد.  ایجاد  بیشتری  پسماند 
شدن پودر در هنگام ساخت نیز شد. با گذشت زمان گستره جنس  

ابتدا قطعات مواد به کار گرفته شده در این تکنیک وسیع تر شد.  
ساخته شده با تکنیک ذوب انتخابی لیزر از جنس فوالد ضد زنگ  
مورد  بودند،  مناسبی  ریزساختار  و  مکانیکی  خواص  دارای  که 
های  روش  سایر  با  شده  ساخته  قطعات  با  و  گرفته  قرار  بررسی 

شد مقایسه  بین 2]-[7سنتی  فاصله  مانند  فرآیند  پارامترهای  اثر   .
چنین اثر چگالی انرژی روی قطعات  نقاط و سرعت اسکن و هم  

شد  s316Lفوالد   و  [2,3]بررسی  اسکن  نقاط  فاصله  افزایش  با   .
سرعت اسکن زبری سطح و تخلخل قطعات افزایش یافته و این 
قطعاتی  به کاهش خواص مکانیکی شد. از طرفی دیگر، در  منجر 
ایجاد   ای  پدیده گلوله  شدند،  ساخته  پایین  انرژی  چگالی  با  که 

این وجود در مقایسه با قطعات ساخته شده با سایر روش  شد. با  
ذوب  قطعات  تسلیم  استحکام  که  شد  مشخص  سنتی،  ها 
در  شد.  مشخص  مشابه  پژوهشی  در  است.  باالتر  لیزر  انتخابی 

دسته    [4]پژوهش دو  به  ظاهری  شکل  براساس  فوالدی  پودر 
یک   شد.  بررسی  مکانیکی  خواص  بر  ها  آن  اثر  و  بندی  تقسیم 

پود حدود  حالت  اندازه  با  بیضوی  صورت  به  و    500ر  میکرومتر 
میکرومتر تعیین شد. پودر های  10حالت دیگر پودر کروی با ابعاد 

بیضوی باعث ایجاد گلوله ای شدن می شوند اما پودرهای کروی 
روی پدیده گلوله شدن تاثیری ندارند و برای رفع این مشکل ذوب 

وجود کارب شد.  انجام  اسکن  الیه  هر  از  مجدد  قطعات  در  ترد  اید 
جنس فوالد باعث کاهش کرنش و زبری سطح می شود و دلیل 
تنش های درونی در قطعات ساخته شده با این روش سرد شدن  

است  پارامترهای [5]سریع  اثر  تجربی  های  آزمایش  انجام  با   .
شد بررسی  قطعات  این  خواص کششی  روی  این [6,7]فرآیند  بر   .

و نرخ همپوشانی مستقل از اساس مشخص شد که ضخامت الیه  
خواص کششی است اما اگر تعداد الیه ها افزایش یابد، استحکام  
نیز  ساخت  زاویه  اثر  کرد.  خواهد  تجربه  را  کمی  بسیار  کششی 

برای بهبود کیفیت سطح قطعات نیز اخرین الیه   [8]بررسی شد. در

نتیجه مطلوبی حاصل شد.   و  گرفته شد  قرار  اسکن  بار  دو  تحت 
تحقیقی در  طی  قطعات   9]-[11که  استحکام  شد  مشخص 

ذوب  روش  با  ها  آن  همه  تیتانیومی که  قطعات  از  کامپوزیتی 
 انتخابی لیزر ساخته شدند، بیشتر است.  

ذوب   فرآیند  پارامترهای  مستقل  تاثیر  گذشته  مطالعات  در 
مکانیکی  استحکام  روی  آلیاژی  و  فلزی  قطعات  لیزر  انتخابی 

این پژوهش، عال قطعات، بررسی شد. در  تحلیل ریزساختار  وه بر 
بررسی اثر مستقل پارامترهای فرآیند روی استحکام کشش نهایی 
اکچوئیتورها   و  سنسورها  در  وسیعی  کاربرد  که  آهنی  قطعات 
بهینه  سطوح  تحلیل،  این  از  استفاده  با  و  گرفته  انجام  دارند، 

 پارامترهای فرآیند استخراج شد. 

 مواد و فرآیندها   -2
این پژوهش از پودر آهن ساخته شده با  به دلیل خواص   بهتر، در 

روش اتمیزه گازی استفاده شد. ظاهر پودر مورد استفاده کروی و  
میکرو متر تعیین شد. ترکیب شیمیایی   40با قطر به طور متوسط 

روش   از  جدول    XRFآن  در  شد.  با   1حاصل  شیمیایی  ترکیب 
استفاد با  قطعات  ساخت  است.  شده  داده  نمایش  از   جزییات  ه 

دستگاه پرینتر سه بعدی که با تکنیک ذوب انتخابی لیزر کار می  
 . کند، انجام شد

اجزای    صورتبه   1شکل   را    مورداستفادهشماتیک  فرآیند  این  در 
قرار  دهدی منشان   ذوب  حال  در  پودر  زمانی که  فرآیند  این  در   .

دارد، به دلیل جلوگیری از اکسایش، فرآیند درون محفظه عاری از  
کامالً   صورتبهاکسیژن صورت می گیرد. بنابراین محفظه ساخت  

ساخته   درون   شودیمبسته  به  گاز  جریان  ورودی  یک  هم  و 
یژن داخل تا درصد اکس  شودیم محفظه و یک خروجی گاز تعبیه  

اکسایش جلوگیری شود. در   یک درصد محفظه به زیر از  برسد و 
پودری قرار   بستر  به صورت یکپارچه در  قسمت الیه نشانی، پودر 

. در هر الیه قبل از اسکن لیزر روی سطح، مقدار مشخصی رد یگ یم
ساخت آمده و توسط  یک غلتک   به سطح میز  پودر   صورتبهاز 

سا اضافه نیز شودیمخت پخش  کاماًل یکنواخت روی میز  . پودر 
جمع   دارد  قرار  محفظه  دیگر  طرف  در  ظرفی که  در  شودی مدر   .

ساخت   میز  الیه،  هر  تشکیل  الیه   اندازهبهابتدای  ضخامت 
تا با ایجاد الیه پودر، سطح   کندیم ، به پایین حرکت  شدهمشخص 

. پرتو لیزر پس از برخورد  رد یقرار گمیز ساخت    سطحهمالیه کاماًل  
مسیر، روی سطح پودر با سرعت و الگوی    کنندهکنترلی  هانهیآبا  

ماده و هندسه قطعه   برای هر    شدهی طراح  موردنظرمشخصی که 
مرحله، هندسه  کندیماست، حرکت   هر  برش   آمده دست به. در  از 

مدل  اهیال مراحل    جادشدهیای  این  شدن  تکرار  با   صورت بهو 
اتصال    قرارگرفته  همی رو  هاهیالپیوسته   نفوذ    هاآن و  اثر  در 

صورت   اشعه  و  رد یگ یمحرارتی  قطعه  بعدسهمدل    ت یدرنها.  ی 
 ساخته خواهد شد.
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 استفاده   موردترکیب شیمیایی پودر   ( 1دول  ج 
  استفاده مورد . ترکیب شیمیایی پودر 1جدول

 عنصر  سدیم گوگرد  کلسیم منیزیم منگنز  آلومینیوم  آهن سیلیسیم لیتیم  فسفر 
 درصد وزنی  01/0> 01/0> 01/0> 01/0> 1/0> 1/0> 6/99 2/0 01/0> 01/0>

 

 
در    ( 1  شکل  موجود  تجهیزات  و  لیزر  انتخابی  ذوب  فرآیند  از  شماتیکی 
 دفرآین

 طراحی آزمایش   -3
در این پژوهش برای دستیابی به محدوه بهینه پارامترهای فرآیند، 
های  پژوهش  مطالعه  با  صورت گرفت.  مقدماتی  های  آزمایش 
مرتیط گذشته، سطوح اولیه پارامترهای فرآیند استخراج و ساخت 

انجام شد. قطعات اولیه با ابعاد ) و  15×15آن ها نیز  ( میلی متر 
اثر    5ضخامت   اولیه  های  آزمایش  در  شدند.  ساخته  متر  میلی 

بر   لیزر  اسکن  الگوی  و  لیزر  اسکن  لیزر، سرعت  توان  پارامترهای 
شد بررسی  سطح  سه  در  چگالی  سطوح روی  زیر  جدول   .

پارامترهای فرآیند نمایش داده شده است. جهت صرفه جوبی در 
تاگوچی   آزمایش  طراحی  از  ها،  آزمایش  هزینه  و   L9زمان 

استفاده شد. سپس ریزساختار نمونه ها بررسی شد. با استفاده از  
سمت   به  فرآیند  پارامترهای  بهینه  سطوح  آمده،  دست  به  نتایج 

بود همگرا شد. برای اطمینان از  محدوده هایی که چگالی   بیشتر 
قرار   بررسی  مورد  اولیه  های  نمونه  ساختار  ریز  نتایج،  صحت 

 گرفت.

 نتایج و بحث   -4
برداری  عکس  ها،  نمونه  چگالی  نتایج  از  سنجی  صحت  برای 

زیرساختار    2میکروسکوپیک برای بررسی ساختار انجام شد. شکل  
را  چگالی  بیشترین  و  هایی که کمترین  نشان    نمونه  بودند،  دارا 

می دهد. همانطور که در شکل سمت راست مشخص شده است، 
در  و  است  شده  ساخته  های  نمونه  در  تخلخل  بیشترین  دارای 
باشد.  دارای کمترین تخلخل می  نقطه مقابل شکل سمت چپ  
بنابراین برای دستیابی به خواص مکانیکی بهینه در آزمایش های  

به سمت سطوحی که بیشترین مقدار    ثانویه، پارامترهای فرآیند را 
 چگالی حاصل شده بود، همگرا شد.

 
 الف 

 
 ب 

ریزساختار    ( 2  شکل  از  میکروسکوپیک  چهار.  هانمونه تصویر  و  سه  ی 
و  الف(   زیاد  تخلخل  دارای  تخلخل    ب( نمونه  کمترین  دارای  نمونه 

 باشدی م
 

لیزر  هانمونه انتخابی  استفاده تکنیک ذوب  با    اساس   بری آهنی 
سطوح بهینه پارامترها ساخته شد. ساخت این قطعات مطابق با  

استحکام    ASTM E8استاندارد   آزمون  ساخت  از  پس  شد.  انجام 
جدول   شد.  انجام  نهایی  آزمون   آمده دست بهنتایج    2کشش  از 

نشان   را  تحل  ت یدرنها.  دهدی مکشش  از  استفاده  آماری  با  یل 
  ر یتأثمقدار    3روش تاگوچی سطوح بهینه شناسایی شدند. شکل  

پارامتر   هر  نشان    شده مشخص مستقل  شکل  این  در  است. 
در سطح   شدهداده  است که پارامترهای توان و سرعت اسکن لیزر 

بر ثانیه دارای بیشترین استحکام    متری لیم  600وات و    200دوم با  
نهایی   پاباشندیمکشش  همچنین  در  .  هاشوری  فاصله  رامتر 

میکرومتری، بیشترین مقدار استحکام به   70سطح سوم یا فاصله 
 دست آمد. 
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 سطوح پارامترهای فرآیند و نتایج  (2جدول  

 شماره 
توان  
 )وات( 

بر   متر ی ل ی م سرعت ) 
 دقیقه( 

فاصله هاشوری  
 )میکرومتر( 

استحکام کششی )مگا  
 پاسکال( 

1 180 400 50 614 
2 180 600 60 647 
3 180 800 70 672 
4 200 400 60 637 
5 200 600 70 696 
6 200 800 50 623 
7 220 400 70 594 
8 220 600 50 617 
9 220 800 60 637 

 

 
 استحکام کشش نهایی بر   اثر مستقل پارامترهای فرآیند  ( 3  شکل 

 ی ر ی گ جه ی نت  -5
آهنی   قطعات  فرآیند  پارامترهای  بهینه  با    شدهساختهسطوح 

لیزر   انتخابی  ذوب  برای   اساس   برروش  مستقل  اثر  تحلیل 
نهایی   استحکام کشش  در  شد.  تعیین  نهایی  استحکام کشش 

به یکدیگر   اندکی نسبت  اختالف  با  پارامترها  مستقل   ریتأثتمام 
پارامتره بهینه  اساس سطوح  این  بر  داشتند.  و  یکسانی  توان  ای 

به  دوم  سطح  در  نهایی،  استحکام کشش  در  لیزر  اسکن  سرعت 
با   و    200ترتیب  در   متری لیم  600وات  دقیقه شناسایی شدند.  بر 

با   فاصله هاشوری سطح سوم  بهینه    70پارامتر  سطح  میکرومتر 
شد.   تا    نیچنهمشناخته  توان  افزایش  با  شد که   200مشخص 
دلیل   به  پود  کهآن وات  بین  صورت  انرژ  بارها  اتصال  باالتری  ی 

 220ولی در سطح سوم و توان    ابدیی م، استحکام افزایش  رد یگ یم
باالتر   انرژی  و    لزوماً وات،  شد  نخواهند  استحکام  افزایش  باعث 

کاهش سرعت اسکن تا    نیچنهم . و  شودی مباعث سوختگی پودر  
بر دقیقه چون انرژی در زمان کمتری به پودر    متری لیم  600حدود  

  400. اما در سرعت  شودیمباعث  بهبود در استحکام    شودی موارد  
که باعث    واردشده  ازحدشیببر دقیقه مانند توان، انرژی    متریلیم

 . شودیمسوختگی پودر  
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Design and fabrication of a 3D printer based on 

the  selective laser sintering (SLS) technology 
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With the development of additive manufacturing technology, the quantity of devices that 
can be used in small office with the commercial or educational purposes increases. In this 
research, the goal is to build a desktop 3D printer with selective laser sintering technology, 
which can be used for research purposes. The main concentration is focused on fabrication 
with parts that can be manufactured in the country or can be procured from the domestic 
market. It is also tried to make the 3D printer compatible with the common open-source 
additive manufacturing softwares. The fabricated 3D printer has the ability to work with 
all kinds of common polymer powders. In addition, it is easy to update the device's 
firmware according to the researcher's needs. The capabilities of the device was tested 
with Glucose powder, paraffin wax powder, and thermoplastic-ceramic material 
combinations. It is currently used for research on fabricating ceramic parts with indirect 
laser sintering. 
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فناوری تف جوشی   برپایه  بعدی  طراحی و ساخت دستگاه چاپ سه 

 ( SLSلیزر) 

 

 مشخصات مقاله   چکیده 

مورد استفاده قرار    یتنوع دستگاههایی که بتوان در محیط های کوچک اداری و تجاری و یا آموزش   ،با گسترش فناوری ساخت افزایشی 
تف جوشی انتخابی لیزر است که برای امور   با فناوری رومیزی  چاپگر سه بعدی  شود. در این پژوهش هدف ساخت یک  بیشتر می  داد

همچنین با نرم افزارهای متن باز رایج  بازار داخلی قابل تهیه باشد و   ، قطعات آن ساخت داخل بوده و یا ازپژوهشی قابل استفاده بوده
بعدی   باشد.  چاپگرهای سه  بعدیسازگار  سه  به    چاپگر  براین  عالوه  دارد.  را  رایج  پلیمری  پودرهای  انواع  با  توانایی کار  ساخته شده 

فین و ترکیبات  ا د. این دستگاه با پودر گلوکز، پودر موم پار بروزرسانی کر   پژوهشگر توان میان افزار دستگاه را با توجه به نیاز  راحتی می
برای    -مواد گرمانرم   غیر مستقیم    انتخابی با تف جوشی  یسرامیک قطعات  ساخت  های  پژوهشسرامیک تست شده و در حال حاضر 

   گیرد.لیزر مورد استفاده قرار می
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 مقدمه    -1
تف ایده روش  اولیه  دانشجوی ی  توسط  لیزر  انتخابی  جوشی 

ایاالت   آستین  در  تگزاس  دانشگاه  مکانیک  مهندسی  کارشناسی 
متحده به نام کارل دکارت مطرح شد. این طرح زیر نظر استاد وی 

تقریبا حدود   نتیجه  به  تا رسیدن  و  جو بیمان شروع شد    ۶دکتر 
سال   در  انجامید.  طول  به  عنوان    1۹۸۷سال  تحت  اختراعی 

وسیله  به  قطعات  تولید  برای  روشی  و  جوشی »دستگاه  تف  ی 
ی تجاری این دستگاه در  اولین نمونه .[1]  انتخابی« به ثبت رسید

 عرضه شد.  DTMبه بازار عرضه شد توسط شرکت  1۹۹0سال 
هم لیزر  انتخابی  جوشی  تف  روش  با  بعدی  سه  نند  اپرینترهای 

روش ها در حال توسع اند. اکنون طیف وسیعی از مواد را  ه سایر 
شامل  می نرمی  مواد گرما  از  استفاده کرد.  پرینترها  این  در  توان 

در که    و مومها تا فلزات و سرامیکها  مانند نایلون  انواع پالستیکها
متنوع   قطعات  تولید  برای  حاضر  متفاوت حال  کاربردهای  با 

ایناستفاده می از  اینکه استفاده  فناوری رو به    شود. با توجه به 
ی کاربردها و مواد  رشد است زوایای ناشناخته زیادی چه در حیطه

بنابراین دارند.  وجود  دستگاهها  ساختار  اصالح  در  چه  و   اولیه 
پژوهش  در  استفاده  برای  بتوان  که  دستگاهی  مورد   هاداستند 

 رشد.استفاده قرار داد ضروری به نظر می
فرایند چاپ سه پودر  ی مشبعدی، محدودهدر  یک بستر  از  خصی 

تف  انتخاب،  گرمایی  انرژی  می توسط  ذوب  یا  و  شود. جوشی 
انرژی گرمایی مورد نیاز برای این فرایند توسط پرتو لیزر و یا پرتو  

می حاصل  پرتوهای الکترون  از  تنها  خالص  سرامیک  برای  گردد. 
استفاده   فلزات  برای  صرفًا  الکترون  پرتو  و  شده  استفاده  لیزری 

ی لیزر بر بستر پودر ممکن است باعث ذوب تابش اشعهشود.  می
کامل ذرات پودر، ذوب جزیی ذرات پودر، سخت شدت ذرات پودر،  

شیمیایی تف واکنش  صلب،  صورت جسم  به  پودر  ذرات  جوشی 
ژله واکنش  یا  پودر،  شدنذرات  دام   ای  به  مثال  عنوان  )به 

سه یک ساختار  در  پودر  ذرات  به بعدی( گردد.  انداختن  پودر  اگر 
(  SLMطور کامل ذوب شود، فرایند جزء گروه ذوب انتخابی لیزر )

لیزر  پودر  ذوب  بستر  دیگر  فرایندهای  تمام  دارد.  را -قرار  پایه 
تفمی جزء گروه  بهتوان  انتخابی  قلمداد کرد جوشی  لیزر   وسیله 

داشته   .[2] را  زیر  دلیل ساخت دستگاهی که سه شرط  به همین 
 باشد پیشنهاد شد. 

گونه  • به  دستگاه  صورت  ابعاد  به  بتوان  که  باشد  ای 
 رومیزی از آن استفاده کرد. 

قابلیت پیش گرمایش برای مواد پالستیک را تا دمای   •
 درجه داشته باشد. ۳00

به گونه • پودر  بستر  برای تست حجم  ابعاد  باشد که  ای 
 مواد اولیه زیادی الزم نداشته باشد.

در نظر گرفته   ی قیمت تمام شد دستگاه مناسب بودجه •
 شده باشد. 

 به طور کامل را  ت برنامه ریزی نرم افزاری  یدستگاه قابل •
 داشته باشد.

 تمامی قطعات را بتوان از بازار داخلی تهیه نمود. •
 

استفاده را  مواد  وسیعی  طیف  افزودنی،  الیه  فرآیندهای  در  شده 
برمی در  چاپ  روش  و  نوع  به  ایمپلنت بسته  چاپ  برای  گیرد. 

های   روش  از  فلزی،  و  می    SLMو  SLSسرامیکی  شود  استفاده 
 همچنین، در چاپ سرامیک به روش پردازش نوری دیجیتال .[3]

می استفاده  فوتوپلیمر  رزین  به  آن  پودر  افزودن  که  از  کنند، 
از  درپژوهش  انواع پودرهای سرامیک  انجام شده تا کنون از  های 

در فرآیند چاپ  .[4]استفاده شده است   ZrO 2و  2SiO  ،3O2Alقبیل  
ی مورد نظر را در دمای توان قطعه، می DLPو  SLSهای  به روش

مورد نیاز لیزر یا نور تابیده شده به   معینی پیش گرم کرده تا انرژی
ها، قطعه نهایی  سطح کاهش یابد.  قطعه تولید شده با این روش

دمای  با  کوره  در  پخت  به  نیاز  و  از  نبوده  هریک  برای  مشخصی 
با یک لیزر دو   [5]های فلز یا سرامیک دارد. دیکرز و همکارانجنس

آلومینا با دمای   سانتیگراد   درجه  ۸00وات و پیش گرمایش پودر 
همکاران   و  کومار  دادند.  انجام  را  جوشی  تف  در    [6]عملیات 

چاپ   متغیرهای  بررسی  با  قدرت    SLSپژوهشی  دادند که  نشان 
لیزر، دما و جهت چاپ قطعه، بر روی کیفیت قطعه تاثیر دارد. در  

ای بر روی دقت  میان این سه متغیر قدرت لیزر و دما تأثیر عمده
نی دما  و  داشته  نقش  ابعادی  نمونه  میکروسکوپی  سختی  در  ز 

همکاران  به و  دینزانا  دارد.  سازی   [7]سزایی  بهینه  از  استفاده  با 
فشار   قدرت،  قبیل سرعت،  )از  لیزر  متغیرهای  تغییر  پودر،  ذرات 

الیه ارتفاع  و  اسکن(  روش  و  شکافهای محیط  توانستند  ها 
روش   به  شده  تولید  قطعات  در  کاهش   SLSمیکروسکوپی  را 

 دهند. 
  DLPایمپلنت دندانی را با استفاده از روش    [8]عثمان و همکاران  

دادند.  طراحی و چاپ کرده و محصول نهایی را مورد ارزیابی قرار 
صفر،   های  سه  ۹0و    45جهت  چاپ  برای  ایمپلنت درجه  بعدی 

لحاط خواص   گرفت که بهترین قطعه از  دندان مورد استفاده قرار 
زاویه   در  بد  ۹0مکانیکی،  نشان درجه  پژوهش  نتایج  آمد.  -ست 

وجود  بود.  ایمپلنت  نهایی  قطعه  مناسِب  ابعادی  دقت  دهنده 
شده مشهود گزارش  های میکروسکوپی در ساختار قطعه چاپترک

می تماس شده که  محیط  در  بهداشتی  مشکالت  به  منجر  تواند 
ها در مرز تماس شود. تانشل و ایمپلنت با دهان و رشد میکروب

ی  [9]همکاران وضعیت در  پایش  و  بررسی  به  بالینی،  تحقیق  ک 
های دندانی تیتانیومی که به روش فناوری الیه افزودنی ایمپلنت 

این   نمود.  سال  سه  مدت  به  کاشت  از  پس  بودند،  شده  تولید 
 ( بیمار  دو  و  هشتاد  روی  محدوده   ۳۸مرد،    44پژوهش  ی  زن، 

بیانگر    ۶۷-2۶سنی   پژوهش،  این  نتایج  گرفت.  صورت  سال( 
٪ از موارد و قابلیت استفاده از این ۹4ت آمیز بودن طرح در  موفقی

شیوهایمپلنت  یک  عنوان  به  مناسب گزارش گردید. ها  درمانی  ی 
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همکاران و  بافت   [10]هوشمند  پژوهش  یک  این  در  به  شناسی، 
رسیدند که   این    2۹نتیجه  زیرکونیا،  ایمپلنت  کاشت  از  پس  ماه 

دچایمپلنت  است  طوالنی مدت ممکن  در  از  ها  تخریب شوند.  ار 
پایداری زیرکونیا   تحقیقات بالینی بلند مدت،  این رو بایستی در 
عنوان   به  بتوان  آن  از  تا  گیرد  قرار  بررسی  مورد  انسان  بدن  در 

 های تیتانیومی استفاده نمود.   جانشینی مطمئن برای ایمپلنت 

 ساختار کلی دستگاه   -2
از  پرینترهای سه بعدی   برای تف جوشی انتخابی لیزر  پودر  بستر 

می  استفاده  نام چاپ  از  که  همانطور  و  برای  کنند  پیداست  شان 
استفاد لیزر  انرژی  از  ذوب  یا  جوشی  تف  به می  هعملیات  کنند. 

 . است  اصلی ای سه قسمت رطور کلی دستگاه دا

 
 [11]تف جوشی انتخابی لیزر   مراحل مختلف و اجزای اصلی  ( 1شکل  

 
 لیزر و متعلقات  -1-2

جوشی را تامین انرژی الزم برای عملیات ذوب یا تف  لیزر وظیفه
می برای فراهم  دوم  لیزر  از  موارد  بعضی  در  همینطور  کند 

کنند. برای سطح گرمایش سطح مواد از لیزر دوم استفاده میپیش 
دو مکانیزم کارتزین و یا گالوو اسک از  استفاده میاسکن  شود.  نر 

اما  دارد  گالوواسکنر  به  نسبت  کمتری  خطای  کارتزین  مکانیزم 
باال سرعتهای  در  همینطور  و  دارد  پایینی  ایجاد  سرعت  با   

 شود.منحنی ها می تیز ارتعاشات ناخواسته به خصوص در لبه 
کمی ایجاد می  کند اما به درمقابل گالوو اسکنر سرعت باال و نویز 

ها نسبت به سطح اسکن دن رابطه حرکت آینهدلیل غیر خطی بو 
ایجاد می اسکن  نقاط  در  با مقداری خطا  معموال  نقص  این  کند. 

کند والگوریتمهای اسکن به کار  لنزهای مخصوص کاهش پیدا می 
سخت  صورت  به  شده  نرمگرفته  یا  و  ممکن افزاری  تاحد  افزاری 

 گردند.اصالح می 
 بستر پودر   -2-2

از سه   پودر  شود. سطحی که پودر  قسمت اصلی تشکیل میبستر 
اسکن شدن توسط  تف جوشی می بار  هر  شود این سطح پس از 

به اندازه  ی  رود تا با الیه یین میای که تعریف شده است پایلیزر 
 جدیدی از پودر پوشانده شود.

وظیفه که  پودر  دهی  خوراک  نیاز  مخزن  مورد  پودر  تامین  آن  ی 
بسته به نوع طراحی مقداری پودر از  برای سطح تف جوشی است.  

 گیرد. مخزن روی سطح قرار می
 غلطک یا تیغه که پودر را روی سطح تف جوشی پهن می نماید. 

 ماژول پیش گرم   -۳-2
تغییر شکل و خراب شدن سطوح اسکن معموال برای جلوگیری از  

می  استفاده  پیش گرم  از  در  شده  به  را  پودر  دمای  معموال  کنند. 
نزمحدوده  میی  نگه  ذوب  به  بین  دیک  دمایی  اختالف  تا  دارند. 

این  کنند.  کم  امکان  حد  تا  را  شدن  کریستابیزه  و  شدن  ذوب 
و  دهد  انجام  را  حرارت  تامین  المنت  با  است  ممکن  ماژول 
اسکن   برای گرمایش سطح  ثانویه  لیزر  از  است  ممکن  همینطور 

 کمک بگیرد.
 کنترلر   -4-2

موتورها وظیفه کنترل  قسمت  برای و    این  را  الزم  انتقال کدهای 
آینه سرعت حرکت  ها،  الیه  ارتفاع  سرعت،  توان،  تنظیم  و  ها 

 حرکت غلطک، دمای پیش گرم و به عهده دارد.

 دستگاه   اولیه   های ح طر   -۳
ایده کلی   دو  با محوریت  اولیه دستگاه  بنا شده    2شکل  در  طرح 

 است.

 

 
اولیه برای ساخت، سمت راست مکانیزم گالوو اسکنر،  طرح   ( 2شکل   های 

 سمت چپ مکانیزم دکارتی 
 

مورد   تغییراتی  با  مشابه  دستگاههای  ساخت  در  طرح  دو  این 
صورت  به  آنها  از  بعضی  طراحهای  است که  گرفته  قرار  استفاده 
تجاری  دستگاههای  بقیه  و  است  عموم  دسترس  در  باز  متن 

 توان به موارد زیر اشاره نمود. ها میطرحی این است.از جمله
 جوشی انتخابی لیزر هایی از دستگاههای تف نمونه   -1-۳

 ( Open SLSدستگاه اوپن اس ال اس)   -1-1-۳
با تبدیل یک دستگاه  چاپگر تف جوشی انتخابی لیزر    ۳در شکل  

  .[12] ت ساخته شده اسواتی  ۸0برش لیزری 
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  دستگاه اوپن اس ال اس.   ( ۳شکل  

 

 ( openMGSLSدستگاه اوپن ام جی اس ال اس)   -2-1-۳
گ   از  قبلی  دستگاه  برخالف  دستگاه  اسااین  برای    ن ک لوواسکنر 

دستگاه  شاسی  نمای کلی    4کند. در شکل  استفاده می  سطح پودر
 . [13]شود مشاهده می

 
 طرح کلی دستگاه (  4شکل  

 
 انتخاب طرح اولیه   -2-۳

 دکارتی و شاسی پروفیل   مکانیزم   -1-2-۳
( چپ  سمت  شاسی  برای    (2شکل  طرح  دکارتی  مکانیزم  از 

ک  می  استفاده  لیزر  می  ند.جابجایی  مشاهده  که  شود همانطور 
دارای دو صفحه اسکن بزرگ بوده که با توجه به ابعاد ماژول لیزر  

متر فراهم سانتی  12در    10ی چاپی به بزرگی  صفحه   ،مورد استفاده
  کرد. اما سرعت اسکن سطح پودر کاهش پیدا کرده و همچنینمی

میزان مصرف مواد اولیه را به خصوص برای چاپ قطعات کوچک 
دهد. باید در نظر داشت از آنجا که طراحی این دستگاه زایش میاف

حرکت  باشد.  مناسب  باید  کار  دفتر  یا  و  آزمایشگاه  داخل  برای 
لیزر صدای زیادی ایجاد کرده و به  مداوم محورها برای جابجایی 

باشدواسطه  روشن  دستگاه  ساعتها  قطعات  چاپ  برای  آنکه    ی 
می کند. با در نظر گرفتن اینکه ای ایجاد  آلودگی صوتی آزار دهنده 

باید دستگاه دارای سیستم پیش گرم باشد با توجه به ابعاد بستر  
است   الزم  گرمایش  برای  زیادی  مصرفی  انرژی  میزان  پودر 
 همینطور هزینه عایق کاری و نصب المنت ها را افزایش می دهد. 

 مکانیزم گالوواسکنر   -2-۳
 2000تواند تا سرعت  اسکنر می دستگاه با استفاده از مکانیزم گالوو  

سخت میلی و  نوع گالوواسکنر  به  اسکن کند)بسته  ثانیه  بر  متر 

ازاین باشد(. همینطور  افزار مربوطه ممکن است سرعت پایین تر 
فضای بستر پودر برای اسکن محدود شده تا مواد مصرفی کمتری  
المنت   دو  با  گرم  پیش  برای  باشد.  الزم  پرینت  بار  هر  برای 

ی و چهار حسگر دما به راحتی دمای پیش گرم تا حداکثر  کمربند
نمود.    ۳00 فراهم  را  گراد  سانتی  مصرفی  درجه  میزان  همینطور 

انرژی در این دستگاه با توجه به سایز المنتها بسیار کاهش یافته 
 است. 

 نتیجه گیری   -۳-۳
نسبت   با توجه به اینکه حجم ماشین کاری مکانیزم گالوو اسکنر 

مکانیزم دکارتی کاهش یافته و همینطور مونتاژ دستگاه ساده به  
شود.مکانیزم گالوواسکنر برای ساخت دستگاه تر انجام می و دقیق 

 مورد استفاده قرار گرفت.
 اجزای دستگاه ساخته شده   -4-۳

 لیزر و متعلقات   -1-4-۳
دستگاه   این  در  استفاده  مورد  لیزر  توان    وات  10ماژول  و  نامی 

است و با وردی    405با طول موج    ت وا  5/۸واقعی عرض  نانومتر 
لنز    5تا    0پالس   از  لیزر  فوکوس  برای  است.  تنظیم  قابل  ولت 

   میلی متر است. 112.5شود. فاصله کانونی ماژول استفاده می
تنظیم    40۹5تا    0بیتی بین عدد    12توان لیزر با توجه به خروجی  

ولتاژ  می بیشترین  آنجاییکه  از  است   ۳/۳خروجی  شود.  ، ولت 
لیزر توان  تغییر    ۶1/5حداکثر  عدم  دلیل  و   بوده  قدرت وات 

 باشد.افزایش طول عمر ماژول لیزر می  وات 5/۸خروجی آن به 
ای قرار گرفته که گالوو اسکنر هم روی آن  ماژول لیزر روی صفحه 

می  با    شود.سوار  که  متعامد  آینه  دو  از  اسکنر  گالوو  ماژول 
درجه دوران می کنند    20تا    -20که زاویه ای بین  موتورهای گالوو  

تشکیل شده است. این ماژول دارای راه اندازی است که با ولتاژ 
ولت    5تا    -5آن  ورودی آنالوگ    شود.میولت تغذیه    15،  0،  -15

آینه حرکت  دامنه  5/0ها  برای  بیشترین  و  بوده  درجه  بر  ی ولت 
بین  زاویه آن  است.  10تا    -10ای  لیزر،    5شکل    درجه  ماژول 

 دهد. گالوواسکنر  و راه انداز مربوطه را نشان می 

 
 ماژول لیزر و گالوواسکنر   (  5شکل  

 

 ماژول لیزر 

گالوو 

 اسکنر 

 پیچ تنظیم فوکوس لیزر 
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شود لیزر گالوو اسکنر و راه انداز  میدیده    5همانطور که در شکل  
است  شده  سوار  آلومینیومی  صفحه  روی  دو  آن  با  صفحه  این   ،

به طور دستی و یا    ۸نخ با گام    4شفت راهنما و پیچ لیداسکروی  
  علت متغیر بودن ارتفاع تنظیم شود.  ارتفاعش تنظیم می خودکار  

ز  همینطور هنگام تمیز کاری سطح نیاو  دقیق فوکوس لیزر است  
بار  غاست که از بستر پودر به اندازه کافی فاصله داشته باشد. تا با

 پودر آلوده نگردد. 
پودر   بستر  سطح  از  لیزر  ارتفاع  دستگاه  این  و  میلی   104در  متر 

آینهفاصله  اسکنرهای  گالوو  است.  میلی  ۸  ی  شکل  متر    ۶در 
 . توانید سطح اسکن شده بستر پودر توسط لیزر را ببینیدمی

 

 
 سطح اسکن شده بستر پودر توسط لیزر (  ۶شکل  

 
 بستر پودر   سطح   -2-4-۳

متر  میلی  15به ضخامت    یک صفحه آلومینیومی ماشینکاری شده
شده    است  سوار  آن  روی  غلطک  حرکت    وکه  مکانیزمهای  روی 

 پوشاند.پیستونها و موتورها را می
غلطک دارای حرکت خطی و دورانی است. چرخش غلطک خالف 

شود که ذرات پودر زیر  خطی است. این کار باعث می  جهت حرکت 
چاپ   بستر  روی  یکنواخت  و  درستی  به  پودر  و  نمانند  غلطک 
پخش شود. سرعت خطی و دورانی قابل تنظیم است و بسته به 

در   دارد.  تنظیم  به  نیاز  معموال  استفاده  مورد  ماده    ۷  شکلنوع 
 دید.ی همراه با مکانیزم غلطک را یتوان صفحه باالمی

 

 
 و مکانیزم حرکتی غلطک   بستر پودرسطح   ( ۳شکل  

 

 شاسی اصلی   -۳-4-۳
است که تمامی  میلی   20فحه آلومینیومی به ضخامت  یک ص متر 

ها و منابع تغذیه روی آن سوار  قطعات مخزن پودر، موتورها، پایه
ی آلومینیومی رو این  و سطح بستر پودر نیز با سه تسمه  شود.می

شکل   در  است.  شده  سوار  اتصال  می  ۸صفحه  جزییات  توانید 
 قطعات را مشاهده کنید. 

 

 
شاسی  ( ۸شکل   باالیی  تف   -1  ،نمای  خوراک    -2جوشی،  مخزن  مخزن 
حرارتی،    -4و۳پودر،   عایق  المنتها،    -5واشر  عایق  سیلیکونی    -۶قالب 

و متعلقات حرکت پیستون مخزن تف  موتور ومتعلقات    -۷جوشی،  موتور 
پیستون مخزن خوراک پودر،   انتقالی    -۸حرکت  و کوپلینگ حرکت  موتور 

موتور    -12سطح بستر پودر،    های نگه دارنده صفحهپایه   -11و10و۹غلطک،  
 شاسی اصلی آلومینیومی  -1۳و کوپلینگ فوکوس لیزر، 

 
 مخازن پودر   -4-4-۳

یکی زیر   شود،دیده می  ۹که در شکل    پرینتر دارای دومخزن است 
و    شودپودر روی آن انجام می  لیزر قرار دارد که فرآیند تف جوشی

نز غلطکد دیگری  می  یک  تامین  را  پودر  خوراک  دو  که  هر  کند. 
 ۸نخ گام    4ای و پیچی  پلهدارای پیستونهایی هستند که با موتور 

میکرو   از  موتورها  استپ  درایور  می کند.  حرکت  پایین  و  باال  به 
به  استپ   می1۶یک  کافی  پشتیبانی  دقت  دلیل  همین  به  کند. 

پو و  با تسمه  آنکه  و جود دارد. ضمن  آنها  قدرت  برای حرکت  لی 
و دقت   استپ معادلافزایش میموتور    ۳۹/1  یابد. به طوریکه هر 
 شود.  میکرومتر می

 

   

 
، مخازن تف  های مخازن از چپ به راست، مکانیزم حرکت پیستون   ( ۹شکل  

 المنت کمربندی مخازن  جوشی، 
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دایره پیستون تف جوشی  قطر  سطح  به  و میلی  ۳0ای  است  متر 
ارتفاعی   بمیلی  40معادل  تغییر  دارد.  را  قادر  متر  دستگاه  نابراین 

و ارتفاع  میلی 25است قطعاتی با سطح مقطع دایره به قطر   متر 
نمونه  40 برای  که  کند.  چاپ  متر  کوچک میلی  قطعات  سازی 

واتی استفاده   ۶0مناسب است. برای پیش گرم از المنت کمربندی  
احاطه کرده   کامل  طور  به  را  سیلند  است که  حسگر  شده  یک  و 

دمایی نزدیک به سطح بستر پودر روی پیستون و دیگری چسبیده 
به بدنه سیلندر کار گذاشته شده، تا کنترل دما به صورت دقیق تر 

 انجام شود. 
، و  میلی متر است   44ای به قطر  سطح پیستون خوراک پودر دایره 

مخزن   44تغییرارتفاع   بودن سطح  بزرگتر  دارد.علت  متری  میلی 
ای فراهم خوراک  جوشی  تف  بستر  برای  پوشش کاملی  نست که 

کمربندی   المنت  دارای  هم  مخزن  این  و    ۸0آورد.  است  واتی 
است.   مجزا  دمای  دوسنسور  دارای  جوشی  تف  مخزن  مشابه 

انجام می  شود. تا از  کنترل دما با سنسورهای چسبیده به سیلندر 
لبه  در  دما  ناگهانی  شدهافزایش  جلوگیری  مخزن  مانع   های  و 

خراب شدن پودر شود. کاربر تنها دمای سطح پیستونها را می بیند  
و بنابراین وقتی دما به مقدار مطلوب رسید عملیات چاپ انجام 

 شود. می
مخزن مجموعه  ضمن  کل  تا  شده  عایق  سیلیکون  با  پودر  های 

نرساند.  آسیب  دیگر  قطعات  به  حرارتی  اتالف  از  جلوگیری 
فن   یک  تهویه س  ۸در    ۸همینطور  متری  انجام  انتی  را  هوا  ی 

مگا  دهد.می آردوینو  برد  یک  عهده  به  دما  شیلد 25۶0کنترل    ،
تک رنگ گرافیکی    و  4/1( ورژنRampsرمپس) در    12۸نمایشگر 

برای  پیکسل    ۶4 بوده  جامد  حالت  رله  عدد  دو  همچنین  است. 
  میان افزار ، به کار گرفته شده انتقال فرامین از برد شیلد به المنتها

باز   ریزیRepetierرپیتیر)  ۷/1ی  نسخهمتن  برنامه  برای  برد   ( 
 تنظیم خودکاراستفاده شده است. با استفاده از زیربرنامه آردوینو 

میان  دمای   افزاردمای  کنترل  برای  دی  آی  پی  پارامترهای 
 است.  سلیندرها به دست آمده

الیهمیزان   ارتفاع  با  خوراک  مخزن  پیستون  آمدن  باال  ها ضریب 
است.   تنظیم  سطح  قابل  مساحت  تفاوت  اینکه  به  توجه  با 

خوراک   می   ۷1/1پیستون  است.  جوشی  تف  سطح  از  توان  برابر 
شکل    5۹/0ضریب   در  کرد.  استفاده  باال  نسبت می   10به  توانید 

 مساحت را ببینید.

 
 جوشی است. برابر سطح تف  ۷1/1سطح مخزن پودر   ( 4شکل  

 

 موتورها، منابع تغذیه و بردهای الکترونیک   -۵-4-۳
پله  درجه به همراه درایورهای میکرو    ۸/1ای  دستگاه از پنج موتور 

-( استفاده کرده است. همینطور دارای برد آپ DRV8825)  استپ 
گاه از بازه امپ برای تبدیل و لتاژ خروجی دیجیتال به آنالوگ دست

  (Dueدیو)ولت است. برد آردوینو    5تا    -5ولت به    ۷5/2تا    55/0
ارسال   برای دریافت فرامین از طریق جی کد و  4/1و شیلد رمپس 

 محاسبات مربوطه به گالوو اسکنر و سایر اجزا دستگاه است. 
همراهآمپر    2ولت    15-0-15ترانسفورماتور   ولتاژ   به  مربوطه  برد 

امپ  -آپبرد  برای برد گالوانومتر و    را   15،  0،-15خروجی یکنواخت  
می تامین  و  کندرا  لیزر  ماژول  نیاز  مورد  الکتریسیته  وبرای   .

سوییچینگ   تغذیه  منبع  از  آردوینو  آمپر    20ولت  12بردهای 
شود. مزیت استفاده از این منبع تغذیه پایداری ولتاژ استفاده می

 ولت است.  240تا  1۸0 بین متغیر بودن ولتاژ ورودی  خروجی با
 ها بدنه و فن   -۶-4-۳

فوالدی   ورق  از  بدنه  میلی  5/1بدنه  است،  شده  ساخته  متری 
مقابل ضربه به قطعات حساس محافظت می کند و دستگاه را در 

است   مضر  چشم  برای  که  لیزر  آبی  نور  خروج  از  همینطور 
می پوشش  کند.  چلوگیری  یک  و  همچنین  لیزر  برای  محافظ 

اثر   متعلقات در نظر گرفته شده تا از آسیب دیدن گالوو و لیزر در 
به عنوان در    ای سبز رنگپلکسی شیشهیک  ضربه جلوگیری شود.  

چشم  از  داخل دستگاه  امکان دیدن  تا ضمن  در  استفاده شده  ها 
برای   شکافهایی  و  فن  عدد  سه  نماید.  محافظت  لیزر  نور  مقابل 

شکل   در  دارد  وجود  بدنه  روی  هوا  دستگاه    11تهویه  نمای کلی 
 شود.به دیده میساخته شده 

 

 
ته شده و سمت چپ دستگاه طراحی  سمت راست دستگاه ساخ (  5شکل  

 شده 

 نرم افزار   -4
 افزار میان   -1-4

استفاده   دو میان افزار  که هردوی آنها متن باز    کندمیدستگاه از 
نمایشگر    هستند، یکی روی  آن  و نمایش مقدار  دما  برای کنترل 

توضیح داده شده است و دیگری میان    ۳-۳-4است که در بخش  
کنترل   و مخازن و همینطور  افزاری است که هدایت گالوواسکنر 

 اس الاس جیام لیزر را به عهده دارد. میان افزار مورد استفاده اپن
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کنت  .است  همینطور  غلطک،  دورانی  حرکت  لیزر، برای  قدرت  رل 
نرم  با  بیشتر  سازگاری  و  اسکن  استفاده  افزارسرعت  مورد  های 

 تغییراتی در آن ایجاد شده است.
 نرم افزارهای برش و ارسال جی کد   -2-4

این دستگاه تقریبا می  تمامی نرم برای  از  با  توان  افزارهای سازگار 
افپرینتر  نرم وام  دی های  تمامی  امکان  همینطور  که  افزارهایی 

را دارندارسال جی جمله می، میکد  از  توان به توان استفاده کرد. 
)نرم  باز  متن  ) slice3rافزهای   ،)Pronterface)(  ،Ultimaker 

Cura)،  رایگاننرم نرم   (MatterControl)  افزار  همینطور  افزار و 
کد به دستگاه از  ( اشاره کرد. برای ارسال جی Simplify 3Dتجاری ) 

برش زدن قطعات، تنظیم سرعت   ( و برای Pronterfaceنرم افزار )
( استفاده Slic3rافزار )وقدرت لیزر و سایر تنظیمات مربوطه از نرم 

 شده است.  
 افزار طراحی نرم   -۳-4

برای طراحی قطعات می توان از تمامی نرم افزارهایی که توانایی 
نرم  این  جمله  از  کرد،  استفاده  دارند  بعدی  سه  افزاها طراحی 

نرم می به  همینطور  توان  و  کد  فری  و  بلندر  باز  متن  افزار 
 افزارهای تجاری سالیدورک، اوتوکد، مایا اشاره کرد. نرم 

 روش کار   -5
مراحل کلی  به ترتیب طراحی سپس برش زدن با اعمال تنظیمات 

کد و درنهایت چاپ و ساخت نمونه مورد نظر و تبدیل آن به جی
دستگاست  این  با  طراحی  برای  می.  را  اه  زیر  پارامترهای  توان 

 داشت. 
از   نباید  قطعه  قطر  دایره ابعاد  به  ارتفاع  میلی   2۶ای  و    40متر 

 متر بیشتر باشد.میلی
از   ارتفاع الیه ها  اولیه  ماده  نوع  به  میکرومتر    150تا    ۷5باتوجه 

برآورد  و  بررسی  مستقل  طور  به  ماده  هر  برای  باید  استو  متغیر 
 شود. 

و    شته باشندمواد گرمانرم که قابلیت پودر شدن را داتقریبا تمام  
توانند در این  می  همچنین ترکیبی از سرامیک با مواد گرما نرم هم

گیرند. از جمله این مواد به نایلون   ، 11دستگاه مورد استفاده قرار 
مواد    ۶۶،  12 از  ترکیبی  یا  و  استایرن  پلی  موم،  پودر  پروپیلین  و 

 ی همچون زیرکونیا، آلومینا استفاده کرد. هایالذکر با سرامیک فوق

 های ساخته شده با دستگاه مواد و نمونه  -۶
ساخت   برای  اولیه  ماده  عنوان  به  متفاوت  ترکیب  سه  کنون  تا 

 قطعات استفاده شده است. 
 پودر شکر   -1-۶

یو  به تنهایی قابلیت جذب نور  وی را ندارد و به خاطر  -پودر شکر 
  از مخلوط و پس    2به    ۹۸نسبت    با کاکائو به،  ساختار خشک آن

الک شدن با مش   مورد استفاده قرار گرفت. درنهایت با   1۷0دوبار 
جدول  یتنظیمات در  کاکا   آمده،  1  که  و  شکر  باپودر  ئو  قطعاتی 

شد. شکل    ساخته  قطعه  12در  می  چند  دیده  شده    شود. ساخته 
 برای این قطعات پیش گرم در نظر گرفته شد چون در دمای عادی 

 شد.سطح قطعات خراب می
 

 تنظیمات نهایی ساخت قطعات با پودر شکر  ( 1جدول  
 مطلوب  آزمایش شده  متغیرهای مورد مطالعه 

 میکرومتر 100 میکرومتر  50،100،150 الیه ارتفاع

 میلی متر برثانیه  20 متر برثانیهمیلی 20،40،۶0 سرعت

 ٪۷5 ٪100، ٪۷5،  ٪50 سطح  اسکن چگالی

 وات  5 وات   5.۶1، 5، 4 قدرت لیزر

 گرادسانتیدرجه ۱۲۰ گرادسانتیدرجه ۱۰۰،۱۲۰،۱۴۰ دمای پیش گرم 

 

 
 قطعات ساخته شده با پودر شکر  ( ۶شکل  

 

 موم پارافین   -2-۶
شکل   می  ای هقطع  1۳در  ریختهرا  پارافین  موم  با  گری بینید که 

و پس از    هموم پارافین ریخته گری آسیاب شدساخته شده است.  
با میکرومتر(    ۸۸ی ذرات  )اندازه  1۷0الک مش   دوبار الک شدن با
جدول   موج    2تنظیمات  طول  در  موم  آنجاییکه  از  شد.  ساخته 

از    405 ندارد.  جذب  دستگاه  لیزر  به  نانومتری  تیتانیوم  اکسید 
  .ه است درصد استفاده شد 2میزان 

   
 تنظیمات دستگاه برای سخت قطعات مومی  )2جدول  

 مطلوب  آزمایش شده  متغیرهای مورد مطالعه 

 میکرومتر 150 میکرومتر 100،1۳0،150 الیه ارتفاع
 میلی متر برثانیه ۸0 متر برثانیهمیلی ۸0،100،120 سرعت

 100 ٪100 ،٪۷5  ،٪50 سطح اسکن چگالی

 وات  ۶1/5 وات  ۶1/5 قدرت لیزر

 گرادسانتیدرجه  25 گرادسانتیدرجه 25،40،۶0 دمای پیش گرم

 

 
موم)اعداد قطر   سمت راست، بزرگنمایی سطح قطعه چاپ شده با( ۷شکل 
و سمت چپ نمای مجاور و باالی    دهند( ها به میکرو متر رانشان می دایره 

 همان قطعه  



ــ  زاده، هادی پروز مصظفی عبدالعلی  22۶ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــ
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 مول ایتریا   ۸زیرکونیای پایدار شده با    -۳-۶
اینکه سرامیک  علت  نیاز  به  زیادی  انرژی  به  برای تف جوشی  ها 

می دستگاه  ساخت  و  تولید  قیمت  افزایش  باعث  و  شود،  دارند 
گرمانرم مخلوط شده یا روکش  راه معموال یک مادهبه هممعموال  

ذرات   روی  می  سرامیکنازکی  تفشود،  ایجاد  با  آن  تا  جوشی 
انی مرحله ممکن است روی قطعات ،  گیرد میشکل    قطعه بعد از 

قبیل پرس ایزواستاتیک سرد یا گرم صورت گرفته تا  از  عملیاتی 
قطعات را داخل کوره گذاشته و  از آن    چگالی آن افزایش یابد. بعد

جدا  ی گرما نرم را ماده گرادسانتی درجه ۶00تا  500ی حدود در دمای
دمای  می در  نهایت  در  و  جوشی    1۶00تا    1400کنند  تف  عملیات 

می  در  کامل  زیرکونیاییهانمونه  14  شکلشود.  توسط   ی  که 
می دیده  شده  ساخته  این  ،  شوددستگاه  تولید  سازی  بهینه 

 و ترکیبات مواد اولیه آن در دست انجام است.  قطعات 
 

 
نمونه (  ۸شکل   راست  به  و  ازچپ  شده  ساخته  نمونه  چاپ،  درحال  ی 
 مول   ۳اینریا  -ی نهایی با زیرکونیانمونه 

 نتیجه گیری   -۷
با توجه به محدودیت منابع سعی شد تا دستگاه با بودجه مصوب  

انجام شده موفق   آزمایشهای   دستگاه ساخته شده در ساخته شود. 
برنامه   مجداد  که  دارد  را  این  قابلیت  دستگاه  است.  کرده  عمل 

ای پژوهشگر  به  و  شود  می   نریزی  را  تنظیمات  امکان  که  دهد 
متناسب با نیاز خود را اعمال کند. بخش زیادی از این تنظیمات 

نهایت تقریبا تمام    کد به آن ارسال کرد. در را می توان از طریق جی 
که یکی دیگر از مزایای این   شوندقطعات در بازار داخلی یافت می

برای ساخت دستگاه  اهدافی که  نهایت تمامی  در  است.  دستگاه 
 .در نظر گرفته شد، محقق گردید

 تشکر و قدردانی 
شاهرود صنعتی  دانشگاه  پژوهشی  محترم  معاونت  شرکت  ،  از 

قطعی  ،منشرکت محترم واکر شیلگان،  محترم    جناب آقای دکتر 
بی  همکاری  بابت  دهقان  مهدی  مهندس  ساخت  و  برای  دریغ 

 کمال تشکر را داریم.   دستگاه
اخالقی:  این    تاییدیه  تنظیم  و  تهیه  در  را  اخالقی  اصول  نویسندگان 

 . اندمقاله رعایت نموده 
توسط نویسندگان انجام شده و    تعارض منافع:  تمامی مطالب مذکور 

 . نهادی در تهیه آن نقش نداشته استهیچ فرد یا 
 : اختیاری سهم نویسندگان 

این طرح با اعتبارات پژوهشی دانشگاه صنعتی شاهرود    منابع مالی: 
تاریخ  و  است  رسیده  انجام  ترتیب   به  به  آن  خاتمه  و  تصویب  های 
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In recent years, topology optimization has been used as an innovative approach to design 
lightweight and high-performance components. Despite the high variety of developed 
topology optimization approaches, only a limited number of them can be used in 
commercially available software programs, and in particular, for complex geometries. 
Three different types of these methods have been utilized and investigated in this 
research. In the first step, an industrial part is redesigned for topology optimization. Then, 
the volume of this part is reduced by 60% by three different methods of Continuous 
Compliance Optimization (CCO) , Discrete Compliance Optimization (DCO) , and Stress-
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computational cost of each approach are assessed. Finally, in a nutshell, it can be 
concluded that despite the differences in the performance and result of each method, all of 
them are applicable, but the SCO method could achieve the best result due to the minimum 
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توپولوژی بهینه   انتخابی های  روش   ارزیابی  ساخت    سازی  هدف  با 

 : مطالعه موردی قطعه صنعتی به کمک روش ساخت افزودنی 

 

 مشخصات مقاله   چکیده 

قطعات سبک و با کارایی باال مورد استفاده قرار  های اخیر، بهینه سازی توپولوژی به عنوان رویکردی خالقانه به منظور طراحی  در سال
نرم   توان درها را می آن تنها تعداد محدودی از    ها،با وجود تنوع و گستردگی باالی این روش گرفته است. قابل  افزارهای تجاری و  در 

بهینه   به سه روش مختلفسپس  و  صنعتی بازطراحی    ایدر گام اول قطعهیافت. در این پژوهش  های پیچیده  هندسهاستفاده برای  
توپولوژی شامل  بهینه    سازی  با متغیرهای گسسته و  انرژی کرنشی  با متغیرهای پیوسته، کمینه سازی  انرژی کرنشی  کمینه سازی 

ضریب ایمنی،    جایی،بیشینه تنش و جابه  ی نظیر . سپس پارامترهایگرددسبک سازی میدرصد    60تا حدود    ی مقید شده با تنش، زسا
هدف اصلی از این مطالعه یافتن    .شودمقایسه میهر رویکرد  در  ایی و خطای ناشی از آن، وزن نهایی و هزینه محاسباتی  میزان همگر

هایی در  با وجود تفاوتکه    نمودنتیجه گیری    توانمی   در نهایت   باشد.بهترین روش در دسترس به منظور سبک سازی این قطعه می
در عین رسیدن به  پیوستهاما روش کمینه سازی انرژی کرنشی با متغیر    قبول هستندقابل ها  روش ، تمامیعملکرد و نتیجه هر رویکرد 

های فراوانی  های بهینه سازی شده دارای پیچیدگی. الزم به ذکر است که عموما هندسهوزن مناسب، تمرکز تنش کمتری خواهد داشت
 باشند.ها قابل تولید میخت افزودنی تنها به کمک این روشهای ساهستند و به دلیل پتانسیل و انعطاف پذیری باالی فناوری 
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 مقدمه   -1
انقالب صنعتی دوم،     وری باالتر بهره همواره به دنبال  بشر  پس از 

است. بوده  خود  اطراف  محیط  در  قطعات  و  مواد  گذشت   از  با 
روش گسترش  و  تقاضا،  زمان  افزایش  و  تولید  خطوط  و  ها 

صنعتگران به اهمیت دستیابی به محصوالتی با کیفیت باال و در  
زمان  کوتاه روش  .بردندپیترین  از  ساخت  یکی  جهت  رایج  های 

صنعت  در  باالتر  بازدهی  با  بلوک   ،قطعات  از  اضافی  مواد  حذف 
این وجود    .  [1]باشداولیه و تبدیل آن به قطعه هدف میخام   با 

هندسه از  بسیاری  ودر  تشخیص    ها  امکان  پیچیده  قطعات 
حذفناحیه قابل  دشوار  های  دهه،  در  است.  ناممکن  یا  های و 

استقبال   مورد  توپولوژی  سازی  بهینه  عنوان  تحت  روشی  اخیر 
 بسیاری از پژوهشگران و صنعتگران قرار گرفته است.  

توان گفت  ف کلی از بهینه سازی توپولوژی میبه عنوان یک تعری 
هدف یافتن توزیع مناسبی از ماده در یک    ،لکه در این نوع مسائ

طرا  به گونهفضای  است  شده  تعیین  پیش  از  یا حی  یک  ای که 
گرفتن قیودی خاص، کمینه نظر  )بیشینه(   چند تابع هدف با در 

به هندسه سبک.  [2]گردند روش عموما  راندمان این  افزایش  و  تر 
می نرم  انجامد.قطعه  توسط  عموما  که  روش  این  های  افزار در 

بدست آمده  پیچیده های شود، هندسهو طراحی انجام می یتحلیل
اخت نیستند. با ظهور  قابل س  های مرسومبا روش  در بیشتر موارد 

-هندسهتولید  توانمندی    های ساخت افزودنی وو گسترش روش
پیچیده دهه  های  اخیردر  سازی  های  بهینه  اهمیت  و  رونق   ،

بر  پژوهشگران زیادی در سه دهه اخی توپولوژی گسترش یافت.   ر 
نموده مطالعه  موضوع  این  رویکردهای روی  و  از    گوناگونی  اند 

سازی نموده  توپولوژی  بهینه  استخراج  روشرا  بهینه اند.  های 
-روش  بندی کلی زیر قرار داد:توان در دسته سازی توپولوژی را می
مبنای چگالی و   7]-[10ترازهای تعیین سطوح  روش،    3]-[6های بر 

روش دیفرانسیلدیگر  معادالت  حل  مبنای  بر    و   11]-[15های 
 .16]-[18رویکردهای جزء هندسی

رویکرد  مبنای چگالی، فضای طراحی  در   بر  مک  به ک عموما  های 
اجزاء محدود، گسسته بندی  طراحی سازی میشبکه  متغیر  شود. 

این گونه مسائل چگالی را    1تا    0از    مقداریتواند  که میاست    در 
رای هر جزء ثابت  ب  هاوشر از    عضیدر ب  که این مقدار  داشته باشد

می گرفته  نظر  باشدر  سازی  بهینه  مسئله  حل  طی  در    این   ود. 
، نواحی مختلف سیاه، سفید و خاکستری با توجه به مقدار  یکرد رو

به  گردند. نواحی سیاه  بدست آمده برای هر جزء ایجاد می  چگالی
، نواحی سفید به معنی چگالی 1معنی حضور کامل جزء و چگالی  

طراحی فضای  از  جزء  حذف  و  نشان    صفر  خاکستری  نواحی  و 
عدد چگالیدهنده  میانی  یک(  های  و  صفر  هر    )بین   جزءبرای 

به  این نواحی خاکستری عموما من  هستند. مشکالتی در  بروز  جر 
ذا در طراحی سازه به روش بهینه سازی گردند و لساختار سازه می

میانی چگالی  با  نواحی  است که  آن  مطلوب  حد      توپولوژی  تا 

هایی با  ند و سازه نهایی تنها شامل جزءامکان از مسئله حذف گرد 
یک   وچگالی  صفر  به    یا  و  از  نزدیک  یکی  باشد.  مقدار  دو  این 

روشرایج ماده ی  هاترین  مدل  خاکستری،  نواحی  این  حذف 
خطادهی  ایزوتروپیک با  رزوانی   جامد  توسط  است که  )سیمپ( 
گردید. مدل  ارائه  این  و    ،در  ماده  االستیک  مدول  میان  رابطه 

 گردد:  به صورت زیر تعریف می جزءچگالی 
(1)   𝐸(𝜌𝑒) = 𝜌𝑒

𝑝𝐸0            𝑝 ≥ 1 

رابطه   این  در  اولیه،  𝐸0که  جامد  ماده  االستیک    𝐸(𝜌𝑒)مدول 
االستیک   چگالی   جزءمدول  است.  𝑝و  𝜌𝑒با  جریمه  ضریب    یک 

باشدهرمقدار   بیشتر  ضریب  خ  ،این  جریمه  نواحی  با  اکستری 
می مواجه  و  بیشتری  حداقل شوند  به  خاکستری  نواحی  ایجاد 

همانمی قابل  رسد.  که  نتایج    بینیپیشطور  این  بهبود  است، 
به عدد   وابسته  سال[19]باشدمی  𝑝کامال  در  و سیگموند  بندسو   . 

بر اساس    یک بازه مشخص  در 𝑝اثبات کردند که اگر مقدار   [4]1999
آ االستیک  مدول  و  ماده  پواسون  ضریب  از  تابعی  ن  روابطی که 

می مدل سیمپ  تعیین گردد،  ماده هستند  از  واقعی  مدلی  تواند 
 ارائه دهد. 

رت به صو  ،در مقابل روش سیمپ که در آن متغیر طراحی چگالی
می تا یک تغییر  صفر  روش در    یابد،پیوسته از  -دسته دیگری از 

یعنی   صورت گسسته  به  طراحی  متغیر  چگالی،  مبنای  بر  های 
این دو مقدار( تعریف می) و یا عد  یکو  صفر   گردد.  دی نزدیک 
توسط ژی و  1990تکاملی که در اوایل دهه های بهینه سازی روش

این زیر شاخه قرار میم  [5]استیون گیرند. ایده اولیه طرح شد، در 
-های کم اثرتر در دامنه طرح میجی بخشاین روش حذف تدری 

توسط   تکاملی که  سازی  بهینه  روش  یافته  توسعه  شکل  باشد. 
همکارانش و  گردید،    [20]کورین  عنوان  ارائه  سازتحت  ی بهینه 

 که همزمان اجازه حذف و اضافه  شودشناخته میتکاملی دوسویه  
های دهد. مزیت اصلی روشنمودن ماده در فضای طراحی را می

نواحی خاکستری   تکاملی رسیدن به یک هندسه مشخص بدون 
این را ساده  است که  قطعات  این  تولید  میامر  به عالوه    .سازد تر 

روش پیچیدگی  این  دارای  کمتری  محاسباها  ریاضیاتی  و  تی 
 باشند.های پیشین مینسبت به روش
پ که  کلیه روشیشهمانطور  اشاره شد در   الی چگ  ،های مذکورتر 

جزء   طراحی تعریف شده برای هر  روش باشدمیمتغیر  اما در   .-
دوم دسته  مشخصا    های  تعو  ترازروش  طراحی   ،یین  متغیر 

دامنه طرح می  مسئله به کمک    این مرزهای سازهباشد.  مرزهای 
له  ها با حل معادو حرکت مرز   گردندتابع تعیین تراز مشخص می

می بدست  تراز  تعیین  روش  .آیددیفرانسیل  توسط    این  ابتدا  در 
سال در  ستیان  و  سپس  [8]199۸  اوشر  و  یافت  توسط     توسعه 

به منظور بهینه سازی توپولوژی   [9]2000و ویگمان در سال    ستیان
های تکاملی به دلیل در این روش نیز مشابه روش .استفاده گردید

هندسه به  آن،  مرزهای  به کمک  طراحی  فضای  کامال   ای تعریف 
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دست میمعین   پیچیدگی  توان  دارای  روش  این  اما  های یافت 
 باشد. پیشین میهای روش به  نسبت  الیی محاسباتی با
که   دریافت،میهمانطور  سازی  روش  توان  بهینه  توپولوژی  های 

ب تنوع  و  آنگستردگی  از  تعدادی  دارند.  باالیی  همچون  سیار  ها 
را  خود  راه  تراز  تعیین  و  سیمپ  نرم  روش  تجاری  در  افزارهای 

حالیاین    .اندبازیافته این   است   در  از  بیشتری  بسیار  تعداد  که 
ها همچنان در قالب کدهای پژوهشی مختلف مورد مطالعه روش

های اخیر به منظور مقایسه و دریافت روش گیرند. در سالقرار می
توپولوژی،  مناسب سازی  روی ای  های گستردهپژوهش  بهینه   بر 

ته است که در هر کدام به مطالعه فصورت گر   مختلف  یکردهای رو
   مترهای خاصی پرداخته شده است.پارا 

های تکاملی و  رسی روشبه مقایسه و بر  [21]2009رزوانی در سال  
های هر ها و مزیت دیت سیمپ پرداخته است. در این مقاله محدو

بهبود    ه منظورانجام شده ب پیشین های وهشپژ همچنین روش و 
 بررسی شده است.  رویکرد هر 

سال   در  همکاران  و  بر  [22]2017سادلوی  بهینه  به  روش  رسی سه 
در این افزارهای تجاری موجود هستند پرداختند.  سازی که در نرم 
نرم از  اپتی مطالعه  روش افزار  به  سازی  بهینه  برای  استراکت 

بهینه سازی مقید شده با تنش  افزار آباکوس برای و از نرم  سیمپ،
و بهینه سازی با متغیرهای گسسته به منظور سبک سازی بلوک 

فشار   تحت  پارامترهایی  مکعبی  سپس  و  است  شده  استفاده 
میزان   نهایی،  هندسه  در  ایجاد شده  میزز  تنش  بیشینه  همچون 
ایجاد شده،  ایمنی هندسه  روش، ضریب  هر  در  ماده حذف شده 

االستیک بدست آمده مقایسه و تحلیل    استحکام فشاری و مدول
 گردیده است.

سال در  همکاران  و  به  کد  [23]2202  یاگو  مربوط  های روشهای 
بهینه سازی  و    سیمپ، تعیین تراز، بهینه سازی تکاملی دو سویه

قطعات  و  تیر  در  بارگذاری  نوع  چندین  برای  را  متغیر  توپولوژی 
در این مطالعه پارامترهایی همچون    دیگر مورد مقایسه قرار دادند.

حل  تعداد تکرارهای    ، کیفیت قطعه ایجاد شده،یهزینه محاسبات
وجود آمده در رسیدن به ه  میزان خطای ب  مسئله تا همگرایی آن،

 قید و هدف مورد مطالعه قرار گرفته است.
اصلی   پژوهشهدف  این  قطعات  در  سازی    نگهدارنده  سبک 

دستگاهی صنعتی تحت فشار است که در بخش بعدی به    یچهدر
قرار   برای خواهد  تفصیل مورد بحث  از    گرفت.  بهتر  نتیجه  یافتن 

روش و  مقایسه  تنش  با  شده  مقید  سازی  بهینه  سیمپ،  های 
بهینه سازی با متغیرهای طراحی گسسته برای سبک سازی این  

بهترین   تا  است  استفاده گردیده  انتخاب  هندسو    یکرد روقطعه  ه 
مورد   پارامترهای  پژوهشگردد.  این  در  تنش    ،مطالعه  بیشینه 

و میزان خطای هر  هرقطعه بدست آمده از هر روش، حجم نهایی 
جایی ، بیشینه جابهدر رسیدن به حجم هدف، ضریب ایمنیروش  

هر   و  هندسه،  در  قطعات  حلقهوزن  تتعداد  هزینه های  و  کرار 
 باشد.محاسباتی هر روش می

 بیان مسئله و معادالت حاکم   -2
 شرح مسئله   -1-2

پ که  برا شیهمانطور  شده  انتخاب  قطعه  شد،  اشاره  سبک   ی تر 
این پژوهش  یساز   نتر ی دستگاه پر  یچهدارنده درنگه  ی هارهیگ   ،در 

شکل  باشد.  یماز شرکت نورا    پی   100نورا ام    مدل  یفلز  ی سه بعد
در دستگاه و سه گیره  -1 و مشخص شده  نگهدارنده  الف نمایی از 

نمایی-1شکل   می  از  ترنزدیک  ب  نشان  را  گیره  درِ    دهد.یک 
درون   محیط  رینگ به منظور ایزوله نمودن-دستگاه حاوی یک او 

می داخلی محفظه  فشار  تحت  مجموع  در  گیره  بنابراین  باشد. 
نیروی الزم جهت فشرده   و  می دستگاه  قرار  اورینگ    گیرد. سازی 

افزار آباکوس، نیروی کل  سازی این مسئله توسط نرم پس از شبیه
عدد پیچ موجود در سه گیره تحمل خواهد   6نگهدارنده در، توسط  

که   سازیشد  شبیه  کلیه  پیچ در  ناحیه  در  فشار  مقدار  این  ها 
مگاپاسکال در نظر گرفته شده است. شایان ذکر است که    ۵حدود  

پیش از  صورت گرفته که  وی قطعه اولیه مقداری ماشینکاری  بر ر
اصلح سازی  با بهینه  مطابق  اولیه  خام  قطعه  طراحی  از  است  تر 

 استفاده گردد.   2شکل 

 
 الف(

 
 ب(

از در دستگاه پرینتر سه بعدی فلزی و سه گیره    ایواره طرح الف(    ( 1  شکل 
 ب( تصویر بزرگ نمایی شده از گیره نگهدارنده   آننگهدارنده 

 

 
، پیش از  وتبدیل آن به نمونه خام اولیه  بازطراحی قطعه موجود  ( 2  شکل 

 بهینه سازی توپولوژی 
 

است که آن  مقصود  پژوهش  این  حجم   6۵  حدود  در  از  درصد 
آن   اولیه  قطعه یابد بدون  به کاربرد گیره  کاهش  به عبارتی    که  و 

آن  مورد استفاده از    های وارد گردد. قطعلطمه  استحکام مورد نیاز 
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قابل  1است که خواص آن در جدول ال  ۳16جنس فوالد زنگ نزن 
نگهدارنده  .باشدمیمشاهده   فشار  قطعه    ۵  محوری  تحت 

ناح پیچ میمگاپاسکال در  به دو بخش کلی فضای    و  باشدیه هر 
است. بندی شده  تقسیم  طراحی  غیر  و فضای  ناحیه   طراحی  دو 

جهت عمودی   در  دستگاه هستند  در  با  تماس  طراحی که در  غیر 
در   جز  به  هم  پیچ  درونی  بخش  حرکت  و  ندارند  حرکت  قابلیت 

است. شده  محدود  عمودی،  محور  طراحی  جهت  برای   فضای 
بندی شده    ۳0000  حدود  به   اعمال فرایند بهینه سازی جزء شبکه 

بهینه سازی،    ، اما است  برای شبکه بندی و  تحلیل قبل و بعد از 
از   با خطای کمتر  پذیری مش  تطبیق  روش  استفاده    ۵از  درصد 

استوانه  شده است. طراحی شامل بخش   ای به شعاعفضای غیر 
اطراف جای پیچ    میلی  2  حدود   راست و چپ   در  و دو بخشمتر 
دستگاه  و بدنه  تماس با در    که در  مترمیلی  ۳به ضخامت    قطعه

می  باشدمی ن   .گرددتعریف  در  توپولوژی  سازی  افزار  رم بهینه 
رویکر  و  آباکوس  سه  میبه کمک  انجام  متفاوت  در  د  پذیرد که 

 بخش بعد توضیح داده خواهد شد.
 

 خواص مکانیکی ماده استفاده شده در گیره در مورد مطالعه (  1  جدول 

 ماده 
 مدول االستیک 
 )گیگاپاسکال( 

استحکام  
 تسلیم 

 )مگاپاسکال( 

ضریب  
 پواسون 

چگالی ماده)گرم  
بر سانتی متر  

 مکعب( 
 ۸ 0.2۵ 20±۴90 19۳ ال   ۳16فوالد زنگ نزن  

 
استفاده در  مورد    های بهینه سازی توپولوژی روش فرمول بندی    -2-2

 این پژوهش 
فرمول بندی روش کمینه سازی انرژی کرنشی با متغیر    1-2-2

 پیوسته 
که در حال    شودوش تحت عنوان روش سیمپ شناخته میاین ر

رایج  از  یکی  پرکاحاضر  و  روشترین  سازی ربردترین  بهینه  های 
توان توابع هدف و قیود  افزار آباکوس میدر نرم     توپولوژی است.

همچ  گوناگونی جابهرا  فرکانس،  تنش،  سازه،  نرمی  و ون  جایی 
نظر گرفت به کمک روش سیمپ    دیگر موارد  . از  و بهینه نمود  در 

  توان به کمینه سازی نرمی سازه ترین مسائل بهینه سازی میرایج
می  ) که افزایش  نمونه  سختی  آن  تبع  تابع به  عنوان  به  یابد( 

 . مسئله اشاره نمودکاهش حجم قطعه به عنوان قید  به  هدف و  
 : [22]گردد دی این روش به صورت زیر تعریف میبنفرمول

 

(2) 

 

   min  𝐹𝑇 𝑢(𝜌) 

(3)         ρ ∈ [0,1] 

       𝐾(𝜌)𝑢(𝜌) = 𝐹 

(4)        𝐾(𝜌) = 𝜌𝑝 𝐾0               𝑝 > 1 

(5)      ∫ 𝜌

 Ω

 ≤ 𝑉 

رابطه   این مسئله  در  نیروی    2که  کار  در    خارجیبیانگر  است که 
انرژی اتالف  عدم  کرنشی  با    ،شرایط  برابر  یا  انرژی  سازه  نرمی 

همان  مسئله  طراحی  متغیر  چگالی   ρاست.  که   اجزاء  یا  است 

ماتریس سختی   𝐾0 دریافت کند.را ز صفر تا یک تواند مقداری امی
است که تابعی از متغیر    هرجزءسختی   𝐾  ماده جامد همسانگرد و

جریمه   ضریب  و  طرفی    باشد.می 𝑝طراحی  هدف   𝑉از  حجم 
   ه خواهد بود.لمسئ

روش  و  جنرال  الگوریتم  از  آباکوس،  در  مسئله  این  اجرای  برای 
سازی  کمینه  منتخب،  هدف  تابع  است.  شده  استفاده  سیمپ 

و قید  انرژی کرنشی  حدود تابع  نهایی  نسبی  حجم  به  رسیدن   ،
 بوده است. 0.۳۵

فرمول بندی روش کمینه سازی انرژی کرنشی با متغیر    2-2-2
 گسسته 

های اصلی این روش با روش پیشین در متغیرهای  یکی از تفاوت
تواند ها یا میاست. به عبارت دیگر چگالی المان  طراحی گسسته

یک و بیانگر حضور    ندتواو به معنی حذف جزء باشد و یا می  صفر 
روش این  باشد.  سال    ماده  در  بختیاری  نیما  توسط   [24]1996که 

اکوس قابل دسترسی است اما باید توجه داشت  آبدر  ارائه گردید،  
هدف کمینه تابع  به  محدود  تنها  قید   سازیکه  با  و  سازه  نرمی 

می فرمولحجم  مسئباشد.  از  نوع  این  میبندی  را  به له  توان 
 :  [22]دصورت زیر تعریف نمو

(6)      min  𝐹𝑇 𝑢(𝜌) 

(7)          ρ ∈ {0,1} 
        𝐾(𝜌)𝑢(𝜌) = 𝐹 

(8)         𝐾(𝜌) = 𝜌. 𝐾0 

(9)       ∫ 𝜌

 Ω

 ≤ 𝑉 

بیس و  -برای اجرای این مسئله در آباکوس، از الگوریتم کاندیشن
کمینه   منتخب،  هدف  تابع  است.  شده  استفاده  کنترلی  روش 
نهایی   نسبی  حجم  به  رسیدن  قید،  تابع  و  انرژی کرنشی  سازی 

 بوده است. 0.۳۵حدود 
 

فرمول بندی روش بهینه سازی مقید شده با تنش و با هدف    ۳-2-2
 کاهش حجم 

مهم جمله  چالشاز  پر  و  روش روش  ترین  ترین  سازی،  سبک 
توپو سازی  میبهینه  تنش  گرفتن  نظر  در  با  این لوژی  باشد. 

دالیل   به  اما  هستند  برخوردار  باالیی  اهمیت  از  همواره  مسائل 
جمله  از  خطی    مختلفی  غیر  بسیار  رفتار  و  محلی  رفتار  تکینگی، 

روشت همواره  بودهنش  پرچالشی  مسائل    اند.های  گونه  این  در 
د که از  وشخاکستری( ایجاد می  )جزء  گالی میانی با چ  جزءهایی

فیزیکی فاقد معنا و مفهوم   . ترکیب روش سیمپ با  هستندنظر 
مسائلاین   ضر  نوع  تعریف  با  را  مشکل  این  زیادی  حد  یب  تا 

نمود اصالح  است جریمه  بهینه  فرمول  .ه  مسئله  یک  کلی  بندی 
را   تنش  با  شده  مقید  تعریف  می سازی  زیر  صورت  به  توان 

 :  [22]نمود
 

(10) 

 

      min   𝑉 (𝜌) 

(11 )           ρ ∈ [0,1] 
          𝐾(𝜌)𝑢(𝜌) = 𝐹 
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(12 )           𝐾(𝜌) = 𝜌𝑝 · 𝐾0      𝑝 > 1 

(13 )           𝜎𝑉𝑀 (𝜌) ≤
𝜎𝑒

𝑓
 

 
رابطه   به ترتیب تنش فون میزز و تنش تسلیم  𝜎𝑒   و  𝜎𝑉𝑀   ،  1۳در 
و   است. 𝑓ماده  طراحی  ایمنی  این  ضریب  در  عبارتی  مسئله   به 

گونه  به  است  حجم  کاهش  از  هدف  میزز  تنش  میزان  که  ای 
 مقداری تعیین شده فراتر نرود. 

در   مسئله  این  اجرای  استفاده برای  جنرال  الگوریتم  از  آباکوس، 
قید،  تابع  و  سازی حجم  منتخب، کمینه  تابع هدف  است.  شده 
از یک مقدار تنش تعریف شده بوده است  کمتر بودن تنش میزز 

معادله   به  توجه  با  مقدار  این  مدنظر    1۳که  ایمنی  ضریب  و 
 انتخاب می شود. 

   نتایج   و تحلیل   ارائه  -۳
شده   معرفی  صنعتی  بخش  قطعه  در  مذکور  روش  سه  به کمک 

گرفت. جدولپیشین تحت بهین قرار  توپولوژی  و    2های  ه سازی 
آمده    3 بدست  نتایج  از  را  گزارشی  روش  هر  میاز   دهد. نشان 

ها با ضریب  ، تمامی روشکندمیهمانطور که این نتایج مشخص 
نمودهایمنی   سازی  سبک  را  قطعه  و  باالیی  قابل همگی  اند 

با   .باشندمیهای ساخت افزودنی  و قابل ساخت با روشاستفاده  
وجو  دراین  دقیقد  بررسی  میصورت  در  بهینه  تر  قطعه  یابیم که 

با با هدف کاهش    دیمق  یساز  نهیبهروش    شده  و  با تنش  شده 
بیشتریندا  ،حجم می  تمرکز  رای  خود  هندسه  در  و تنش  باشد 

روشتمرکز  کمترین   در  شده  ایجاد  انرژی    تنش  سازی  کمینه 
متغیر   با  است.  پیوستهکرنشی  آمده  توجه    بدست  باید  البته 

ی با  که  میداشت  شکل،  سازی  بهینه  اضافه  مرحله  به  ک  توان 
تنش در  توزیع یکنواخت  و با مقدار کمتری از  قطعه دست  هر  تر 

ا هندسهیافت  مقایسه  هدف  پژوهش  این  در  که  ما  است  ای 
روش از  گونامستقیما  بدست های  توپولوژی  سازی  بهینه  گون 

های تکرار از منظر میزان هزینه محاسباتی هر  داد حلقهتع  آید.می
روش و زمان حل آن حائز اهمیت است که در روش بهینه سازی 

باالترین تعداد تکرار و در مسئله    ،مقید شده با تنش دو روش   در 
میدیگر   همگرا  تکرار  تعداد  کمترین  کمینه   .گردددر  روش   دو 

مقدار   به  تقریبا  انرژی کرنشی  انرژی کرنشی سازی  از  مشابهی 
درصد به    1۵تا حدود    12خطای بین    و همچنین با  انددست یافته
حجم   یافتندقید  روش  دست  وجود  این  با    دیمق  یساز  نهیبه. 

این در  .دست یافته است   یکاهش حجم بیشتر  به  ،شده با تنش
روی تنش نهایی و  روش ضریب ایمنی است که ، کنترل اصلی بر 

این نوع طراحی مستقیما بر    گردد.نتخاب میبا نظر طراح ا لذا در 
حجم کاهش  میزان  قطعه  روی  بود.   دقیق  نخواهد   کنترلی 

انرژی  سازی  کمینه  روش  در  تنش  تمرکز  کمترین  همچنین 
 کرنشی با متغیر پیوسته صورت گرفته است.

هر روش را در  نمایی از وزن نهایی قطعات بدست آمده از   ۳شکل 
نم میقالب  نشان  ستونی  مشاهده  ودار  قابل  که  همانطور  دهد. 

روش تمامی  خوبی  تقریب  با  تا   ،هااست،  را  اولیه  قطعه  وزن 
  اند.درصد کاهش داده 60ودحد

  
ی و ضریب ایمنی بدست آمده از  جایمقایسه بیشینه تنش، جابه ( 2  جدول 
 های بهینه سازی توپولوژی برگزیده شده روش

 )مگاپاسکال(   تنش بیشینه  
  جابه جایی بیشینه 

 10-۳×متر( )میلی 
ضریب  
 ایمنی 

 

  9.97 1.16 16/۴9 قطعه اولیه 
کمینه سازی انرژی کرنشی  

 با متغیر پیوسته 
۴۴/۸1 2.76 6.07  

  یکرنش  ی انرژ ی ساز نهیکم
 گسسته  ریبا متغ

۸6/91 2.09 ۵.۳۳  

شده با   دیمق ی ساز نهیبه
تنش و با هدف کاهش  

 حجم
91/101 ۳.7۸ ۴.۸0  

 
ی و ضریب ایمنی بدست آمده از  جایایسه بیشینه تنش، جابهمق ( ۳  جدول 
شده روش برگزیده  توپولوژی  سازی  بهینه  قطعه:    های  اولیه  )حجم 

 ( متر مکعب میلی  79۴90.11

 

تعداد حلقه تکرار  
بهینه سازی تا  
 همگرایی مسئله 

  انرژی کرنشی 
-)نیوتون*میلی

 متر( 

  حجم 
متر  )میلی 

 مکعب( 

خطای  
  حجم 
  )%( 

 

کمینه سازی انرژی  
کرنشی با متغیر  

 پیوسته 
۳0 1.۳۵ ۳1۳9۴.۳6 12.۸۴  

  ی انرژ ی ساز نهیکم
 ریبا متغ یکرنش

 گسسته
29 1.12 ۳2097.۵7 1۵.۳7  

شده   دیمق ی ساز نهیبه
با تنش و با هدف  

 کاهش حجم
۴۸ - ۳0۴۳۸.۳2 -  

 

 
آمده  ( ۳  شکل  مقایسه وزن نهایی بدست  روش    نمودار  هر  برای قطعه  از 

 مورد مطالعه  
 

تابع    نمایانگر  4شکل   همگرایی  سه نمودارهای  قید  و  هدف 
می شده  بررسی  است   باشد.مسئله  مشاهده  قابل  که   ، همانطور 

ی زائد به هدف مورد نظر  هاجزءروش گسسته با حذف تدریجی  
اولین مرحله که مربوط  این  شود بنابرهمگرا می انرژی کرنشی در 

 . به قطعه
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 الف(

 
 ب(

 
 ج(

مسئله   ( ۴  شکل  قید سه  و  هدف  تابع  همگرایی    نه یکم   الف(  نمودارهای 
با    یکرنش   یانرژ   یساز   نه یکم   ب(  وستهیپ   ر یبا متغ  یکرنش   یانرژ   یساز
 شده با تنش و با هدف کاهش حجم  دی مق  یساز  نهی بهج(  گسسته  ریمتغ 

قید حجم،   اولیه است کمترین مقدار خود را دارد. به عبارت دیگر 
به پیشروی می را وادار  دو  مسئله  حالی است که در  این در  کند. 

بخش تقریبی  با حذف  اولیه  هندسه  دیگر  قطعه مسئله  از  هایی 
می میآغاز  اصالح  هندسه  سپس  و  امر  گردد  این  کامال گردد. 

بهینه متفاوت  الگوریتم  و  شیوه  به  روش    مربوط  هر  در  سازی 
های زیادی در مسئله بهینه سازی با  به عالوه ناپایداری  باشد.می

بسیار   رفتار  به  مربوط  امر  این  است که  قابل مشاهده  تنش  قید 
روش خطی تنش در  کلی های حل سیمپ میغیر  باشد. به طور 

و تکاملی  روش برای حل مسائل بهینه سازی به های تعیین تراز 
روش تنش  مقبولکمک  میهای  بدست  تری  خام  نتایج  باشند 

مقداری خطا می دارای  معموال  توپولوژی  بهینه سازی  از  -آمده 
بنابراین   و اصالحات جزئی،  نمونهباشند.  بهینه سازی  از  ها پس 

آباکوس تحلیل گردیدهمجددا توسط نرم اعداد مربوط به افزار  اند. 
های جایی بیشینه، وزن و حجم اعالم شده در جدولو جابهتنش  

بدست آمده است و با   ی ثانویههاتحلیل  نتایجاز  ۳و شکل    ۳و  2
 . تفاوت دارد  ۴خام بدست آمده از نمودار شکل اعداد 

روش  5شکل   از  آمده  بدست  نهایی  سازی هندسه  بهینه  های 
 دهد.را نشان می توپولوژی

 

 
 

 الف(

 
 ب(

 
 ج(

  ی انرژ  یساز   نهی کمهای الف(  قطعات نهایی بدست آمده از روش ( ۵  شکل 
متغ   یکرنش با هدف    د یمق   یساز   نهیبهب(    وسته یپ  ریبا  و  تنش  با  شده 

   گسسته ریبا متغ  یکرنش یانرژ   یساز  نهی کمج(    کاهش حجم

 نتیجه گیری   -۴
درِ  نگهدارنده  قطعه  پژوهش  این  تا حدود   در  دستگاهی صنعتی 

سبک   60% توپولوژی  سازی  بهینه  مختلف  روش  سه  کمک  به 
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مترهایی همچون  نتایج بدست آمده از منظر پارا   سازی شده است.
خطای همگرایی،   ،جایی، حجم و وزن نهاییبیشینه تنش و جابه

ر روش  به ه  ء هزینه محاسباتی هر روش و میزان ایمنی قابل اتکا
روش تفاوتاست   گرفتهمورد مقایسه قرار   هایی را در  . اگرچه هر 

اما به طور کلی و در این   ،از خود نشان داده است   ذکر شده  موارد 
. برای مسئله قابل اجرا هستندصوص، هر سه روش  خ  هطراحی ب

داشته  باالیی  اهمیت  مسئله  همگرایی  دقت  اگر  وجود  این  با 
متغیر   با  توپولوژی  سازی  بهینه  روش  خطاباشد،  ی پیوسته 

ت  یرکمت با  قید حجم  را  به  است   معین شدهوجه  روش    .داشته 
حجم  دیمق  یساز  نهیبه کاهش  هدف  با  و  تنش  با  به    شده 

بیشترین   هگرم و در عین حال ب  2.44کمترین وزن یعنی حدود  
به    همچنین  مگاپاسکال رسیده است.  101عنی حدود  یتمرکز تنش  

در   گزارشدالیلی که  اشاره    این  آن  تنش  به  قید   تواندمیشد، 
همچون مشکالتی  بروز  ساز  مسئله  همگرا    زمینه  یا  نشدن  و 

بررسی  ناپایداری مورد  بنابراین  توابع  و  روش   باشد   این 
می سازی   گردد.کمترتوصیه  روش کمینه  است که  حالی  در    این 

تنش یعنی حدود   مگاپاسکال    ۸1انرژی کرنشی با کمترین تمرکز 
گرم دست یابد و    2۵1توانسته است به وزن نهایی مناسبی یعنی  

 به نظر می رسد این روش بهترین گزینه خواهد بود.

 
اخالقی:  ذکرشده   نتایج تمامی که کنندمی  تایید نویسندگان  تاییدیه 

مقاله   نویسندگان پژوهشی هایفعالیت حاصل ا فصر مقاله این  در
 .است

منافع: اين    تعارض  به  مربوط  معنوی  و  مادی  مالکیت  حقوق  کلیه 
است.    پژوهش  پدیدآورندگان  و  اصفهان  صنعتی  دانشگاه  به  متعلق 

مشی   خط  اساس  بر  و  اصفهان  صنعتي  دانشگاه  توسط  حقوق  این 
گذاری و سهم بندي خواهد شد. هر  مالکیت فکری این دانشگاه، ارزش 

تجاري براي  اقدام  یا  نتايج  محتوا،  از  برداري  بهره  سازي  گونه 
صنعتی  دانشگاه  کتبی  مجوز  با  تنها  پژوهش  اين  دستاوردهاي 

 . پذیر استاصفهان امکان 
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پارامترهای فرایند   تاثیر     قطعات   کششی   استحکام   بر بررسی نحوه 
PLA   به روش تولید شده  FDM    پاسخ  سطح به کمک روش   

 

 مشخصات مقاله   چکیده 

و    ی ازددهای ساخت افزایشی به دلیل مزایای متعامروزه روش به ابزار  زمان تولید کوتاه،    همچنین  قالب و جمله عدم نیاز 
بین این روشکاربردهای گسترده صنایع مختلف پیدا کرده است. در  ارزانی و سهولت تولید،    FDM  ها روش ای در  به دلیل 
ترهای مورد استفاده  پارام   ل تولید شده به این روش ومحصودر نتیجه کشف ارتباط بین خواص مکانیکی  کاربرد وسیع دارد.  

این تحقیق  اهمیت زیادی دارد.    ،فرایند  در نیروی  بر    تأثیرات زاویه الیه چینی، تراکم و فشردگی شبکه و ضخامت الیهدر 
جنس    های پرینت شدهنمونه  و استحکام کششی نرمال   می   PLAاز  برای بررسی تأثیرات پارامترها از  گیرد.  مورد برسی قرار 

. نتایج آزمایشات  ه استاستفاده شد  تب مینیکمک  نرم افزار    بنکن بهطراحی آزمایش به روش پاسخ سطح و روش باکس
  38/ 36ترتیب برابر با به پرینت شده  هاینیروی نرمال کشش نمونهاستحکام کششی و بیشترین میزان  که  دهد کهنشان می

زاویه الیه  50/1مگاپاسکال و   درصد و ضخامت    150درجه و تراکم و فشردگی شبکه    صفر چینی  کیلونیوتن بوده است، که در 
 دهد.میلیمتر رخ می  3/0الیه 
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 مقدمه    -1
از   روش  های پرينتراستفاده  از  يكي  بعدي  و كم  سه  سريع  هاي 
تولید  باشد.  می  در صنایع مختلف پیچیده    قطعات  ساخت هزينه  

به پرینترهای سهقطعات  چینی به صورت الیه  عمدتا  بعدی کمک 
 . [1]روی یکدیگر است  بر مواد 

سه پرینترهای  به کمک  قطعات  روشبرای ساخت  از  های  بعدی 
نظیر متعددی  همالیهو    (SLA)  استریولیتوگرافی  تولید  -نشانی 

می  ((FDM  جوش روش    شود.استفاده  همالیهدر   جوشنشانی 
FDM))    جامد رشته  شکل  به  اولیه  نازل   ماده  در  )فیالمنت( 

قابلیت سیالن پیدا و پس از خمیری شدن،  شود  دستگاه گرم می
شکل    خمیریماده    سپس  .کندمی به  نازل  روزنه  داخل  از  شده 
در  پیوسته خارج شده و  به صورت  های نازک و تنظیم شده  رشته

گرفته و حجم  به صورت الیهمسیر حرکت نازل   الیه روی هم قرار 
یک سازرا میبعدی  سه از  دستگاه  این  افزار  قسمت سخت  در  د. 

جایی نازل عملگر کنترل عددی به کمک کامپیوتر که وظیفه جابه
نمای شماتیک این روش    1شکل   [2]را دارد نیز استفاده شده است 

 د. دهرا نشان می

 
 FDM) ) [3]  جوشنشانی همالیهنمای شماتیک روش   ( 1  شکل 
 

های اخیر تحقیقات فراوانیی پیرامیون ایین روش سیاخت در سال
تییأثیرات  ،[4] زاده و همکییارانحسیینافزایشییی انجییام شییده اسییت. 
پلی الکتید  تقطعا استحکام ضربهپارامترهای ورودی فرایند را بر  

 ((FDM  جیوشنشیانی هیمالییهتولید شیده بیه روش    (PLA)  اسید

چینی و پرشوندگی، زاویه الیهبررسی نمودند. در این تحقیق درصد  
تغییرات ضخامت الیه به عنوان پارامترهای ورودی در نظر گرفتیه 

نشییان داد کییه درصیید پرشییوندگی  هییاتحقیقییات آن نتییایج شییدند.
که با کاهش آن استحکام ضربه کاهش   باشدثرترین پارامتر میؤم
ینید برشیکاری لییزر ا فر پژوهشیی، در [5]مرادی وهمکیاران  .یابدمی
بعیدی بیه روش اسید را که به وسیله پرینتیر سیهالکتیکپلی  ورق 
موقیعیت  میورد بررسیی قیرار دادنید.را    تولید شده بود،  نشانی  الیه
 بییه عنییوان و تییوان لیییزرسییرعت برشییکاری ر، ی کییانونی لیییزنقطییه
نتیایج ،  در نظر گرفته شدندهای متغیر ورودی دستگاه لیزر  پارامتر

 ،ت نقطیه کیانونیموقعییتغیییرات  که با    ها نشان دادپژوهش آن
 و کمتیرین عیرض برییدگی  یافتیهپیایین، افیزایش  عرض برییدگی  

پترسون کار است.  قطعه  به  نقطه کانونی نزدیکدر موقعیت    پایین

سییاخت هییا و مشییکالت ، در پژوهشییی محییدودیت [6]و همکییاران
. در را بررسی نمودند  ((FDM  جوشنشانی همالیهروش  قطعات به  

 ،(PLA)پلییی الکتییید اسییید فیالمنییت اییین پییژوهش از سییه نییو  
بیرای  (PC)  کربنیاتپلیی و (ABS) رنیاستا نیبوتاد لی تریلونی اکر

منجر بیه هایی که  شاخصه  و در ادامه  استفاده شد  ساخت قطعات
، [7]و همکیاران  پیورنبیی  .شد، شناسایی گردیدمی  ایجاد محدودیت 

بیر اسیتحکام  پرینیت  پارامترهیای   تیأثیراتبه بررسیی    تحقیقیدر  
 به روشفلزی ساخته شده    –کششی قطعات کامپوزیتی پلیمری  

FDM  عنوان جیز  فلیزی . در این تحقیق از پودر مس بهاندپرداخته
 با درصد وزنیی جز  پلیمریبه عنوان   و گرانول  %25درصد وزنی    با

 و   شیدنقطر نازل، ارتفا  الیه، الگوی پیر  .استفاده شده است   75%
انتخیا  شیده  عنوان پارامترهیای ورودی فراینیدنیز بهدمای نازل  

، در پژوهشی به بررسی سیطح هندسیی [8]بوشتو و همکاران.  است 
ییک   پیژوهشجیوش پرداختنید. در ایین  نشانی هیمالیه  یندا در فر

براجلیه   .ه شدئروش نوین برای توصیف هندسی پروفیل زبری ارا 
بیر روی دقیت پرینیت  سیرعت  تیأثیرات  ، در تحقیقی  [9]و همکاران
را میورد  (SLA) اسیتریولیتوگرافیبیه روش قطعیات تولیید ابعادی  

اهمییت   پژوهشیینییز در  [10] زارکو و همکاران . بررسی قرار دادند
 رکیاری بیه وسییله پرینتیهای برجسته یا ابزار منبیت قالب  ساخت 
را میورد بررسیی   ((FDM  جیوشنشانی همالیهبه روش  و    بعدی سه

بیا افیزایش سیرعت ها نشان داد که نتایج تحقیقات آنقرار دادند.  
بیدترین سیرعت یابید و  هیا کیاهش مییلدقت ابعادی مد  ،پرینت 
رینییانتو و  متییر بییر ثانیییه اسییت. میلییی 90برابییر  بییا  نیییز پرینییت 
بعیدی بیه روش به بررسی پارامترهای  پرینت سیه  نیز  [11]همکاران

ورودی    متغیر  پارامترهای   اند.پرداخته  ((FDM جوشنشانی همالیه
درصدپرشییوندگی)چگالی(، درجییه حییرارت شییامل پرینییت  بییرای 

ایین تحقییق از طراحیی در    باشید.میی  اکستروژن و زاویه پر شدن
اسیتفاده شید و تیأثیرات پارامترهیای آزمایش بیه روش تیاگوچی  

استحکام کششی، مصرف انرژی و زمیان پیردازش ورودی بر روی  
در ادامه برای دستیابی به بیشترین میزان  .مورد بررسی قرار گرفت 

استحکام کششی و کمترین مقدار مصرف انرژی و زمان پردازش، 
هیا فرایند بهینیه شیدند. نتیایج تحقیقیات آن  پارارمترهای ورودی 

دمای اکستروژن ها، در  ترین مقدار برای پارامترکه بهینهنشان داد  
 40پرشوندگی    درصددرجه و     45گراد، زاویه پرشوندگی  سانتی  210

، بیه مطالعیه و بررسیی مییزان [12]فنگ و همکاران  .باشدمیدرصد  
 12استحکام کششیی قطعیات سیاخته شیده بیا فیالمنیت نیایلون 

(PA12)  آمیید، بیا و فیالمنت تولید شده با پودر بازیافت شده پلیی
ها پرداختند.آن  (SLS)استفاده از روش تف جوشی با لیزر انتخابی 

در تحقیق خود اثر سرعت چاپ و جهت ساخت را مورد بررسی قرار 
ها نشان داد که اگر سرعت چاپ خیلیی ند. نتایج تحقیقات آنداد

زیاد یا کم باشد، خواص مکانیکی به شدت تحیت تیأثیر قیرار میی 
گیرد. همچنین با بررسی میزان استحکام کششی، مدول خمشیی 
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واستحکام ضربه قطعات ساخته شده، به این نتیجیه رسییدند کیه 
 بهترین خواص ذکر شده را دارد.    Xجهت 
وجود  متعددی    پارامترهای   (FDM)  جوشنشانی همالیهروش  در  
خواص مکانیکی قطع  دارد   هستندتولید شده  اتکه بر  اثرگذار   ، .

این روش شاملثر  ؤم  پارامترهای  ترین  برخی از مهم ضخامت    در 
سرعت   پرشدن،  تراکم  ساخت،  جهت  پرشدن،  زاویه  نشانی،  الیه 

ازل و فاصله هوایی  چاپ، الگوی پرکردن، دمای اکستروژن، قطر ن
 .[13] دنباشمی هابین الیه

پاسخ،   روش سطح  از   استفاده  با  پژوهش  این  عواملی  در  تاثیر 
بر    زاویه الیه چینی، تراکم و فشردگی شبکه و ضخامت الیه  نظیر

و  خواص   نرمال کششاستحکام  به  نیروی  شده  تهیه  قطعات  ی 
 گیرد.مورد بررسی قرار می FDMش رو

   تحقیق روش    -2
باکس در   بنکن،روش  است.  ناکامل  سطحی  سه  عاملی  طراحی 

آزمایشات بلوک  یک  روش  سطحی این  مجموعه   دو  بین  در 
حل   برای  طرح  این  شود.  می  تکرار  متغیرها  از  مشکل مختلفی 

)نمونه آزمایشات  زیاد  زیاد  تعداد  فاکتور  با تعداد  طراحی  در  ها( 
شد آزمایشات  .  ارائه  روش  تعداد  این  نگه  در  ثابت  ای  به گونه 
می نیز داشته  دوم  درجه  معادله  ضرایب  تخمین  برای  که  شود 
باشد سیگ  .کافی  حساسیت  نسبت  مقدار  نویز  به  های پاسخنال 
مورد بررسی را به عوامل غیرقابل کنترل در آزمایش نشان    خروجی
 د. دهمی

و به کمک روش  آزمایش  طراحی  از  با استفاده  تحقیق حاضر  در 
باکسپاسخ روش  و  نرمبنکن  سطح  کمک  به  مینیو  تب  افزار 

امت الیه  تأثیرات زاویه الیه چینی، تراکم و فشردگی شبکه و ضخ
های پرینت شده از جنس  نمونه کشش آزمایشنتایج حاصل از  بر  

اسید   الکتید  فرایند    (PLA)پلی  همالیهدر  (  (FDM  جوشنشانی 

می پارامترهای ورودی،براي هر  گیرد.  مورد بررسی قرار  از   3  یک 
سطوح این پارامترها را  زیر 1 جدول .نظر گرفته شده است   سطح در

 .نشان می دهد

 سطوح پارامترهای طراحی آزمایش ( 1  جدول 
 3 سطح     2  سطح    1  سطح  نماد  پارامتر 

 A 0 45 90 زاویه الیه چینی )درجه( 
تراکم و فشردگی شبکه  

 )درصد( 
B 100 150 200 

 C 1/0 2/0 3/0 ضخامت الیه) میلیمتر( 

با استفاده از سطوح پارامترهاي در نظر گرفته شده، جدول طراحی 
 15کیه شیامل   ،ایجیاد شیده اسیت   بینکنآزمایش به روش بیاکس

تیراکم و فشیردگی الزم به ذکر است که پیارامتر    .باشدآزمایش می
با قسمت اکسترودر پرینتر میرتب   (Infill Extrusion width) شبکه
بیه  .شیودیمی شیتریکمتیر شیود، تیراکم ب آن  هر چه درصدو    است 

 درصد را به خود بگیرد.  100تواند مقادیر بیشتر از همین دلیل می

هیای نمونیهو نیروی نرمال کشش جهت بررسی استحکام کششی  
ی تسیت کشیش مطیابق پرینت شده، برای هر آزمایش یک نمونه

بیرای انجیام آزمیایش کشیش، از   پرینت شید.  ASTME8استاندارد  
 SANTAMسیاخت شیرکت  STM-250دسیتگاه تسیت کشیش میدل 

ها در دمای محیی  برای تمام نمونه  کشش  استفاده شد. آزمایش
 های شکلانجام شده است.  میلیمتر بر دقیقه  10تست  و با سرعت  

و دستگاه تست کشش را های پرینت شده  به ترتیب نمونه  3و    2
 دهد.نشان می

 
 های پرینت شده مطابق با جدول طراحی آزمایش نمونه(  2  شکل 

 

 
 STM-25مدل  SANTAMدستگاه تست کشش   ( 3  شکل 

 

 هیای پرینیت شیده را نمونه  حاصل از تست کشش  نتایج    2جدول
 دهد.مطابق با پارامترهای مشخص شده نشان می

   ارائه نتایج و بحث   -3
از نمودارهاي  و آزمایشات انجام شده  به منظور بررسی اعتبار مدل

هیا، هیسیتوگرام و چهارگانه احتمال نرمیال، پراکنیدگی باقیمانیده
 است.استفاده شده      ی زمانیها نسبت به بازهپراکندگی باقیمانده

الگویی مشخص نداشتن  ها با توجه به  واریانس  یهمگنی و  برابر
 .قابل اثبات است ها  معین در نمودار پراکندگی باقیمانده  یو شکل
ترتیب نمودارهای چهارگانه باقیمانیده را بیرای به 5و  4های  شکل

را   های پرینت شدهنیروی نرمال کشش نمونهاستحکام کششی و  
 .دهدنشان می

https://analium.com/blog/experimental-design-principles/
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های خروجیی برای بررسی مقدار تأثیر پارامترهای ورودی بر پاسخ
-یجدول ضرایب براساس آنالیز واریانس اسیتفاده می  از  در فرایند
 شود.

باکس  اتآزمایش  ( 2  جدول  روش  به  شده  تست  طراحي  نتایج  و  بنکن 
 کشش
شماره  
 نمونه 

زاویه الیه  
 چینی )درجه( 

تراکم و فشردگی  
 شبکه )درصد( 

 ضخامت الیه 
 ) میلیمتر( 

F (KN) σ (MPa) 

1 0 100 2/0 1.27 06/32 
2 45 200 3/0 32/1 80/33 
3 90 200 2/0 34/1 43/34 
4 45 200 1/0 39/1 81/30 
5 0 150 3/0 50/1 36/38 
6 45 100 1/0 22/1 81/30 
7 90 150 3/0 33/1 44/33 
8 90 150 1/0 24/1 76/31 
9 0 200 2/0 47/1 54/35 
10 90 100 2/0 29/1 81/32 
11 45 150 2/0 40/1 00/38 
12 0 150 1/0 37/1 22/35 
13 45 150 2/0 40/1 00/38 
14 45 150 2/0 40/1 00/38 
15 45 100 3/0 35/1 28/31 

 

 
نمونه   ( 4  شکل  استحکام کششی  برای  باقیمانده  پرینت  نمودارهای  های 
 شده 

 
های پرینت  نمودارهای باقیمانده برای نیروی نرمال کششی نمونه  ( 5  شکل 

 شده 

 

به ترتیب نشان دهنده میزان تیأثیرات پارامترهیای   4و    3جداول  
-نیروی نرمال کشش نمونهبر استحکام کششی و مستقل ورودی 
میزان تأثیرات یک پارامتر در خروجی   .باشندمی  های پرینت شده

فرایند زمانی معنادار است که میزان احتمال خطا نمودار کمتیر از 
 باشد.   05/0

واریانس برای استحکام کششی نمونه   ( 3  جدول  های پرینت  جدول آنالیز 
 شده 

Source DF Seq SS % Adj SS Adj MS F P 

A 1 9.548 8.83 9.5485 9.5485 5.24 0.071 

B 1 7.258 6.71 7.2580 7.2580 3.99 0.102 

C 1 8.570 7.93 8.5698 8.5698 4.71 0.082 

A*A 1 0.125 0.12 1.4888 1.4888 0.82 0.407 

B*B 1 44.199 40.88 49.3256 49.3256 27.09 0.003 

C*C 1 26.322 24.35 26.3221 26.3221 14.46 0.013 

A*B 1 0.865 0.80 0.8649 0.8649 0.48 0.521 

A*C 1 0.533 0.49 0.5329 0.5329 0.29 0.612 

B*C 1 1.588 1.47 1.5876 1.5876 0.87 0.393 

Error 5 9.103 8.42 9.1033 1.8207 - - 

Total 14 108.112 100 - - - - 
 

نمونه   ( 4  جدول  کشش  نرمال  نیروی  برای  واریانس  آنالیز  های  جدول 
 پرینت شده 

Source DF Seq SS % Adj SS Adj MS F P 

A 1 0.021012 24.24 0.021012 0.021012 11.39 0.020 

B 1 0.019012 21.93 0.019013 0.019013 10.30 0.024 

C 1 0.009800 11.30 0.009800 0.009800 5.31 0.069 

A*A 1 0.000034 0.04 0.000283 0.000283 0.15 0.712 

B*B 1 0.007978 9.20 0.008775 0.008775 4.76 0.081 

C*C 1 0.003606 4.16 0.003606 0.003606 1.95 0.221 

A*B 1 0.005625 6.49 0.005625 0.005625 3.05 0.141 

A*C 1 0.000400 0.46 0.000400 0.000400 0.22 0.661 

B*C 1 0.010000 11.53 0.010000 0.010000 5.42 0.067 

Error 5 0.009225 10.64 0.009225 0.001845 - - 

Total 14 0.086693 100 - - - - 

را بییر أثیرات پارامترهییای ورودی ترتیییب تییبییه 7و  6هییای شییکل
را   های پرینت شدهنیروی نرمال کشش نمونهاستحکام کششی و  

 .دهدنشان می
هیا، های آماری برای آنیالیز و تحلییل دادهمهمترین روشیکی از  

تیوان باشد. در این روش مییروش رگرسیون خطی یا چندگانه می
هیای خروجییی مسیئله را بییا کمیک ییک رابطییه منطقیی بییه پاسیخ

 پارامترهای مستقل ورودی مرتب  ساخت. 

نییروی نرمیال اسیتحکام کششیی و معیادالت رگرسییون   5جدول  
 . دهددر این تحقیق، را نشان می های پرینت شدهنمونه یکشش
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پرینت  های  تأثیرات پارامترهای ورودی بر استحکام کششی نمونه(  6 شکل 
 شده 

 
نمونه (  7  شکل  نرمال کششی  نیروی  بر  ورودی  پارامترهای  های  تأثیرات 

 پرینت شده 
 

کششی  (  5  جدول  نرمال  نیروی  و  کششی  استحکام  رگرسیون  معادالت 
 های پرینت شده نمونه

σ (MPa) = 

-8.39 + 0.0512 A + 0.4417 B + 101.9 C - 0.000314 A*A -

 0.001462 B*B - 267.0 C*C - 0.000207 A*B - 0.081 A*C 

+ 0.126 B*C 

F (KN) = 

0.230 + 0.00219 A + 0.00957 B + 3.20 C - 0.000004 A*A -

 0.000019 B*B - 3.12 C*C - 0.000017 A*B - 0.00222 A*C -

 0.01000 B*C 

   گیری نتیجه   -4
-و روش بیاکس  استفاده از طراحی آزمایش به روش پاسخ سطح

ی تأثیرات پارامترهیای ورودی مناسب برای مطالعه، روشی  بنکن
هیای پرینیت نمونیه  یکششی و نیروی نرمیال کششیبر استحکام  

 باشد. می ((FDM جوشنشانی همالیهدر فرایند شده  
چینیی ی الییهافزایش زاوییه  دهد کهپژوهش نشان می  نتایج این

پرینیت های  باعث کاهش استحکام و نیروی نرمال کششی نمونه
همچنین بیا افیزایش تیراکم و فشیردگی شیبکه تیا   شود.شده می
هیای درصد، استحکام و نییروی نرمیال کششیی نمونیه  150میزان  

استحکام و نیروی نرمال کششی پرینت شده افزایش و پس از آن 
میلیمتیر باعیث  2/0یابد. افزایش ضخامت الیه نییز تیا کاهش می

های پرینیت شیده کششی نمونهاستحکام و نیروی نرمال    افزایش
-استحکام و نیروی نرمال کششی میموجب کاهش آن و پس از 
اسیتحکام    با در نظیر گیرفتن کلییه پارامترهیا، نقطیه بهینیه  .شود

در زاوییه   پرینیت شیده  هیای نیروی نرمال کشش نمونهکششی و  
درصیید و  150چینییی صییفر درجییه و تییراکم و فشییردگی شییبکه الییه

دهد که مقادیر بیه دسیت آمیده متر رخ میمیلی  3/0ضخامت الیه  
کیلونییوتن و   50/1ترتیب برابر بیا  برای نیرو و استحکام کششی به

 مگاپاسکال به دست آمده است. 36/38
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Nowadays using 3D printing for prototyping is well known in industrial applications and 
there are efforts to make functional parts with this technology to reach low volume 
production markets. By using pellets rather than filaments, the limitations caused by lack 
of variety of materials can be conquered. Also there will be no need to make a massive part 
as several divided parts and then glue them together. 
In this article pellets of ABS, that are well known and functional in industry, are analysed 
for an extruder to investigate the ability of pellet material extruding. Characteristic 
specifications of extruder such as operating pressure, screw rotational speed and required 
torque for rotating the screw are achieved for they are important factors to find out the 
mechanism for experimental tests and selecting suitable operating parts such as motor 
and gearbox. 
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گرانولی بر   بعدی سه نت  بررسی اثر قطر نازل استفاده شده در فرآیند پری 
 خروجی   ماده  فشار کاری و    روی گشتاور ماردون 

 

 مشخصات مقاله   چکیده 

پرینت سه از  نمونه سازی به خوبی در صنعت شناخته  امروزه استفاده  این جهت است که  بعدی به منظور  شده است و تالش ها در 
بتوان قطعات عملکردی را نیز در دایره قابلیت های این تکنولوژی وارد نمود تا وسعت عملکردی آن بیش از گذشته شود و جایگزین  

و    ی( هستندروش های ساخت دیگر در تولید کم تیراژ گردد. در این بین محدودیت در جنس مواد رایج که به صورت رشته ای)فیالمنت
بزرگ،   ساخت قطعات  استفاده  محدودیت در  به منظور  است.  این مسیر  در  این محدودیت  ازمانعی  از  ،  هامواد مختلف و جدا شدن 

مواد او این مقاله مواد اولیه گرانولی با جنس  استفاده از  دارد. در  که دارای کاربرد فراوانی در صنعت    ABSلیه گرانولی مورد توجه قرار 
در باشد  می است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  اولیه گرانولی  مواد  از  استفاده  قابلیت  با  اکسترودر  و تحلیل سیستم  است  انتخاب گردیده 

نهایت ویژگی های عملکردی اکسترودر شامل فشار کاری مجموعه، سرعت چرخش مورد نیاز ماردون و گشتاور الزم برای چرخش آن  
ث دبی  یک  ا برای  استخراج شده  واقعی  پایهست که میابت  تا  تواند  باشد  این سیستم  بهتر  شناخت  در  برای تستمقدمهای  های  ای 

 آزمایشگاهی باشد. 
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 مقدمه   -1
افزایشیروش  ساخت  روش  گروهی  های  ساخت  از  نوین  های 

در  هستند که   را  خود  جایگاه  و  بوده  توسعه  حال  در  سرعت  به 
ای که به گونه  ،اندصنایع خودروسازی، هوافضا و پزشکی باز کرده

بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که این فناوری آینده ساخت 
ساخت. خواهد  دگرگون  را  تولید  افزایشی،   و  ساخت  فناوری 

دهه   از  پ  80فناوری است که  ا به عرصه وجود میالدی به تدریج 
ده سال اخیر جایگاه بسیار مهمی در توسعه صنایع   گذاشته و در 

 ساخت و تولید پیدا کرده است.
روش  این  از  پرینت  یکی  برای  روش  بعدیسهها   ،FDM  (Fused 

Deposition Modeling  ) رشته می پلیمر  یک  آن  در  که  ای باشد 
-ته میشود و به صورت الیه الیه، شکل مورد نظر ساخمیذوب  

پسند بودن آن به علت راحتی   این دستگاه به علت کاربر.  [1]شود
کار و هم چنین قیمت به نسبت مناسب خدمات آن، مورد توجه  

های جدید به آن  گردد تا مواد و ویژگی میباشد و سعی  یمبیشتر  
اضافه شود تا بتواند گستره بیشتری از خدمات را پوشش دهد و  

 .های گران قیمت و پیچیده را کم نمایدنیاز به دستگاه
پرینترهای   فیالمنت   بعدی سهدر  از  کیلوگررایج،  یک   می های 

قطر   به  استفاده    مترمیلی   1.75استاندارد  قطعات  ساخت  برای 
موجود هستند که شود. البته فیالمنت می های سه کیلوگرمی نیز 

قطر   دارای  رشتهمیلی  3بیشتر  فرآیند  این  در  هستند.    ی متر 
فیالمنت با استفاده از یک کشنده که در مجموعه اکسترودر تعبیه 

شود و پس از رسیدن  میشده است به داخل میله اکسترودر وارد  
تعبیه شده بر روی میله از   های کنگرم رارت مورد نظر توسط  به ح

 شود. مینازل خارج شده و قطعه تشکیل 
به گونه و  است  راحت  مجموعه  این  با  کردن  اینکه کار  در با  ای 

اما معایبی   .بعدی به صورت رایج در آمده است صنعت پرینت سه 
 شود. میدارد که در ادامه به آن اشاره نیز 

 ن برای پرینت قطعات بزرگمحدود بودن وز •
 ساخت پس از  اتالف رشته های باقی مانده از هر بسته •
برابری    قیمت  • ده  مواد  این  حدود  به  نسبت  مواد 

 گرانولی 
 عدم تنوع مواد در فیالمنت های رایج •

این   از  به تحقیقهدف  نیاز  بدون  پرینت  های  سیستم  بررسی   ،
  ABSباشد که در آن بتوان از مواد گرانولی  میرایج    ی فیالمنت ها

 به منظور پرینت قطعات استفاده نمود. 
با استفاده از مواد گرانولی    بعدی سهمجموعه پرینت    ادامه،لذا در  

یعنی   آن  بخش  ترین  مهم  و  است  گرفته  قرار  تحقیق  مورد 
راستای   در  تا  است  شده  واقع  تحلیل  مورد  اکسترودر  مجموعه 

تیار قرار دهد. ابتدا وژه، اطالعات الزم را در اخاجرای عملی این پر 
مرور بخش  حوزه    در  این  با  مرتبط  مقاالت  بررسی  به  ادبیات 

معادالت  میپرداخته   و  اکسترودر  تحلیل  روی  بر  سپس  شود. 

انتها خروجی های  در  و  خواهد شد  تمرکز  ماده  جریان  بر  حاکم 
برای   نظر  عملکرد  مورد  رائه  اگرانولی    بعدیسهپرینت  بررسی 

 خواهد گردید.

 مرور ادبیات   -2
همکارانش و  سال  [2] لیو  پرینت    2019در  روی  مواد   بعدی سهبر 

ای  ( تحقیق نمودند که دارPCLگرانولی از جنس پلی کاپرو الکتور ) 
 خواص خوب در زمینه پزشکی است. 

این ماده نقش مهمی را در مهندسی بافت، مواد پزشکی و شیمی 
به روشمی ایفا   . از  این مواد دارد ساخت مناسب    های کند و نیاز 

با توجه به    FDM، روش  بعدی سهمیان روش های مختلف پرینت  
 قیمت ارزان، سرعت باال و راحتی کار مورد نظر قرار گرفته است. 

کاربرد   FDMبا روش    بعدی سهت  انواع مختلقی از پلیمرها در پرین
رایج ترین این پلیمر ها دانست  از  را    ABSو    PLA  توانمی  دارند که

در   فیالمنت  صورت  به  معموال  مورد  میکه  فرآیند  در  و  آیند 
قرار   ذوبمیاستفاده  خاصیت  ضعف  ماده  -گیرند.   PCLمقاومت 

وجود  ماده  این  از  فیالمنت  تولید  امکان  که  است  شده  باعث 
خالص امکان استفاده در این فرآیند   PCLاشد؛ در نتیجه  نداشته ب

از   و برخی  ماده نیست  این  به  تنها مربوط  این خاصیت  ندارد.  را 
 شوند. میبایومواد نیز در فرآیند فیالمنت سازی دچار مشکل 

بر روی ساخت و ارتقای یک    2018در سال   [3]وایمن و همکارانش  
تحقیق   بایوپلیمری  های  گرانول  پرینت  مخصوص  اکسترودر 
های  پرینتر  اصلی  اجزای  از  یکی  اکستروژن  سیستم  نمودند. 

شود ولی اکسترودرهای رایج در بازار و مورد میمحسوب    بعدی سه
برای موادی مورد استفاده هستند   بعدی سهاستفاده در پرینترهای  

رایج   ABSو    PLAبه شکل رشته های فیالمنت هستند )که   جزو 
ترین فیالمنت ها هستند.(. این در حالی است که پرینت موادی 
بازار   که به شکل فیالمنت موجود نیستند و یا به صورت رایج در 

نگرفته اند که   توان به میوجود ندارند، مورد بررسی و تحقیق قرار 
مواد   ترکیب  یا  و  بایوپلیمر  این  مواد  در  نمود.  اشاره  مختلف 

م پایه گرانول  بر  اکستروژن  سیستم  تا  تحقیق  است  تحقیق  ورد 
بای مواد  پرینت  بتواند  در  را  قرار    بعدی سهوپلیمر  استفاده  مورد 

کنترلی  در  دهد.   فاکتورهای  تعدادی  از  اکستروژن  سیستم 
 است تا خروجی پایداری بدست بیاید.  شدهاستفاده 

تیم، این  های  بررسی  سیستم   طبق  و  دستگاه  عامل  دو  هر 
در کیفیت قطعات نهایی اهمیت دارند. با وجود اینکه   اکسترودر 
گرانولی وجود داشته است اما تا کنون استفاده گستره   اکسترودر 

پرینت   بودن گرفتن    بعدیسهدر  دشوار  آن  و علت  است  نداشته 
آن   از  مواد  مناسب  برای  باشد.  می خروجی  نیز  پیشنهاداتی 

ها آینده  پژوهش  شده  ی  اضافه  مطرح  از  استفاده  با  تا  است 
نمودن چند سنسور حرارتی، شرایط دمایی کنترل بیشتری گردد و  
تغذیه کننده گرانول  برای عملکرد دقیق تر  فشار  همچنین سنسور 

 استفاده گردد. 
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روش پرینت با استفاده از   2013در سال  [4]والکنایرز و همکارانش 
را معرفی نمودند.   به عنوان    FDMایشان با معرفی روش  ماردون 

پرینت   زمینه  در  و مواد فیالمنتی   بعدیسهروشی شناخته شده 
رایج در این روش، استفاده از گرانول ها را برای این منظور مطرح  
است.  موجود  گرانولی  صورت  به  ابتدا  در  اولیه  مواد  زیرا  کردند 

فیالمن تولید  های  محدودیت  از  برخی  گرانول  از  را  استفاده  ت 
عدم  میدهد که  میپوشش   و  ماده  تولید  دقیق  تلورانس  به  توان 

 امکان استفاده از گستره مواد موجود اشاره نمود. 
رود نمودن مواد معرفی شده سه روش برای اکستبه صورت کلی،  

 و مورد بررسی قرار گرفته است. 
فیالمنت -1 فیالمنت، مواد اولیه :  استفاده از  در حالت استفاده از 

تفاده به شکل رشته هایی از مواد مورد نظر هستند که با مورد اس
ساخته   آن  قطر  در  دقیق  سمت  میتلورانس  به  مواد  این  شوند. 

داده   قطر  میقسمت ذوب کننده فشار  شود که وجود تغییرات در 
مواد میآن   آمدن  باال  فیالمنت،  کردن  گیر  مشکل  باعث  تواند 

 مذاب و ایجاد کمانش در آن شود. 
یک سرنگ:  -2 از  یک سرنگ برای  استفاده  از  استفاده  مورد دیگر 

استفاده   شرایطی  در  معموال  این حالت  است.  شود که  میپرینتر 
آیند که بیشتر میمواد در یک فرآیند شیمیایی به صورت جامد در  

دیده   پزشکی  مواد  در میدر  سیستم  این  مزیت  مهمترین  شود. 
استفاده فیالمنتی،  سیستم  با  حجم    مقایسه  در  مواد گرانولی  از 

آن   قطعه و عدم پیچیدگی ساختار  مقابل،  میمورد نیاز  باشد. در 
 :. از جملهاین سیستم ضعف هایی دارد 

مواد   • همه  ذوب  برای  سرنگ  باالی  دمای  کاهش  لزوم  و 
 ( degradeکیفیت مواد داخل آن)

 به علت عدم یکنواختی توزیع دما  های متفاوتویسکوزیته •
 نیاز به تغذیه مجدد در پرینت قطعات بزرگ •
و  • به علت هوای محبوس شده  فرآیند  امکان متوقف شدن 

 وجود هوا در مواد پرینت شده. 
اکسترودر-3 از  در :  استفاده  رایج  صورت  به  مکانیزم  این 

پروفیل  یک  ممتد  ساخت  منظور  به  پالستیک  تولید  فرآیندهای 
قرار  ثابت مو استفاده  دارای مزیت هایی میرد  این مکانیزم  گیرد. 

 گردند. میاست که در ادامه بررسی 
 موجود  از مواد گرانولی مستقیم امکان استفاده •
 قابلیت تولید ممتد  •
 وجود گستره زیاد از مواد پالستیکی قابلیت استفاده  •
 حفظ کیفیت پلیمرها به دلیل انتقال گرمای کنترل شده •
 سازی ماده در هنگام خروج مواد قابلیت همگن  •
 خروج هوای محبوس در مکانیرم و عدم تاثیر در خروجی  •

همکارانش  و  سال   [5] نتو  با   2021در  رابطه  در  مروری  ای  مقاله 
مواد گرانولی با استفاده از تجهیزات پیچی منتشر   بعدیسهپرینت 

اکستروژنی  افزایشی  ساخت  روی  بر  مقاله  این  تمرکز  نمودند. 
این تفاوت که مواد اولیه به صورت گرانول مورد استفاده  است با  

تواند باعث گسترش مواد  این ساختار میاز  گیرد. استفاده  قرار می
پرینت   گردد، هزینه    بعدیسهمورد استفاده و کاربردهای جدید در 

را با حذف فرآیند واسطه کاهش دهد و نرخ خروجی   مواد اولیه 
 ج بیشتر نماید. مواد را نسبت به سیستم های رای

پرینت   مقاالت،  به  توجه  مواد گرانولی    بعدی سهبا  از  استفاده  با 
و  می ایجاد کند  تکنولوژی  این  زمینه  در  را  جدیدی  شرایط  تواند 

به  همچنین  گیرد.  قرار  استفاده  مورد  آن  در  زیادتر  مواد  گستره 
محدود اینکه  میعلت  ندارد  وجود  اولیه  مواد  حجم  توان یت 

یکپارچه و بدون توقف تولید نمود. لذا  به صورت    قطعات بزرگ را 
در ادامه به بررسی تحلیلی از عملکرد مجموعه اکسترودر پرداخته 

را می سیستم  این  مشخصات  بتوان  آن  از  استفاده  با  تا  شود 
به صورت عملیاتی مورد استفاده قرار    ،شناسایی نمود و پس از آن

 داد. 

 تحلیل جریان مواد در اکسترودر -3
به   (Extrusion) اکستروژن مربوط  فرآیندهای  مهمترین  از  یکی 

باشد. به صورت ساالنه این نوع ماشین ها در  می مواد پالستیکی  
این  . [6]کنند  میمیلیون تن مواد پالستیک استفاده    114حدود   در 

فرآیند یک پلیمر در حالت ذوب شده و با اعمال نیرو از یک قالب  
داده   خاص به صورت پیوسته با سطح شود تا یک شکل  میعبور 

 (1شکل  )  مقطع ثابت تولید شود.

 

 [ 7]شماتیک اکسترودر با یک ماردون  )1شکل  

از   آن  عملکرد  بررسی  به  نیاز  اکسترودر،  یک  طراحی  منظور  به 
دبی  انتهایی آن وجود دارد.  قسمت  در  طریق تحلیل مواد مذاب 
پارامترهایی  اکسترودر  انتهای  در  شده  ایجاد  فشار  و  نظر  مورد 

پرینت   بایست استخراج شوند تا با نیاز تعیین شدهمیهستند که  
دو    بعدی سه هر  کنند.  پیدا  سرعت  مطابقت  به  بستگی  مورد 

چرخش ماردون خواهد داشت. در فرآیند اکستروژن، هر چه مواد  
رود، مقدار بیشتری از ماده دچار تغییر  می در راستای ماردون جلو  

شکل  گردد. )میشود و از حالت جامد به حالت مایع تبدیل  میفاز  
13  ) 

 

 روند تبدیل مواد گرانولی از حالت جامد به حالت مذاب  )2شکل  
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بررسی  مورد  اکسترودر  نهایی  دبی  آوردن  بدست  برای  عامل  سه 
درگ  خواهد گرفت. جریان  ماردون   قرار  روی  پره  وجود  از  ،  ناشی 

فشار از  ناشی  انتها  جریان  در  فشار  افزایش  علت  جریان  و    به 
سیلندر  نشتی و  ماردون  بین  لقی  وجود  علت  آوردن به  بدست   .

شود که در ناحیه آماده  میمعادالت در خروجی با این فرض انجام 
، مذاب دارای ویسکوزیته ثابت است و جریان  (Metering)سازی

باشد.)نسبت میبه صورت همدما در یک کانال عریض با عمق کم  
 عمق به عرض کانال کم است.(

 جریان درگ:  •
در  میاین جریان فرض    در شود که مذاب بین دو صفحه موازی 

 ( 3شکل حال حرکت است. )
 

 

 المان سیال در حرکت بین دو صفحه موازی  )3شکل  

 
 ( 1)مقدار نرخ جریان به صورت معادله    ABCDکوچک    برای المان  

شود که سرعت در بین این دو صفحه به میفرض    آید ومیبدست  
 کند: میصورت خطی تغییر 

(1) 𝑑𝑄 = 𝑉. 𝑑𝑦. 𝑑𝑥, 𝑉 = 𝑉𝑑 [
𝑦

𝐻
] 

آن   از  انتگرال  و  دبی،  معادله  در  سرعت  جایگذاری  به میبا  توان 
 دبی کل رسید.

(2) 𝑄𝑑 = ∫ ∫ 𝑉𝑑 [
𝑦

𝐻
] . 𝑑𝑦. 𝑑𝑥

𝑇

0

𝐻

0

=
1

2
𝑇𝐻𝑉𝑑 

معادله بدست آمده به صورت کلی دبی را بین دو صفحه توصیف  
را با این شرایط تطبیق دارد و  می کند. حال باید شرایط اکسترودر 

در   نمود.  استخراج  را  اکسترودر  به  مخصوص   !Errorمعادله 

Reference source not found.     مشخصات مربوط به اکسترودر
 و ابعاد گذاری های آن آورده شده است.

(3) 𝑉𝑑 = 𝜋𝐷𝑁 cos 𝜙  
مقدار عرض کانال با توجه به گام ماردون و مشخصات هندسی به  

 آید: میبدست  (4) صورت معادله 
(4) 𝑇 = (𝜋𝐷 tan 𝜙 − 𝑒) cos 𝜙  

مقدار   اوقات  بیشتر  ها   𝑒در  پره  ضخامت  به  می که  نسبت  باشد 
𝜋𝐷𝑁عبارت   tan 𝜙   کرد و میکوچک است و آن صرف نظر  توان از 

 شود. میمعادله دبی به شکل ساده تری بیان 
(5) 𝑄𝑑 =

1

2
𝜋2𝐷2𝑁𝐻 sin 𝜙 cos 𝜙  

]مقدار نرخ برشی در محدوده آماده سازی برابر یا  
𝑉𝑑

𝐻
 باشد. می [

 
 المان گیری برای حرکت سیال در داخل اکسترودر   ( 4شکل  

 فشار: جریان ناشی از   •
در این قسمت کانال با جریانی مواجه است که به وجود آورنده آن 

المان  میتفاوت فشار   صورتی که  در  در    4شکل  در    ABCDباشد. 
 گردد: میاین المان بررسی نظر گرفته شود، نیروهای اعمالی به 

 

 

 المان گیری برای بررسی جریان ناشی از گرادیان فشار ) 4شکل  

 

(6) 𝐹1 = (𝑃 +
𝜕𝑃

𝜕𝑧
∗ 𝑑𝑧) 𝑦 𝑑𝑥, 𝐹2 = 𝑃 𝑦 𝑑𝑥 

𝐹3 = 𝜏𝑦 𝑑𝑧 𝑑𝑥 
معادله   و   𝑃، (6)در  است  المان  محل  در  سیال  تنش  𝜏𝑦فشار 
وها نیز  باشد. در صورت رسیدن سیال به تعادل، نیرمی برشی آن  

بود.   خواهند  تعادل  حال  سیال در  عنوان  به  سیال  صورتیکه  در 
را   تنش  مقدار  شود،  فرض  بمینیوتونی  با توان  برش  نرخ  ه 

تابعی از سرعت خواهد   ویسکوزیته مرتبط ساخت. نرخ برش نیز 
 بود.

(7 ) 𝜏𝑦 = 𝜂�̇� = 𝜂
𝑑𝑉

𝑑𝑦
→ 𝑦

𝑑𝑃

𝑑𝑧
= 𝜂

𝑑𝑉

𝑑𝑦
 

 .توان به دبی فشاری رسیدمیبا انتگرال گیری از دو طرف، 

 (8 ) 𝑄𝑝 = −
𝜋𝐷𝐻3 sin2 𝜙

12𝜂

𝑑𝑃

𝑑𝐿
 

 دبی نشتی:  •
عبور   سیلندر  و  ماردون  بین  لقی  مقدار  از  دبی  و میاین  کند 

قبل   مانند  فشار،  یعنی  آن  ایجاد  ماهیت  علت  به  آن  معادالت 
تنها   آن  میاست.  مقادیر  جایگزین بایست  متناسب  صورت    به 

 گردد. 

 (9 ) 𝑄𝐿 = −
𝜋2𝐷2𝛿3

12𝜂𝑒
tan 𝜙

𝑑𝑃

𝑑𝐿
 

موارد   جبری  جمع  از  اکسترودر  از  خروجی  دبی  مقدار  نهایت  در 
 آید: میاستخراج شده بدست 
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(10 ) 
𝑄𝐿 =

1

2
𝜋2𝐷2𝑁𝐻 sin 𝜙 cos 𝜙 −

𝜋𝐷𝐻3 sin2 𝜙

12𝜂

𝑑𝑃

𝑑𝐿

−
𝜋2𝐷2𝛿3

12𝜂𝑒
tan 𝜙

𝑑𝑃

𝑑𝐿
 

نظر    فرآیندهای ساخت در   در  نشتی  دبی  مقدار  مناسب،  دقت  با 
ن نظر  میگرفته  در  خطی  صورت  به  فشار  همچنین گرادیان  شود. 
شدگرفته   آماده خواهد  محدوده  در  ها  تحلیل  اینکه  وجود  با   .

اما به صورت تقریبی   انجام شده است  تواند برای تمام  میسازی 
 اکسترودر استفاده شود. 

(11 ) 𝑑𝑃

𝑑𝐿
=

𝑃

𝐿
 

 باشد.میمربوط به طول اکسترودر  𝐿مقدار  
شود، نیازمندیهای هر میهنگامیکه یک قالب به اکسترودر متصل  

اکسترودر   دارد.  تفاوت  دیگری  با  خروجی   زمانیکدام    دارای 
خروجی  ینه  بیش طرفی  از  باشد.  کم  خروجی  فشار  که  است 

آن   فشار  چه  هر  و  است  قالب  ورودی  باشد، اکسترودر  بیشتر 
قالب بیشتر خواهد بود. خروجی قالب، یعنی دبی آن   خروجی از 

 شود: میبا فرض نیوتونی بودن سیال، به صورت زیر ارائه 
(12 ) 𝑄 = 𝐾𝑃 

آن  در  قالب   𝐾که  مشخصه  به  برای میمربوط  آن  مقدار  و  باشد 

𝐾برابر است با:  𝐿𝑑و طول   𝑅قالبی به شعاع   =
𝜋𝑅4

8𝜂𝐿𝑑
 

با جایگزین کردن معادله مربوط به قالب در معادله اکسترودر، این 
 آید. میو فشار کاری بدست  شناسایی خواهد شدکاری نقطه 

(13 ) 
 

𝑃𝑜𝑝 =
2𝜋𝜂𝐷2𝑁𝐻 sin 𝜙 cos 𝜙

(
𝑅4

2𝐿𝑑
) + (

𝐷𝐻3 sin2 𝜙
3𝐿

)
 

 

 گشتاور ماردون 
مورد نیاز   گشتاور  مقدار  موارد مربوط به طراحی، اطالع از  یکی از 
از   آن  خروج  و  آن  نمودن  ذوب  گرانولی،  مواد  انتقال  برای 

به  می اکسترودر   مناسب  موتور  انتخاب  برای  مقدار  این  باشد. 
چرخش ماردون الزم   و با توجه به    است منظور  صورت نیاز  و در 

یربکس برای اتصال به موتور  سرعت پایین کار، امکان استفاده از گ
نیز وجود دارد تا بتوان موتور کوچکتری را انتخاب نمود. گشتاور  

شدهمیرا   استخراج  های  عبارت  از  مستقیم  صورت  به  در    توان 
داخل   مذاب  مواد  اصطکاکی  نیروی  و  آورد  بدست  دبی  قسمت 

در نتیجه مقدار نهایی سیلندر را به گشتاور مورد نیاز تبدیل نمود.  
 آید.میبدست  (14)ور از معادله گشتا 

(14 ) 𝑇𝑞 = (𝜋𝐷𝑁 cos 𝜙
𝜂

𝐻
+

𝐻

2

𝑑𝑃

𝑑𝐿
sin 𝜙)

𝐴𝐷

2
 

همراه    1جدول  در   به  معادالت  دز  استفاده  مورد  پارامترهای 
قطر  ها آورده شده است.  توضیحات و واحد آن  این بین مقدار  در 

سیلندر   داخلی  سطح  و  سیلندر  طول کل  ماردون،  عمق  سیلندر، 
موارد   مابقی  و  است  مشخصه  میمشخص  معادله  از  بایست 

 اکسترودر و نمودار خواص ماده بدست بیاید. 
 
 

 متغیرهای معادله، توضیحات و واحد آن ها  )1جدول  

 واحد  توضیحات  پارامتر 

𝐷 قطر سیلندر mm 

𝑁  سرعت ماردون Rev/s 

𝜂 ویسکوزیته Pa.s 

𝐻  عمق ماردون در قسمت نهایی mm 

𝜙 درجه  زاویه حمله لبه ها در ماردون 
𝑃 فشار کاری Pa 
𝐿  طول کل سیلندر m 
𝐴  2 سطح داخلی سیلندرm 

 و بررسی نتایج   حل مجموعه معادالت -4
سازی و بدست آوردن نتایج، مشخصات سیلندر و  ظور شبیهبه من

تست های آزمایشگاهی مورد استفاده قرار    برای ماردون مورد نظر  
سیلندر  گیرد.  می ممیلی  12قطر  عمق  قسمت متر،  در  اردون 

ماردون  میلی  1.35انتهایی   در  ها  لبه  حمله  زاویه   17.65متر، 
 شود. ی متر در نظر گرفته ممیلی 190درجه و طول کل سیلندر 

مجهول آوردن  بدست  منظور  به  معادالت  فرض  در  به  نیاز  ها، 
مجموعه   از  خروجی  دبی  مقدار  از  مینمودن  منظور  بدین  باشد. 

یک قطعه معیار با روش فیالمنتی استفاده    بعدی سهپرینت    داده
است؛گردید همان   ه  با  قطعه  پرینت  هدف،  ابتدا  در  زیرا 

می رایج  های  پرینتر  قطعهبرباشد.  مشخصات  این  ساخت  ،  ای 
ماده مصرفی  زمان  دقیقه    45ساعت و    پنج صرف گردید و مقدار 

با توجه به چگالی ماده ، مقدار دبی موثر در    ه است.گرم بود  94.2
 آید. میست دب 22معادله 

(15 ) 𝑄 =
𝑉

𝑡
=

9.42 ∗ 10−5 𝑚3

20700 𝑠
= 4.55 ∗ 10−9  

 𝑚3

𝑠
 

به   توجه  فشار  با  مقدار  شده،  اشاره  روند  و  معادالت  شرایط حل 
مربوط به   کاری مجموعه در هنگام پرینت در محل نازل و مقدار 

  5  شکل گشتاور مورد نیاز بر حسب قطر نازل خروجی به ترتیب در  
است.   6  شکل و   شده  داده  در    نشان  گشتاور    7  شکل همچنین 

 مورد نظر ماردون بر حسب قطر نازل آورده شده است.  

(16) 𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 = 1.26𝑑3 − 0.7𝑑2 + 0.15𝑑 + 0.03 
واحد   بدست آمده است.  گشتاور بر حسب قطررابطه    16  در معادله

محدوده   باشد.میمتر  متر و واحد قطر میلیمیلی-نیوتن  ،گشتاور
پرینت   در  موجود  رایج  قطرهای  اساس  بر  نازل    بعدیسه قطر 

 انتخاب گردیده است.
مشکلی  آمده،  بدست  های  سرعت  به  توجه  با  کم،  قطرهای  در 

فشار   قطرها،  این  در  اما  ندارد،  وجود  سرعت  ایجاد  کاری  بابت 
  نتیجه این فشار باال منجر به نیروی محوری   در  بسیار باال است و

موتور به سیستم  مقدار  -زیاد  به  توجه  با  و  گیربکس خواهد شد 
تحمل نیروی مجاز سیستم های رایج در این زمینه، کوچک ترین 

ماده   برای  استفاده  مورد  پرینت    ABSقطر  گرانولی،   بعدیسهدر 
بود  میلی  0.15 خواهد  به متر  مقدار،  این  کردن  کوچکترین  و 

کند. اما هرچه قطر افزایش پیدا کند، فشار  میسیستم آسیب وارد  
  کاری و به تبع آن نیروی محوری ماردون کاهش پیدا خواهد کرد 
بر   بتواند  تا  دارد  وجود  تری  قوی  محرکه  نیروی  به  نیاز   اما 
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 فشار خروجی مواد در نازل بر حسب قطر آن  )5  شکل 
 

 

 سرعت ماردون مورد نیاز برای تامین دبی برحسب قطر نازل  )6  شکل 
 

 

 گشتاور مورد نیاز ماردون بر حست قطر نازل استفاده شده  )7  شکل 

 
 اصطکاک ناشی از گردش ماردون به علت سرعت کم غلبه نماید.

پرینت در   آمده،  بدست  نتایج  و  محاسبات  به  توجه  با  نتیجه 
بایست از قطرهای می گرانولی نسبت به حالت فیالمنتی بعدی سه

ظرافت  بزرگتری   با  قطعات  ساخت  مورد  این  نماید که  استفاده 
این سیستم   اما  برای روش گرانولی محدود خواهد کرد  را  بیشتر 

الیی را در قطرهای تواند به صورت قابل توجهی خروجی دبی بامی
بزرگ   قطعات  برای  که  نماید  ایجاد  زمانی  میزیاد  مزیت  تواند 

 . داشته باشدزیادی 

 بندیجمع-5
پرینت   روش  روی  بر  مقاله  این  از    بعدی سهدر  مواد گرانولی  با 

بتوان    ABSجنس   تا  گرفت  قرار  بررسی  و  را تحقیق   آن  شرایط 
مر مواد  به  صورت  نسبت  به  تشخیص سوم که  است،  فیالمنتی 

 داد. 
بر   ادامهدر   معادالت حاکم  و  مکانیزم جریان خروجی  معادالت، 

د توجه قرار گرفت و فشار کاری، سرعت ماردون و گشتاور  رآن مو
از   برگرفته  ثابت که  دبی  برای یک  ماردون  برای گردش  نیاز  مورد 

صورت   به  مقادیر  این  استخراج گردید.  بود  تجربی  آزمایش  یک 
با   مستقیم بود.  خواهد  موثر  اجزا  خرید  و  ساخت  طراحی،  در 
علت هاخروجی بررسی   به  که  آمد  بدست  اینصورت  به  نتیجه   ،

باال،   کاری  فشار  و  سیلندر  و  ماردون  با    بعدی سهپرینت  ماهیت 
از    نازل   قطرهای  میسر نیست و باعث آسیب  متر  میلی   0.15کمتر 

ر این  مزیت  همچنین  شد.  خواهد  مکانیکی  سیستم  در  به  وش 
ساخت قطعات بزرگ خواهد بود که زمان ساخت را کاهش خواهد 

 داد. 
تجهیزات ماردون و سیلندر در دستور کار  در ادامه این کار، ساخت  

قرار دارد تا بتوان نتایج بدست آمده در معادالت را با نتایج تجربی 
اولیه،   نهایی شدن آزمایش های  مقایسه نمود. همچنین پس از 

 350وندار    بعدیسه دستگاه پرینت  ده بر روی  مجموعه ساخته ش
گردد تا آزمایش  مینصب    (idesign3d.ir)  ساخت شرکت آیدیزاین 

قطعات   ساخت  به  مربوط  و    بعدی سههای  گیرد  انجام  آن  در 
 و دقت قطعات مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد. خواص 

 

اخالقی  ا  دینما   یم   دییتا   لهینوسیبد  : تاییدیه  حاصل   مقالهن یکه 
نو  ق یتحق توسط  شده  کدها   سندگانیانجام  آن  انجام  در  و    ی است 

 شده است.  تی رعا  یاخالق

منافع:  ا  دینما   یم  دییتا   لهینوسیبد  تعارض  انجام  در    ق ی تحق  نیکه 
 .تعارض منافع وجود نداشته است 

های فتونیک،  توسعه فناوری   ستاد  ت یبا حما   ق یتحق  نیا  منابع مالی: 
 لیزر، مواد پیشرفته و ساخت انجام گردیده است. 
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  ی بر چگال   زر ی با ل   ی نش ی ذوب گز   ند ی فرا در    لیزر چگالی انرژی اثر    ارزیابی 
 ایکس   ی هستلوپایه نیکل    اژ ی سوپرآل   ی و سخت   عیوب   ، نسبی

 

 مشخصات مقاله   چکیده 

هستند، به علت    مت یق گرانو فلزاتی که دارای سختی باال و همچنین ماده اولیه    ها سوپرآلیاژجنس  امروزه تولید قطعات صنعتی از  
 از جمله مسائل مهم در  سنتی و مدرن   کاری ماشینهای  روش  باهای پیچیده  ماده اولیه، سایش ابزار و ناتوانی در تولید هندسه  زیدورر

الیه قطعات، امکان  باشد که با تولید الیهفناوری ساخت افزودنی می ی هارشاخهیزفرایند ذوب گزینشی با لیزر از    .دروبشمار می صنعت
های  و توربین  هوافضا های مهم در صنعت  سوپرآلیاژاز جمله    سازد. ت را فراهم میدر صنع  پرکاربردهای پیچیده از مواد  ایجاد هندسه

لیاژ هستلوی ایکس  آ ی ایکس اشاره کرد. هدف از انجام این پژوهش تولید قطعاتی از جنس سوپر توان به سوپرآلیاژ هستلو گازی می
تا    50لیزر  چگالی انرژی  نمونه در محدوده لیزر با عیوب کمینه و چگالی نسبی باال است. به همین منظور سه  شی بابه روش ذوب گزین 

و چگالی نسبی   سازی یکپارچهسطوح جانبی  سازی آمادهخته شده پس از  های سامکعب ساخته شد. تصاویر نمونه  متر میلیژول بر   90
نمونه به روش   مکعب دارای    متر میلیژول بر    90بررسی نشان داد که نمونه با چگالی انرژی حجمی    .گشتتصویر محاسبه    زی آنال هر 

 .استدرصد   99  یکمترین عیوب، باالترین سختی و چگالی نسبی باال 
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Nowadays, one of the most important problems in industry is the production of industrial 
parts from superalloys and metals with high hardness using traditional and modern 
machining methods, due to the waste of raw materials, wear of machining tools, and the 
inability to produce complex geometries.  Selective Laser Melting is one of the sub-branch 
of additive manufacturing technology that provides the fabrication of complex geometries 
from widely-used metallic materials due to the layer-by-layer production  of parts. 
Hastelloy X superalloy is among the important superalloys in the aerospace industry and 
gas turbines. This research aims to fabricate Hastelloy X parts by selective laser melting 
with minimal defects and high relative density. For this purpose, three samples were 
printed in the range of volumetric energy density of laser from 50 to 90 J/mm3. The 
structure and porosity of different specimens were evaluated by image analysis method. It 
was found that the sample fabricated with the volumetric energy density of 90 J/mm3 has 
the least defects, the highest hardness, and a relative density above 99 percent. 
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 مقدمه    -1
با  رابطه  در  اساسی  نیازی  پیشرفت صنایع مختلف،  و  با گسترش  امروزه 

شود. توسعه، تحقیق و تولید مواد صنعتی با خواص مطلوب احساس می
می  ازجمله صنعت،  در  پرکاربرد  به  مواد  به   هاسوپرآلیاژتوان  اشاره کرد. 

 ای از مواد مقاوم در برابر اکسیداسیون و به دسته  هاسوپرآلیاژصورت کلی  
گفته  خود  ذوب  نقطه  به  نزدیک  دمایی  در  استحکام  حفظ  قابلیت  با 

توسعه  می صنایع   هاسوپرآلیاژشود.  پیشرفت  با  انکارناپذیر  ارتباطی 
ای که امروزه بدون استفاده جت دارد. به گونه های  هوافضا و ساخت موتور 

موتور هاسوپرآلیاژاز   ساخت  جت  ،  پیشرفته  از   نیست.  ریپذامکان های 
توان به نسبت استحکام به  خواص مطلوب مورد نیاز در صنعت میجمله  
و    وزن، باال  چقرمگی  و  و   نیهمچنسختی  حرارت  برابر  در  مقاومت 

گفته شده با کاری مواد با خواص  ماشین . [1]  های خورنده اشاره کرد محیط 
بسیار    کاریماشین  های روش  توجیه   پرهزینهسنتی  و  بود  خواهد 

سنتیهای ماشیناقتصادی نخواهد داشت. همچنین روش  یا   کاری غیر 
دارای نرخ پایین براده   مدرن با وجود امکان تولید قطعات با سختی باال،

 توان تولید نمود. های پیچیده را نمیبرداری هستند و قطعات با هندسه
 سوپرآلیاژ هستلوی ایکس -1-1

پایه نیکل و مقاوم   های سوپرآلیاژای از  ه دستهب  هستلوی عالمت تجاری  
و پایه نیکل،   کارپذیر سوپرآلیاژهستلوی ایکس  شود.به خوردگی گفته می

هستلوی است.عناصر اصلی در ساختار این آلیاژ   های سوپرآلیاژاز خانواده  
آهن   و  مولیبدن  نیکل، کرم،  دهنده    1ول  جد  .است شامل  درصد نشان 

ایکس  ترکیب شیمیایی سوپرآلیاژ  موجود درمهم  عناصر     است   هستلوی 
محلول جامد،    یبخشاستحکام با مکانیزم    سوپرآلیاژ  هستلوی ایکس .[3]

  گا ی گ   205متر مکعب، مدول االستیسیته  گرم بر سانتی   8/ 22دارای چگالی  
پواسون    پاسکال ضریب  دمای    32/0و  سانتی  22در  است.  درجه  گراد 

سوپرآلیاژ   این  ذوب  نقطه  درجه   1355تا    1260محدود    درهمچنین 
 .1]-[2 گراد گزارش شده است سانتی

 سوپرآلیاژ هستلوی ایکس  یدهنده ل ی تشکعناصر مهم وزنی درصد   ( 1  جدول 
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 نی ود ساخت افز فرایند  -2-1

  ای است.روشی مبتنی بر ساخت قطعات به صورت الیه  ودنیساخت افز
روشدر   طراحی  این  از  بعدی   پس  سه  به    قطعات ،  مدل  شده  طراحی 

شده  فرمت   ذخیره  کمک  خاصی  به  قطعه افزارنرمسپس  واسطه،  های 
صورت   به  شده  به و    بندیتقسیم  ه یال  هیالطراحی  ورودی  عنوان  به 

داده سه بعدی  پرینتر  اولیه دستگاه،   .شودمی  دستگاه  تنظیمات  از  پس 
الی صورت  به  ساخت  می فرایند  صورت  الیه  به  نهایی   تا  گیرد ه   محصول 

گردد تولید    .تولید  علت  هندسه هیال   هیالبه  با  قطعات  ایجاد  امکان   ،
فراهم می هزینه تمام شده محصول پیچیده  در  پیچیدگی هندسی  گردد. 

مهم  از  نکته  این  و  ندارد  مزیت تاثیری  افزودنی ترین  ساخت  روش  های 

می  ایمحسوب  باعث  مذکور  مزیت  و شود.  طراحی  در  آزادی  جاد 
با کاهش هدفمند دلیل میشود. به همین  قطعات می  سازیبهینه توان 
باالیی  وزن، وزن  به  استحکام  کرد   نسبت  ایجاد  محصول  فناوری در   .

اساس مواد اولیه و نحوه تولید قطعات  ساخت افزودنی   های  به روشبر 
های ساخت  روش ذوب بستر پودر یکی از   .[4]شوندبندی میمختلفی دسته 
روی بستری   که  افزودنی است  بر  این روش ماده اولیه به صورت پودر  در 

گیرد و با تابش انرژی به سطح شود قرار می که صفحه ساخت نامیده می
شود. سپس با حرکت  آن پودر ذوب شده و یک الیه از قطعه تشکیل می

پودر بر روی الیه قبلی، مراحل   ای جدید ازصفحه ساخت و قرارگیری الیه 
می تکرار  محصول  تا کامل شدن  و پیشین  پودر  به جنس  توجه  با  شود. 

منبع انرژی تابشی، فناوری ذوب بستر پودر به سه روش ذوب گزینشی با  
 شود.جوشی گزینشی با لیزر و ذوب با پرتو الکترونی تقسیم می، تف لیزر

پودر توسط غلتک یا تیغه   در روش ذوب گزینشی با لیزر پس از گسترش
شود تا پخش کننده روی بستر دستگاه ، پرتو لیزر بر سطح پودر تابیده می

ساخت  صورت گیرد. برای محفظه    هعمل ذوب و تشکیل یک الیه از قطع
آر گاز  این روش معموال از  این   شود.گون و یا نیتروژن استفاده میدر  در 

مواد فلزی نارساروش ذوب با پرتو الکترونی از    برخالف  روش نا نیز پودر 
کرد توان  می لیزر  استفاده  انرژی  منبع  شامل   فرایند،این    در.  بیشتر 
هدایت مناسب .. 4]-[5است   کربن   های فیبری یا دی اکسید لیزر به منظور 

)تنظیم  سیستم گالوانومتر  از  نظر،  مورد  مقطع  سطح  روی  بر  لیزر  پرتو 
روی   با دو آینه بر  افمختصات محل پرتو لیزر  دستگاه( و لنز  تتا -بستر 
می استفاده  لیزر(  فوکوس  محل  ))تنظیم  جمله 1  شکلشود  از   .)

لیزر  کاربرد  با  گزینشی  ذوب  فناوری  قطعات   توانیمهای  ساخت  به 
 . [6] و خودرو اشاره کرد  هوافضاپزشکی، نیروگاهی، صنایع 

 

 
 زر یبا ل ینشیواره فرایند ذوب گزطرح   ( 1  شکل 

 
 ذوب گزینشی با لیزر   فرایند های  پارامتر   -۳-1

تاثیر  و  مهم  در  عوامل  دسته   فرایندگذار  سه  به  لیزر  با  ی  ذوب گزینشی 
میفرایندهای  پارامتر  تقسیم  دستگاه  و  پودر  د،   2جدول  ر  شوند. 
مذکور آورده شده است. با تنظیم دقیق   بندی دسته های هر کدام از  پارامتر 

پارامتر  مطلوب و مناسب با   ی هاتوان قطعات با ویژگیها، میو مناسب 
 کاربرد مورد نظر تولید نمود. 
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 زر یبا ل  ینشیذوب گز فرایندمهم در   یهاپارامتر   ( 2  جدول 
 فرایند های  پارامتر  های دستگاه پارامتر  های ماده پارامتر 

 توان لیزر  لیزرنوع  پودرجنس 
شکل، اندازه و توزیع ذرات 

 پودر
 لیزر سرعت اسکن ضخامت الیه

 اتمسفر و گاز محافظ چگالی پودر
  فاصله بین خطوط اسکن

 لیزر 
 الگو و استراتژی اسکن  دمای محفظه ساخت خواص ترموفیزیکی ماده 

 
ذوب گزینشی با   فرایند دما و ابعاد حوضچه مذاب تشکیل شده در حین  

ب  ،لیزر مستقیمی  دارا  ارتباطی  انرژی  سه نچگالی  به  انرژی  چگالی  د. 
صورت چگالی طولی، سطحی و حجمی قابل محاسبه است. عوامل موثر  

شامل توان  مکعب    مترمیلیژول بر    ( با واحد𝐸𝑣بر چگالی انرژی حجمی ) 
اسکن لیزر  اسکن  لیزر، سرعت  خطوط  بین  فاصله  و  پودر  الیه  ، ضخامت 
معاد انرژی   1  ی لهاست   با چگالی  پارامتر  این چهار  میان  ارتباط  بیانگر 

با   است.مشخص شده    Pبا حرف    در این رابطه توان لیزر  .[6]حجمی است 
ص، توان از عیوبی مانند ذوب ناق حجمی می  انتخاب بهینه چگالی انرژی 

قطعهگلوله  سطح  در  پودر  شدن  کلید  و    ای  سوراخ  از  ناشی  حفرات 
درصد  کرد جلوگیری   به صد  نزدیک  نسبی  با چگالی  خواص   ،و محصولی 

4]-  کیفیت خوب سطحی تولید کرد   و  دقت ابعادی باال ،  مطلوب مکانیکی

5]. 
(1) 𝐸𝑣 =

𝑃

𝑣 × 𝑡 × ℎ
     J/mm3 

 

 
 ی حجم   یانرژ  ی موثر در چگال  یهاپارامتر   ( 2  شکل 

 
 های گذشته مروری بر کار   -۴-1

های متداول تولید هستلوی ایکس به صورت عمده شامل آهنگری روش 
ریخته است و  ریخته   .گری  جمله مشکالت  می از  نرخ خنک گری  به  توان 

طی  در  ثانویه  فازهای  تشکیل  و  عناصر  برخی  جدایش  و  پایین  شدن 
مکانیکی   خواص  آهنگری  در  کرد.  اشاره  تولید  به ترمطلوب فرآیند  ی 

می   گریریختهنسبت   پیچیده  حاصل  هندسه  با  قطعات  تولید  اما  شود؛ 
مح به  دستیابی  برای  اغلب  نیست.  روش میسر  ترکیب  نهایی،  های  صول 

ماشین  مانند  فرآوری  هزینه مختلف  که  است،  نیاز  جوشکاری  و  کاری 
چشم  صورت  به  را  شده  می تمام  افزایش  دیگر  گیری  مسئله  دهد. 

فرآیندریپذانعطاف  یا ی  و  آهنگری  در  مثال  طور  به  است.  متداول  های 
د، صرف گری درصورتی که تغییر کوچکی در هندسه مدل ایجاد شوریخته 

امری   قالب  دوباره  ساخت  و  طراحی  برای  هزینه  و   ریناپذ  اجتناب وقت 
محدودیت  دلیل  به  تولید  است.  فرآیندهای  هستلوی   سوپرآلیاژهای 

تقاضای گسترده برای استفاده از   در صنعت،    هاآن ایکس و از طرف دیگر 
های نوین تولید همواره نیازی اساسی برای تحقیق، توسعه و بهبود روش

وانگ  آن دارد.  همکاران    ضرورت  بودند که   [7]و  افرادی  اولین  جمله  از 
ذوب  روش  به  ایکس  هستلوی  جنس  از  قطعات  ساخت  روی  تحقیق 

سال  در  را  لیزر  با  آن   2011  گزینشی  کردند.  بررسی شروع  از  پس  ها 
نتیجه پارام ابعادی  دقت  بر  اسکن  سرعت  و  لیزر  توان  همچون  ترهایی 

های بهینه وجود دارد که قطعات تولید شده با ای از پارامتر گرفتند که بازه
نظر خواص کششی مشابه قطعات آهنگری می آن  سندگانینوشود.  ها از 

ذکر محدوده پارامتر  پژوهش خود به دلیل مقاله از  های استفاده شده در 
سال    [8]توماس و همکاران    ت صنعتی خودداری کردند. حساسی  2013در 

تاثیر پارامتر سرعت اسکن به همراه دو نوع ترکیب مختلف پودر که میزان 
ها کاهش متفاوتی از عناصر سیلیسیم و منگنز داشتند را بررسی کردند. آن

قطعه  در  تخلخل  برای کاهش  راهکاری  عنوان  به  را  لیزر  اسکن  سرعت 
قطعه    ،ندمعرفی کرد  تولید  زمان  افزاش  باعث  اسکن  سرعت  اما کاهش 

در   تفاوت  )میزان  داشت  بیشتری  سیلیسیم  و  منگنز  پودری که  در  شد. 
مقاله ذکر نشده است(، تخلخل کمتری مشاهده شد اما بیشتر بودن این 

ساختار، به علت رخ دادن پدیده جدایش در   در  شرایط   مرزدانهدو عنصر 
را ف  عیوبایجاد   در    [9]منتروسیستیاگا و همکاران    سازد.راهم می بیشتر 
به    مکعب را   متر میلیژول بر  150  تا    75چگالی انرژی  محدوده    2019سال  

  ی بهینه برای تولید قطعات با چگالی نسبی باال معرفی نمودند.عنوان بازه 
تاثیر سرعت اسکن بر ساختار را   2020در سال  [10]زاده و همکاران  اسماعیل 

پارامتر  داشتن سایر  نگه  ثابت  بازهبا  ایشان  بررسی نمودند.  تولید  ی  های 
دوده بهینه سرعت اسکن لیزر متر بر ثانیه را به عنوان محمیلی1150تا    850

جوشی و برای ساخت قطعات به منظور کمینه کردن عیوبی مانند عدم هم
 ایجاد تخلخل ناشی از حالت سوراخ کلید معرفی کردند. 

بررسی   پژوهشبا  و  اصلیمقاالت  که  شد  مشخص  گذشته  ترین های 
تولید   ایکس  سوپرآلیاژچالش  لیزر   هستلوی  با  ذوب گزینشی  روش    به 

های احتمالی میان تفاوت   به ساختاری با عیوب کمینه دانست.  بیایدست
ب کشور  در  موجود  تجهیزات  و  دستگاه  خارجیپژوهش ا  پودر،  نیز   های 

می افزایش  را  زمینه  این  در  پژوهش  انجام  از  ارزش  اصلی  هدف  دهد. 
قطعاتی تولید  پژوهش  این  باال  انجام  نسبی  چگالی  تغییر  با  با   

 .است های ساخت پارامتر 

 روش تحقیق   -2
ایکس هستلوی  سوپرآلیاژ  پودر  از  پژوهش  این  منظور    در  به  استاندارد 

دستگاه   با  قطعات  روش   M100ساخت  به  نگار  الیه  نورا  صنایع  شرکت 
استفاده گردید.   لیزر  با  از جنس   سه نمونهذوب گزینشی  روی بستری  بر 

ژول به    90تا    50چگالی انرژی حجمی    هودمحددر    و  316فوالد زنگ نزن  
 لیزر  با تغییردر سرعت اسکن و فاصله بین خطوط اسکن  مکعب  مترمیلی

شدند. جدا  ساخت  بستر  از  وایرکات  به کمک  و سپس  شدند  در    ساخته 
 ها آورده شده است. مشخصات نمونه  3جدول 
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 های ساخته شده مشخصات نمونه   ( ۳  جدول 
 ( متر میلی )   ابعاد  انرژی حجمی چگالی   شماره نمونه 

1 50 
 

5/۳×11×11 
2 70 
۳ 90 

 
  80سنباده شماره    ها به کمکیابی، سطح جانبی نمونهبه منظور مشخصه 

آلومینا    2500تا   پودر  سپس  تصاشدند  یسازآمادهمیکرون    1و  یر و . 
برابر گرفته شد. به   200  یینمابزرگ نوری تا    میکروسکوپقطعات به کمک  

چ محاسبه  تصویرگالمنظور  پردازش  روش  به  قطعات  نسبی  تصاویر    ،ی 
به   پارچه شدند.در کنار یکدیگر قرار گرفته و یک گرفته شده هر سطح نمونه

گرفته متر مربع  میلی  11× 5/3عکس از  هر سطح با ابعاد    20طور متوسط  
به  . گردیدتکرار   هانمونه  سطح دیگر برای هر یک از 3و این عمل برای  شد

  شد.  محاسبهچگالی نسبی قطعات    ImageJپردازش تصویر    افزارنرم کمک  
اسید   اگزالیک  محلول  کمک  به  قطعات  ساختار،  ریز  مشاهده   10برای 

ولتاژ   با  و  مدت    6درصد  به  شدند.  5ولت  اچ  سختی   ثانیه  همچنین 
روش با  اعمال  میکرو سختی  قطعات  با  معادل  بار  ویکرز  به   گرم  500ی 

نمونه  بر  ثانیه  10مدت   سختی   شد.  محاسبهها  سطح  محاسبه  برای 
توان استفاده  ( می2از معادله ) (HV)  تی ویکرز قطعات به روش میکروسخ

 میزان نیروی اعمالی بر نمونه است. Pکه در آن  نمود

 نتایج  -۳
از   و    هانمونه  سازیآماده پس  عیوب  و  تخلخل  میزان  بررسی  منظور  به 

چ درصد  محاسبه  نسهمچنین  قطعات، گالی  از   تصاویر  بی  شده  گرفته 
از  آورده شده است.  ۳در شکل  سازییکپارچه یخروجپارچه شد. سطح یک

نسبی  چگالی  درصد  تصویر  پردازش  روش  به  و  آمده  دست  به  تصاویر 
چگالی نسبی محاسبه شده بر حسب چگالی انرژی   قطعات محاسبه شد.  

شکل   در  است.  ۴حجمی  شده  می  گزارش  مشاهده  که  شود، همانطور 
انرژی   چگالی  افزایش  با  قطعات  نسبی  شده  بلیزر  چگالی  در  و  یشتر 

انرژی   میلی  90چگالی  بر  مکعبژول  )یعنی   متر  خود  مقدار  حداکثر  به 
چگالی   پژوهش اسماعیل زاده و همکاراندر  رسد.  درصد( می  1/99حدود  

 100و در پژوهش منتروسیستیاگا و همکاران چگالی حدود    50انرژی لیزر  

. در هر دو متر مکعب به عنوان قطعه بهینه معرفی شده است ژول بر میلی
برای میزان  و عدد کمی  بررسی شده  سطح  از  پژوهش تصویری یکپارجه 

 چگالی نسبی قطعات گزارش نشده است.  

آمده می دست  به  ساختارهای  به  توجه  افزایش با  با  داشت  انتظار  توان 
قطعات  برای  باالتری  نسبی  چگالی  به  لیزر  انرژی حجمی  چگالی  جزئی 

نکته توجه نمود که عیوب گازی موجود   نیز دست یافت. اما باید به این
نمونه   افزایش  ۳در  با  و  است  نمونه  این  در  انرژی  باالی  سطح  نمایانگر 

بیش از اندازه انرژی ورودی به قطعه، امکان تشکیل عیب سوراخ کلید و 
حد حفرات گ افزایش تعداد   نتیجه با افزایش بیش از  ازی وجود دارد. در 

دد کاهش چگالی نسبی در نمونه تولیدی  رود مجچگالی انرژی انتظار می 
 .رخ دهد
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 الی نسبی بر حسب چگالی انرژی حجمی گنمودار درصد چ  ( ۴  شکل 

 
شد. در شکل    گیریاندازه سختی قطعات نیز به روش میکرو سختی ویکرز  

از    5 قطعه  تصویری  همچنین   3سطح  و  سختی  آزمون  انجام  از  پس 
خطای زیاد در   میانگین سختی  محاسبه شده قطعات  آورده شده است.

ناشی از تخلخل زیاد در سطح   3میزان سختی محاسبه شده برای نمونه  
با   است.  نمونه  آزمون  این  محل  بودن  تخلخلسختی  نزدیک  یک  ، به 

اچ شده    یابد. هش میاگیری شده ک میزان سختی اندازه بررسی تصاویر  در 
پودر با ذوب (، gas pores) به طور عمده سه عیب حفرات گازی هانمونه از  

)partially melted  powder)  جزئی ناقص  ذوب  و   )Lack of fusion )
شکل    همشاهد در  نامبرده شده  عیوب  از  یک  هر  از  نوری   6شد. تصاویر 
   .اندشدهآورده 
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ج(    با ذوب جزئیالف( ذوب ناقص ب( پودر   2عیوب موجود در نمونه   ( ۶  شکل 

 حفرات گازی 

 ی ر ی گ جه ی نت بحث و    -۴
انرژی   چگالی  تغییر  اثر  پژوهش  این  تخل لیزر  در  میزان  و خبر  ل، عیوب 

قطعات   روش   تولیدسختی  با  ایکس  جنس سوپرآلیاژ هستلوی  از  شده 
های انجام شده  ذوب گزینشی با لیزر مورد بررسی قرار گرفت. طبق بررسی 

انرژی  انرژی حجمی و به طبع میزان  افزایش چگالی  با  مشاهده شد که 
اند. با افزایش چگالی ورودی، قطعات با چگالی نسبی بهتری تولید شده

بر  ژو  90به    50از  لیزر  انرژی   در    یریگ چشم کاهش    ،مکعب  مترمیلیل 
عیوب  تعداد اندازه  پودر   و  و  ناقص  ذوب  ذوب  با  داد  جزئیهای  با رخ   .

میزان   پودرهای    تخلخلکاهش  تا ذوب جزئیو  نسبی  افزایش چگالی   ،
تا    1/99 ویکرز  افزایش سختی  و  شد.    5/2۶۶درصد  به  مشاهده  توجه  با 

نمونه    99چگالی نسبی   توان این ل شده است، میحاص  ۳درصدی که در 
نمونه و پارامتر برای تولید قطعه با نمونه و پارامتر تولیدی آن را به عنوان 

 عیوب کمینه معرفی نمود. 

 فهرست عالئم 

 
اخالقی  می  : تاییدیه  تایید  در  نویسندگان  شده  ذکر  نتایج  تمامی  کنند که 

نویسندگان است و چیزی این مقاله حاصل تاش فعالیت  پژوهشی  های 
 گزارش نشده است.خالف بر واقعیت 

 پژوهش کلیه حقوق مالکیت مادی و معنوی مربوط به اين   تعارض منافع: 
حقوق  این  است.  پدیدآورندگان  و  اصفهان  صنعتی  دانشگاه  به  متعلق 
توسط دانشگاه صنعتي اصفهان و بر اساس خط مشی مالکیت فکری این 

ارزش  شد.دانشگاه،  خواهد  بندي  و سهم  برداري   گذاری  بهره  گونه  از    هر 
تنها با سازي دستاوردهاي اين پژوهش  محتوا، نتايج یا اقدام براي تجاري 

 .پذیر است مجوز کتبی دانشگاه صنعتی اصفهان امکان 
مالی: تکمیلی هزینه  منابع  تحصیالت  بودجه  از  پژوهش  این  انجام  های 

شده   تامین  دانشگاه  این  اساتید  پژوهانه  و  اصفهان  صنعتی  دانشگاه 
 است.
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Fused deposition modeling (FDM) is one of the most common 3D printings technologies. 
Low cost and the ability to produce models using wide range of thermoplastic makes this 
process suitable for rapid prototyping and manufacturing some commercial parts. The 
mechanism of this printer is 4-DOF parallel machanism with one additional degree of 
freedom resulting from rotation of printer bed about z-axis. In order to generate tool path 
for 5-DOF printer, a CAM software was developed with python. For controling the printer, 
control software was designed based on open-source marlin framework. Since original 
framework only supports 3-axis printers, source code needed to be changed such as 
extending source code to support 5-axis and adding machanism inverse kinematics.  By 
using this 5-Dof mechanism, the prints of complicated parts without using the support are 
possible.  
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   ی با سازوکار مواز پنج درجه آزادی   FDMطراحی و ساخت پرینتر  

 

 مشخصات مقاله   چکیده 

-برای نمونه  ،همچنین قابلیت تولید با محدوده وسیعی از مواد ترموپالستیک و  به دلیل هزینه پایین(  FDM)  فرآیند ساخت افزودنی
امکان    توان با افزایش درجات آزادی پرینتر میقطعات پیچیده وافزایش کیفیت،    برخیبرای ساخت    سازی سریع بسیار مناسب است. 

جهات مختلف پیچیده  مدل  چاپ   این    .آورد بوجود    را   در  در  منظور  این  یک  برای  سهمقاله  آزادی  پرینتر  درجه  پنج  و  بعدی  معرفی 
پرینترهای سنتی دارد  هایی که این پرینتر نسبت  طراحی و ساخت آن مورد بررسی قرار گرفته و قابلیت مورد بحث قرار گرفته  به سایر 

مقاله یک   پرینتر   .است با اضافه    معرفی شده در  درجه آزادی است که  یک درجه آزادی دورانی به سکوی    شدن مکانیزم موازی چهار 
 ج درجه آزادی، نرم افزاربعدی با پنمسیر حرکت پرینتر سه  ایجاد. به منظور  باشدمی  حرکتی   پنج درجه آزادی    دارای متحرک مجموعا  

CAM  برای پرینت قطعه   برنامه حرکتی مسیر   که   با زبان برنامه نویسی پایتون توسعه داده شده است برای  کند.  تولید می را مورد نیاز 
بهره گرفته شده  پرینتر،  حرکتی  کنترل   حرکتی  موتور  قابلیت کنترل حداقل شش  با  آردینو  یک میکروکنترلر  پایه نرم    و از  بر  افزاری 

 که با استفاده از این نرم افزار امکان پرینت قطعه با استفاده از پنج محور حرکتی وجود دارد.   مارلین نوشته شده است
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 مقدمه    -1
ظاهر شد. با   1٩٨0اولین تکنولوژی چاپ سه بعدی در اواخر دهه  

فن آوری چاپ سه بعدی هنوز گران    2000این حال، تا اواخر سال  
در     .استقاده قرار می گرفت بود و بیشتر توسط صنایع بزرگ مورد  

مفهوم   200٩سال   اساس  بر  تجاری  بعدی  سه  پرینتر   اولین 

RepRap   از پرینتر  این  شد.  فروش گذاشته  به  و  شد  بازار  وارد 
افزودنی ساخت  فرآیند  می  FDMروش  هزینه استفاده  کم  کرد. 

مواد   از  وسیعی  محدوده  با  تولید  قابلیت  همچنین  و  بودن 
سازی و تولید بعضی از نمونه  را برای  FDM ترموپالستیک، فرآیند

پرینترهای  اینکه  با  است.  مناسب کرده  تجاری  به  FDM قطعات 
گیرند، این نوع پرینترها دارای  طور گسترده مورد استفاده قرار می

نقاط ضعفی نیز هستند. از جمله دقت نسبتا کم و همچنین نیاز  
زیادی دارند   گاه برای قسمت های برآمده که زاویههبه ساخت تکی

های در ساخت بعضی از قطعات و  تواند موجب محدودیت که می
 . [1]همچنین افزایش زمان پرینت شود 

-روشی جدید برای بهینه   201٨در سال    [2]آقای کوپک و همکاران
سه  پرینتر  بجای  محوره  چند  پرینتر  برای  مسیر  تولید  و  سازی 
محوره معرفی کردند. این روش شامل جهات مختلف ساخت برای 
مورد   برای  الگوریتمی  و  قطعه  مختلف  های  قسمت  با  تطبیق 

است.   ای  استوانه  محور  میاین  خاص  ساخت  روش  زمان  تواند 
تکیه ساخت  از  جلوگیری  بوسیله  را  شدقطعه  به  ت کاهش گاه 

  .دهد
الگوریتمی برای تولید مسیر   5201در سال  [3] آقای لی و همکاران

فلزی   افزودنی  ساخت  فرآیند  در  محوره  پنج  پرینتر  برای  حرکت 
الگوریتم  این  جهت حذف تکیه گاه معرفی کردند. مراحل اجرای 
تکیه گاه  به  نیاز  ساخت  برای  هایی که  قسمت  تشخیص  شامل 

 .ت ها و تولید مسیر حرکت می باشددارند، جدا کردن این قسم
در باال اشاره شد، یکی از نقاط ضعف پرینترهای سه   که  گونههمان
نیاز به ساخت تکیه گاه برای بعضی از قطعات است   ،FDMبعدی 

این  از  پرینت می شود. هدف  افزایش زمان و هزینه  که موجب 
بعدی    مقاله سه  پرینتر  ربات  ساخت  و  آزادی   5طراحی  درجه 

برای این کار،    بتوان این مشکل را تا حدودی برطرف کرد   است تا
  برای به دست    CAMنرم افزار  [4]ابتدا با زبان برنامه نویسی پایتون

سپس برای کنترل پرینتر، با استفاده از نرم افزار    و  جی کد  آوردن
مارلین تنم اضافه کردن[5] باز  واحد   و  آن،  به  دورانی  محور  دو 

 .کنترلر توسعه داده می شود

 معرفی مکانیزم موازی پنج درجه آزادی   -2

   اجزاء مکانیکی   -1-2
این   در  شده  استفاده  پنج   مقالهمکانیزم  دارای  و  موازی  نوع  از 

دورانی  درجه آزادی است که سه درجه انتقالی و دو درجه آن نیز 

 z و دیگری حول محور x محورول  حاست که یک درجه آزادی آن  

شود.   می  ایجاد  دوار  میز  از  استفاده  که  همابا   1شکل    در نطور 
مالحظه می گردد، دستگاه از یک بدنه ثابت و یک سکوی متحرک  
تشکیل شده است. هشت بازو نیز سکوی متحرک را به بدنه وصل  
می کنند. اکسترودر پرینتر به سکوی ثابت وصل بوده و هیچگونه 

  .دارد حرکتی ن

 
   آزادی هساختار مکانیزم موازی پنج درج   ( 1  شکل 

 
ها  بلبرینگ  خطی  حرکت  به  پولی  و  تسمه  توسط  موتور  حرکت 
منتقل می شود.   متحرک  به سکوی  بازوها  توسط  و  تبدیل شده 

سین زنجیره  دو  به  دو  استفاده  مورد  تشکلیل  ˴بازوهای  را  تیکی 
دهند که سکوی   به می  مفصل کروی)که  چهار  طریق  از  را  ثابت 

دلیل یک درجه آزادی کم به مفاصل یونیورسال تبدیل می شوند(  
  (2)شکل  به سکوی متحرک وصل می کند

 
   درجه آزادی ساخته شده  5ربات پرینتر  ( 2  شکل 
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 اجزاء الکتریکی و الکترونیکی   -2-2
به یک سری   تجهیزات  برای کنترل حرکتی یک ربات موازی نیاز 

ازجمله موتورها، درایورها، کنترلر، سنسورها و غیره می باشد که در  
  .ادامه به توضیح آنها پرداخته می شود

ترین   عمومی  از  ربات   ها محرکهیکی  حرکتی  کنترل  برای  که 
پله  برای باای میاستفاده می شود، موتور  نیز  ربات حاضر  شد، در 

پله موتورهای  از  مکانیزم  این ای  حرکت  است.  شده  استفاده 
اندازی نیاز به درایو دارند که در قسمت کنترلی از  موتورها برای راه

قطعات  کنترل  برای  همچنین  است.  شده  استفاده  نیز  آنها 
میکرو کنترل   یک  از  ربات  الکتریکی  و  مگا   آردوینوالکترونیکی 

یک منبع تغذیه که    25۶0 استفاده شده است. برای تغذیه برد از 
میولتاژه تأمین  را  الزم  همچنین  ای  است.  شده  استفاده  کند 

واسط   برد  یک  از  نویز  حذف  و  تقویت  برای    RAMPS1.4برای 
است.   شده  استفاده  ارسالی  اطالعات  تقویت  و  برای  سازماندهی 

الکترو   های  سوئیچ  میکرو  از  ریلها  حرکتی  محدوده  تشخیص 
 شماتیک سیستم کنترل   3در شکل  مکانیکی استفاده شده است.

 حرکتی ربات نشان داده شده است.

 

  شماتیک سیستم کنترل حرکت ریلها  ( 3  شکل 

 زم ی مکان   ک ی ت ما ن ی س -3
یا و  کنترل  منظور  متحرکبه  سکوی  محل  است    فتن  الزم  ربات 

دست آید. به  بمعادالت الزم برای ارتباط بین عملگرها و اتصاالت  
سین می ماکمک  عملگرها  موقعیت  از  استفاده  با  مستقیم  تیک 

متحرکتوان   سکوی  کمک    موقعیت  به  و  کرد  پیدا  را  ربات 
، می توان تن موقعیت سکوی متحرکتیک معکوس با داشماسین

  .موقعیت عملگرها را به دست آورد 
مجموعه  یک  متحرک  سکوی  از  مشخص  موقعیت  یک  برای 

سی طریق  از  ها  پایه  طول  از  فرد  معکوس  مانمنحصربه  تیک 
می دست  به  سینمکانیزم  لذا  مکانیزم، ماآید.  معکوس  تیک 

پایه طول  به  را  مکانیزم  متحرک  سکوی  مشخص  ها  موقعیت 
کند. منظور از موقعیت، ترکیبی از مکان سکوی متحرک  تبدیل می

مختصات   دستگاه  در  آن  جهت  و  عمومی  مختصات  دستگاه  در 
سین درحالیکه  است.  با  مامحلی  معکوس  موقعیت  تن  داشتیک 

پایه طول  به  متحرک  میسکوی  سینها  مستقیم  مارسد،  تیک 
کند. به این معنی که برای یک مجموعه طول عکس آن عمل می

 ، تیک مستقیم مکانیزمماتوان از طریق سینها در مکانیزم میپایه
به  مکانیزم،  متحرک  سکوی  برای  فرد  منحصربه  موقعیت  یک 

آورد  بنابراین  دست  پایهتیک مس ماسین.  را  تقیم مکانیزم طول  ها 
 .کندبه موقعیت سکوی متحرک تبدیل می

 
 سینماتیک معکوس مکانیزم   -1-3

این دستگاه بعنوان میز   برای کنترل حرکت سکوی متحرک که در 
قرار می روی آن  است که  متحرکی که قطعه کار  میزان  گیرد، نیاز 

شکل   در  که  ریلها  از  کدام  هر  خطی  است   4حرکت  مشخص 
مشخص باشد. بنابراین برای تعیین و محاسبه مقدار حرکت الزم  
از   کدام  هر  دوران  میزان  آن  تناسب  به  و  ریلها  از  کدام  هر 
آنها بایستی محاسبات سینماتیک معکوس  موتورهای مربوط به 

آید.   بدست  متحرک  موقعیت سکوی  این  با مشخص شدن  برای 
سینماتیکی   زنجیره  یک  شکل  منظور  در  که  بردارهایی    4با 

می تشکیل  شده  مطابق مشخص  آنها  بین  برداری  رابطه  و  شود 
 شود. روابط زیر نوشته می

o𝐩 + 𝐑P
o 𝐛 

P = 𝐚 
o + 𝐝 

o + 𝐥 
o + 𝐜 

o                        (1) 

رابطه فوق ثابت می 𝑜𝒑 در  و  رابط بین سکوی متحرک  باشد.  بردار 
𝒃 

𝑃   بردار رابط بین مفاصل کروی روی سکوی متحرک و در دستگاه
باشد  هم طول بازوهای ربات می  𝐥 o باشد.می {O}مختصات محلی  

  1در رابطه  که سکوی متحرک را به هرکدام از ریلها متصل می کند.
به ترتیب   {P}و {O}همچنین ارتباط بین دستگاه مختصات محلی  

 شود. زیر تعریف می
𝐛 = 𝐑P

o 𝐛i
P

i
o                                                       (2) 

𝐑pهمچنین بردار دوران 
o شود: به ترتیب زیر تعریف می 

𝐑𝐏
𝐎 = 𝐑𝐗(𝛉) = [

𝟏 𝟎 𝟎
𝟎 𝐜𝐨𝐬 𝜽𝒙 −𝐬𝐢𝐧 𝜽𝒙

𝟎 𝐬𝐢𝐧 𝜽𝒙 𝐜𝐨𝐬 𝜽𝒙

]                              (3) 

رابطه به    1رابطه  باشد.می  Xدوران حول محور  𝜽𝒙  3در  را میتوان 
 ترتیب زیر بازنویسی کرد:

(𝐩 + 𝐛𝐢 − 𝐚𝐢 − 𝑐𝑖𝐝�̂�) - 𝐥𝐢 = 𝑑𝑖 𝐝�̂�                          (4) 

 باشد. بردار یکه در راستای ریلهای ربات می 𝐝�̂� 4در رابطه

پایه زینهای  از  کدام  هر  حرکت  میزان  نهایت  اینکه  در  برای  ها 
سکوی متحرک در موقعیت کارتزین مورد نظر قرار گیرد به ترتیب  

 شود:مشخص می 5رابطه 
𝒅𝒊 =  −𝒄𝒊 +  �̂�𝒊

𝑻(𝒑 + 𝒃𝒊 − 𝒂𝒊) ±

√𝒍𝒊
𝟐 − (𝒑 + 𝒃𝒊 − 𝒂𝒊)

𝑻(𝑰𝟑𝒙𝟑 − 𝒅�̂��̂�𝒊
𝑻)(𝒑 + 𝒃𝒊 − 𝒂𝒊)               (5) 

 CAMافزار  نرم -4
حرکت پرینت  نمونه قطعات و روشی که برای تولید مسیر  از  ای 

 باشد: قطعه در این تحقیق انجام گرفته به ترتیب زیر می
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نرم افزار تحلیل می در  ابتدا قطعه مورد نظر  شود و قسمتهای در 
می تفکیک  هم  از  در     شوند.مستقل  قطعات  این  از  نمونه  یک 

سپس قطعه جدا شده و قطعه    نمایش داده شده است.    5شکل  
افزار نوشته شده ترمیم  هستند در نرم  STLپایه که هر دو با فرمت 
می بسته  آن  سطوح  از    .(۶)شکل   شودو  کدام  هر  برای  سپس 

اسالیس انجام  با  پرینت  حرکت  در قطعات مستقل، مسیر  بندی 
آید. قطعه پایه  نوشته شده به زبان پایتون بدست میافزار کد  نرم
ولی  می پرینت شود.  راحتی  به  آزادی حرکتی  درجه  با سه  تواند 

شیب   اندازه  به  پرینتر  دستگاه  میز  باالیی  قطعه  پرینت  برای 
محور   حول  پایینی  دوم   Xقطعه  قطعه  پرینت  و  میکند  دوران 

   شود. بالفاصله آغاز می

 
 سینماتیکی ربات پرینترمدل زنجیره   ( 4  شکل 

 
 ای از قطعه برای پرینت با درجه آزادی بیش از سه محور نمونه  ( 5  شکل 

  

 
 مدل زنجیره سینماتیکی ربات پرینتر  ( ۶  شکل 

  

 
 مدل زنجیره سینماتیکی ربات پرینتر  ( 7  شکل 

 درجه آزادی ساخت قطعه نمونه با پرینتر پنج  -5
نمونه شکلقطعه  در  از   5ای که  استفاده  با  بود  داده شده  نشان 

قسمت   در  شده  داده  توضیح  مسیر اسالیس  4روش  و  بندی 
از   استفاده  به  نیاز  بدون  اول  قسمت  آمد.  بدست  پرینت  حرکت 

مطابق شکل آزادی  درجه  سه  از  بیش  آزادی  میز    8درجات  روی 
د پس از دوران میز حول  متحرک پرینتر پرینت شد. در مرحله بع

بر   Xمحور   درجه آزادی دورانی میز، قطعه دوم نیز  و استفاده از 
روی قطعه اول بالفاصله پرینت شد که مرحله پرینت قطعه دوم 

شکل روش   9در  این  مزایای  از  یکی  است.  شده  داده  نمایش 
صورت   در  که  است  این  شده  انجام  میز  دوران  با  که  پرینت 

حتما   افزایش شیب قطعه دوم با روش پرینت سه درجه آزادی  
حالیکه با روش   به پرینت ساپورت وجود خواهد داشت. در  نیاز 

کند. عالوه بر حاضر دوران میز نیاز به پرینت ساپورت را حذف می
ای که با استفاده از دوران یا سایر درجات آزادی این مزیت، قطعه

پرینت می آزادی  درجه  سه  از  نظم  بیش  دارای  از  شود  بیشتری 
 باشد.به روش معمول پرینت مینظر خطوط پرینت نسبت 

 

 
   پرینت قطعه اول با سه درجه آزادی  ( 8  شکل 

 

 
   پرینت قطعه دوم با دوران میز و استفاده از درجه آزادی چهارم    ( 9  شکل 
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 گیری بحث و نتیجه -۶
و  معرفی  آزادی  درجه  پنج  موازی  ربات  یک  مقاله  این  در 

افزاری مکانیکی و کنترلی آن معرفی شده است قسمتهای سخت 
محور   سه  از  بیش  با  قطعاتی که  پرینت  انجام  برای  آن  و کاربرد 

پرینت   فرآیند  در  را  به ساپورت  توضیح    FDMنیاز  میکنند  حذف 
مورد   الگوریتم  بیان  با  کار  روش  همچنین  است.  شده  داده 

بین هد پرینتر و میز  برای حرکت نسبی    CAMافزار  استفاده در نرم 
متحرک تشریح شده است. در انتها یک قطعه نمونه که با استفاده 
از پرینتر معرفی شده ساخته شده نشان داده شده و روش ساخت  

پرینتر   ربات  اضافی  دورانهای  از  استفاده  با  است. آن  شده  بیان 
-تر و دقیقتر با استفاده از انعطاف قابلیت پرینت قطعات پیچیده

 باشد.که این پرینتر دارد بیش ار بیش قابل استفاده میپذیری 
 

قدردانی:   و  تحقیقاتی  تشکر  قرارداد  کار  تحت  مقاله  حمایت  این  و 
ایرانپژوهشی بین -800( به شماره  MSRT-TUBITAK)ترکیه  -المللی 
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چاپ    کیفیت قطعات پلیمری استری بر  نوری پلی   بررسی تاثیر جاذب 
 در روش پردازش دیجیتال نوری    شده 

 

 مشخصات مقاله   چکیده 

ا  ی نور   ی هااستفاده از جاذب  ی کنترل و کاهش شدت نور هر منبع نور   ی از راهکارها   یکی بررسپژوهش به  ن یاست. در    ر یتاث  ی منظور 
ک فرابنفش بر  سامانه ساخت افزا   ،یبعدساخت قطعات سه  تی فیجاذب نور  که توسط    (DLP)  ی نور   تالیجیبه روش پردازش د  یش یاز 

کنترل در    ش یقطعات، افزا   ی ظاهر  تی فیمقاله بهبود ک   ی. هدف اصلدیشده است، استفاده گرد   هو ساخت  یمقاله طراح   ن یهم   ن یمحقق
  ی روی ن   زانی قطعه و م  ی خراب  زانی م  ش،یارتفاع جدا  زان یم   ی مهم، بررس   نیبه ا  ی ابیدست   یاست، اما برا  یاضاف   ی چاپ و حذف نورها

بر موارد مذکور خواهد بود. فلذا در   رگذاری تاث  یپارامترها ن یهمتراز م  یک یبعنوان  ی جاذب نور  است. قطعا    تیحائز اهم   اریبس  ی چسبندگ
فاصله  %45با درصد جذب    ی استر ی پل   یهالمی ف  ،ستمیس  نیا نور  نی مع  یهادر  منبع  آکر   یبررو   ی از    یدهشفاف پوشش  ک یلی ورق 

ساخته    ی نور   تالیجیبا روش پردازش د  ،یبعدسه  ی هاشدت نور فرابنفش عبور داده شده، مدل  زان یم   ی ری گشده است. سپس با اندازه 
گرفت. برطبق    ی ابیو مورد ارز  جاذب   نیا  یها افتهیقرار  بهبود ک   ی نور   ی هاپژوهش استفاده از  به   ی ظاهر  ت یف یعالوه بر  قطعه منجر 

 .دیدر چاپ قطعات گرد  ت یموفق  شیزمان چاپ و افزا  % 43 کاهش ه،یهر ال شیبرابر زمان جدا 3/5 کاهش
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 ه مقدم  -1
دو دسته، روش  های ساخت رایندف به  پیچیده  پلیمری  -قطعات 

-فرایند .[1]شوندبندی میهای ساخت افزایشی و کاهشی تقسیم
( ساخت کاهشی  به  Subtractiveهای  از  فرایند(  ماشینکاری  های 

با دورریز براده است   همراه  که،  یک قطعه خام و کاهش جرم ماده
فرایند افزایشیو  مرحله  Additive)  های ساخت  روش ساخت  به   )

-ماده، بدون دورریز گفته میبه مرحله یک قطعه و افزایش جرم  
روش . [2]شود از  یکی  افزایشی ُفتوپلیمریزاسیون  ساخت  های 

است قطعات   روش.  پلیمری  در  قطعات  ساخت  های اساس 
فرآیند فُ  است.  پلیمریزاسیون  فرآیند  توپلیمریزاسیون، 

آن  ای مولکولپلیمریزاسیون به صورت رشد زنجیره ها بوده که در 
نور  یک  جذب  توسط  واکنش  ماورا   آغاز  یا  انجام   مرئی  بنفش 

روش .[3]شودمی صورت  های  بنابراین  دو  به  ُفتوپلیمریزاسیون 
های پیمایشی  گردند که روشبندی می پیمایشی و تابشی تقسیم

نقطه نور  منبع  از  استفاده  وبا  )لیزر(  با  روش  ای  تابشی  های 
تابش نور صفحه -به چاپ قطعات سه  ژکتور(و )پر   ای استفاده از 

با عبور نور فرابنفش با طول موج معین از منبع  پردازند.  بعدی می
درون محفظه فرایند پلیمریزاسیون   نوری به رزین حساس به نور 

کهآغاز   است.   گردیده  الیه  هر  پخت  اساس  فرایند  این   شروع 
فرایند مکانیزم  همچنین  نوع  اساس  بر  ُفتوپلیمریزایسون  های 
روش به  ا  چاپ  دیجیتال   ،[4]ولیتوگرافیی سترهای  پردازش 

  [7]تونیوزاسیون  دو ف، پلیمری [6]تولید مداوم مایع واسط  ،[5]نوری
هرمنبع نوری متشکل از طول   .گرددبندی میتقسیم،  [8]و حجمی

-باشد. رزین های وسیعی در بازه نور مرئی و نور فرابنفش میموج
و   نیز خود شامل سه بخش ُالیگومر، مونومر  های حساس به نور 

نوری  آغازگر مشخص  های  پخت  موج  طول  هر ذفل  .هستندبا  ا 
-از نور، به مرحله پخت می  یُفتوپلیمر با طول موج مشخص رزین  
  تصویری های  ُالگو  از  ُفتوپلیمریزاسیونهای  روش  اغلب    .رسد

جهت ایجاد تصاویر دو بعدی حاصل از برش قطعات طراحی شده 
  کنند. ( استفاده میCADهای طراحی به کمک کامپیوتر )افزاردرنرم

میکرو توسعه  ت گزاس   (DMD)  دیجیتالهای  آینهبا  توسط شرکت 
-ُالگو منسوخ گردیده و  ، الگوهای تصویری سنتی  [9]اینسترومنت 

های دیجیتال با ُالگو این  ها گردیدند.های دیجیتالی جایگزین آن
و با برخورد به رزین نور مشخص از منبع نوری ساطع شده    شدت

به ساخت قطعات سه منجر  )شکل   شودبعدی میحساس به نور 
های های ُاپتیکی،  کنترل شدت نور یکی از چالشدراکثر واحد. (1

 رود. بعدی بشمار میچاپ سه
از   استفاده  با  پژوهش  این  نوریدر  دیجیتال  پردازش  با    روش 

  و به چاپ سه بعدی قطعات پرداخته شده    FEPپذیر  غشاء انعطاف
جاذببهره  با از  ُالگو  به  نوری  گیری  تابش  انرژی   های کنترل 

جاذب  ،  تصویری فاصله  تاثیر  و  نهایی  قطعه  ازکیفیت  و    همها 

و همچنین   و نوع غشاء بستر ظرف  برروی شدت نورها  تعداد آن
 شده است.   پرداخته  بررسی نیروی جدایش حاصله

 
های مختلف روش پردازش دیجیتال نوری  نمای شماتیک از بخش(  1شکل  

 . های نوری در زیر بستر ظرفگیری جاذبو نحوه قرار

 واد و فرآیندها  م  -2
   افزار سیستم سخت   -1-2

بخش شامل  نوری  دیجیتال  پردازش  واحد کنترل    سیستم  های 
)پر  تصویر،  ژکتور(وتصویر  واحد  اپتیکی  اصالح  رزین،  ظرف   ،

برنده صفحه   باال  میزان شدت  مکانیزم خطی  اندازه گیری  چاپ، 
می جدایش  نیروی  و  پرنور  سامانه  این  در  اصالح  وباشد.  ژکتور 

می ظرف  به کف  واسطه  بدون  و  مستقیم  صورت  به  تابد.  شده 
رزولوشن   × 1024سیستم    DMDابعاد  ابعاد    وپیکسل    768
71پوشش تصویر   × باشد. ظرف رزین سیستم با  میمتر  میلی  53
غشاء   )مکانیزم  فلویورینه  پروپیلن  اتیلن  ورق FEPپلیمری  و   )
پلی )متیل پلیمری  ضخامت  PMMAمتاکریالت  به  متر  میلی  4( 

تعبیه گردید. همچنین میزان نیروی چسبندگی بین کف ظرف و 
-توسط نیروسنج اندازه  صفحه چاپ به صورت مستقیم و برخط

 شود. گیری می
 افزار سیستم نرم   -2-2

ها و واحد  های ارسالی به عملگرجهت چاپ قطعاتی دقیق، فرمان
به باید  صورتنوری  اختالل  بدون  و  بالدرنگ  به   صورت  گیرد. 
منظو نرمهمین  یک  از  پژوهش،  این  در  باز  برشگر    افزارر  متن 

تا   شده  زمان  پارامتربتوان  استفاده  چاپ،  سرعت  نظیر:  هایی 
الیه تعداد  فرابنفش،  نور  باال تابش  میزان  هرالیه،  ضخامت  ها، 

 ( G-codeکُد )های حرکتی را توسط جیآمدن صفحه چاپ و فرمان
 کنترل نمود. 

 مواد      -3-2
رزین از  آزمایش  این  نوردر  به  حساس  رنگ   ا نیکیوبیک  های 

بسپار  پُرویژنن  رزی و  کشورآمریکا  خاکستری   شرکت  صورتی 
ایران  تکنولوژی رزین  کشور  این  است.  شده  پایه استفاده  بر  ها 

  و   مترمیلی0/1  –  0/05مواد آلی آکریالت بوده که با عمق پخت  
سیستم  2/2   پخت   زمان در  می  ثانیه   همچنین  تنظیم  شوند. 

متر و برای  نانو  405حدود    ا نیکیوبیکطول موج پخت برای رزین  
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بازه   پُرویژنرزین     ان میز.  باشدمی  نانومتر  405  –  385در 
-سانتی  درجه  25  دمای   در  خاکستری و صورتی  رزین  ویسکوزیته

  پارامتر  بوده که این درثانیه مگاپاسکال 370 و 552 ترتیب به گراد
 تاثیر بسزایی در زمان پر شدن و سرعت چاپ قطعه دارد. 

 روش انجام آزمایش و نتایج  -3
     آزمایش مرتبط با فاصله و تعداد جاذب نوری    -1-3

را ایفا فرابنفش  کاهنده شدت نور  های نوری در عمل نقشجاذب
از هاجاذباغلب    د.کننمی پلیمری  نوری  پلی  ی    ستر ا  جنس 

فیلمهستند پلی.  پلیمری  درصدهای  دارای  های بندی استر 
را  تا محدوده خاصی  فرابنفشمتفاوت و قابلیت کاهش شدت نور  

، اندازه گیری  های نوریبرای بررسی تاثیر جاذببنابراین  .[10]دارند
اهمیت   حائز  حالت  هر  در  عبوری  نور  شدت  جهت است میزان   .

ا اندازه نور  شدت  میزان  این  نور  گیری  به  حساس  سنسور  یک  ز 
است.   شده  استفاده  ا فرابنش  پژوهش  در  جاذب  ین  صفحات 

نوری  ساخته شده منبع  از  معین  فاصله  و    ، با  پروژکتور  لنز  بین 
آکریلیک    4در  بسترچاپ،   ورق  برروی  شده    دهیپوششطبقه 

-اصلهکه با ف  بوده  مترلییم  5  های آکریلیکورق   ضخامت است.  
شد  10های   استفاده  هم  به  نسبت  فاصله  تا  تا  همیلیمتری  ثیر 
به  جاذب نسبت  نوری  نور  ها  شدت  در  بررسی  خروجی  یکدیگر 
هر    گردد. است که  ذکر  به  نامگذاری  میلی  10الزم  طبقه  یک  متر 

است.   با  شده  طبقه  چهار  در  نور  شدت  میزان  آزمایش  این  در 
گردیدجایگشت  بررسی  مختلف  های  فاصله  و  متفاوت   های 

 (.2)شکل 
 

 
 . ظرفبستر  نحوه چیدمان صفحات جاذب نوری بین منبع نور و   ( 2  شکل 

 
نوراندازهبا   شدت  نور    گیری  شدت  میزان  فیلتر،  بدون  حالت  در 

سانتیمیلی  8/29پروژکتور   بر  اندازه وات  مربع  شد متر  گیری 
( سپس با اضافه کردن یک فیلتر این مقدار به 1شماره    -1جدول  )

)کا  3/21 یافت  قرار  5،  4،  3،  2  شماره  -1جدول  هش  از  پس   )
افت   فیلتر،  دو  شد    62گرفتن  مشاهده  نور  شدت  درصدی 

فیلتر 11،  10،  9،  8،  7،  6  شماره  -1جدول) اضافه شدن  از  پس   )
،  12ه  شمار  -1جدولکاهش یافت )  0/48سوم مقدار شدت نور به  

-میلی  0/19فیلتر    در نهایت این میزان برای چهار( و  15،  14،  13
که   (.17و16  شماره  -1  جدول)  گزارش شدمتر مربع  سانتیوات بر  

غشاء    16شماره   با  ظرف  بستر  بستر    17و شماره    FEPبرای  برای 
 بررسی شده است.   PDMSظرف با جنس پلیمر  

 
 . هاجاذب  چیدمان  مختلف هایحالت در  نور   شدت میزان   بررسی  ( 1جدول  

 ( PDMS)*استفاده از غشاء 
 شماره  وضعیت جاذب    ( 2mW/cmشدت نور )

 1 بدون جاذب نوری   8/29

 2 1طبقه   3/18

 3 2طبقه   3/18

 4 3طبقه   3/19

 5 4طبقه   3/21

 6 2و  1طبقات   1/19

 7 3و  1طبقات   1/21

 8 4و  1طبقات   1/18

 9 3و  2طبقات   1/2

 10 4و  2طبقات   1/19

 11 4و  3طبقات   1/22

 12 3و  2و  1طبقات   0/48

 13 4و  2و  1طبقات   0/47

 14 4و  3و  1طبقات   0/47

 15   4و   3و  2طبقات   0/47

 16 4و   3و  2و  1طبقات   0/18

 *17 )متصل(  4طبقه   0/19

 

 قطعات    ی آزمایش مرتبط با کیفیت ظاهر   -2-3
تاثیر  به بررسی  کیفیت  جاذبمنظور  بر  نور  شدت  و  نوری  های 

سه مدل  ،قطعات دندان    بعدی های  و  دنده  اپ  چ   وطراحی  چرخ 
سه   و  است   شده مدل  با بعدی  همچنین  باال  جزئیات  با  دقیقی 

های مختلف در این روش مورد بررسی  سنج در حالت عنوان صحت 
قرار گرفت. این مدل سه بعدی به عنوان قطعه کالیبراسیون نوری  

میسیستم شناخته  رزینی  بعدی  سه  چاپ  بنابراین شود.  های 
افزار  مترتوسط نرممیلی  05/0  با ضخامت الیه ها  پس از برش مدل

تابش   با مدت زمان  ارتفاع   2/2برشگر  و میزان  الیه  هر  در  ثانیه 
 های مدنظر با موفقیت چاپ گردید. متر، مدلمیلی 2 باالبرندگی

 
 بعدی  های سهها و مشخصات چاپ مدلپارامتر ( 2جدول  

 چرخ دنده  سنج صحت  کره مشبک  دندان  مدل سه بعدی  

 برش الیه تصویر 
    

 100 23 831 483 تعداد الیه 
 0.05 0.05 0.05 0.05 ( mmضخامت الیه )

 4185 7200 197 860 ( sمدت زمان چاپ )

 

قطعه  و مدت زمان چاپ با  جدایش    زمان آزمایش مرتبط با    -2-3
 ای استوانه مدل  

های اساسی روش پردازش دیجیتال نوری با سطح  یکی از چالش
محدود نیروی چسبندگی ایجاد شده بین الیه پخت شده و بستر  

توسط  است ظرف   نور  شدت  میزان  تغییر  با  آزمایش،  این  در   .
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تا  جاذب بررسی  به  بر  ثیر  نوری  پارامترها  چاپ،  این  زمان  مدت 
و   الیه  هر  جدایش  نیرو زمان  این  از  ناشی  خسارات  کاهش 

است.   شده  پارامتر پرداخته  استوانهبررسی  مدل  برای  فوق   های 
قطر   به  ضخامت  میلی  20دایروی  و  سه متر  میلی  5/1متر  برای 

  جاذب نور استفاده از  در حالت اول بدون  تست شده است.    حالت 
ایجاد می  1بر طبق جدول   شود که این بیشترین میزان شدت نور 

با   نور  شدت  نیروی میلی  2  باالبرندگیمیزان  دلیل  به  متر 
  باالبرندگی میزان ارتفاع  چسبندگی باال امکان چاپ فراهم نبوده و  

زمان  میلی  5به   مدت  تغییر،  این  نتیجه  در  کرد. که  تغییر  متر 
ظرفو زمان جدای   دقیقه  8حدود    چاپ بستر  حدود    ش قطعه از 

. بنابراین استفاده از جاذب  الف(-3)شکل  افزایش یافت   برابر  5/3
کاهش   در  بسزایی  تاثیر  پارامترنوری  این  دارد.میزان  این   ها  که 

 جاذبدقیقه و برای حالت دو  4 تک جاذب حدوددر حالت میزان 
 (. ب و پ-3)شکل به طول انجامیددقیقه  5
 

جاذب  ( 3  جدول  پارامت  بررسی تاثیر  چاپ به روش  رنوری بر  بر  های موثر 
DLP . 

   بدون جاذب نوری  یک جاذب   دو جاذب 

 ( s)  زمان جدایش در یک 10/2 2/9 2/9

 (N) نیوری جدایش در یک الیه 3/24 3/17 3/37

 ( mm) کمینه میزان باالبرندگی 5 2 2

 ( sزمان چاپ ) 429 243 296

 بحث و بررسی نتایج   -4
چالش پروژکتوراز  ویدیو  از  استفاده  تولید های  منزله  به  که  ها 
آن  ماسک از  دیجیتالی  میتصویر  استفاده  میها  به شود  توان 

رتزی برق شهری اشاره نمود.  ه    50پرش نوری حاصله از فرکانس  
میانگین  و  موج  طول  مداوم  تغییر  باعث  فرکانس  تغییر  این 

نور   واحد  شدت  کالیبراسیون  امر  و  گردیده  حالت بدون فیلتر  در 
می اختالل  دچار  را  رزیننوری  از  بسیاری  همچنین  های  کند. 

تابش   زمان  مدت  بر  پخت  عمق  نسبت  دارای  نور،  به  حساس 
هر   چاپ  سرعت  است که  منظور  بدین  این  هستند.  نیز  باالتری 

رزین نوع  این  در  رزینالیه  این  است.  باالتر  به  ها  عمق ها  دلیل 
تری  های باال دقت پایینپخت باال و جذب نور باالتر در شدت نور

ها دارند و چاپ قطعه در شدت نور باال با این نسبت به دیگر رزین
است رزین دشوار  بسیار  جاذبها  از  استفاده  بنابراین  با   هایی. 
نویزاتو و مهار  نور  برای چاپ  نایی کنترل شدت  نوری  واحد  های 

دقیق به  قطعاتی  است.  اهمیت  حائز  بسیار  کیفیت  با  همین و 
فیلم از  پژوهش  این  در  جذب  پلیهای  منظور  قبلیت  با  استری 

جاذب45% تاثیر  بررسی  پارامتر، جهت  مطالعه  برای  نوری  -های 
جایگشت و  ،  4  باتوجه به نمودار شکل های چاپ استفاده گردید.  

نداشته و تنها تعداد    ها تاثیری در شدت نور اعمالیفاصله جاذب
ها در تغییر میزان شدت نور فرابنفش موثر است. همچنین  جاذب

نوع غشاء برروی شدت نور، می گرفت توان نتیجهبا بررسی  تاثیر 
عبور دلیل  به  ناچیز که  نور  شکست  و  مناسب  های غشاء  دهی 

، شدت نور مستقل از نوع  (FEPو    PDMS)مقایسه بین   بررسی شده
زمان چاپ و   %43کاهش  نتایج این آزمایش    دیگراز    .غشاء است 

هربرابری    3/5 جدایش  است زمان  بگونه(3)شکل الیه  که .  ای 
جاذب نمودن  اضافه  از  میپس  رزیننوری  در  با  توان  هایی 
باال میزان  مناسب،  از  ویسکوزیته  را  -3)شکل   مترملی  5برندگی 

کاهش داد که این امر خود   (پب و  -3)شکل  مترمیلی 2به  الف(
می نیز  الیه  هر  جدایش  زمان  کاهش  در  به  مثال  برای  انجامد. 

جاذب نوری، پخت  حالت اول آزمایش، به دلیل عدم استفاده از 
همین   صورت گرفته که  باالیی  انرژی  و  شدت  میزان  با  الیه  هر 
موضوع باعث افزایش چسبندگی و تغییر میزان ارتفاع باالبرندگی 

به  یمیل  2از   میمیلی  5متر  افزایش متر  موضوع  این  شود. که 
سر دارد.  همراه  به  را  جدایش  زمان  و  چاپ  زمان  انجام  مدت 

جاذب از  امکان  استفاده  با  پژوهش،  این  پیشنهادی  نوری  های 
و  به همگرایی  نور، منجر  و یکنواختی شدت  ایجاد کنترل شدت 

دیجیتالتکرار  پردازش  روش  در  قطعات چاپ شده  نوری   پذیری 
قطعاتی های مختلف،  گردیده تا عالوه بر تسهیل استفاده از رزین

 (.5تولید نماید )شکل  های صنعتی و پزشکیبا کیفیت در حوزه
 

 
نمودار  نمودار  ( 3شکل  و  چاپ  زمان  به  نسبت  جدایش  نیروی  های 

ای تاثیر فیلتر )جاذب( برروی این نیرو. الف( حالت بدون جاذب  مقایسه
  2، ب( حالت استفاده از یک جاذب در باالبرندگی  مترمیلی  5در باالبرنگی  

 متر. میلی  2باالبرندگی متر، پ( استفاده از دو جاذب  در میلی 

  های مختلف جاذب مقایسه میزان شدت نور فرابنفش در چیدمان (4 شکل 
 نوری 
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چاپ قطعات با روش پردازش دیجیتال نوری با استفاده از جاذب    (5شکل 
 نوری و کاهش میزان شدت نور  

 گیری تیجهن -5

در   شده  ساخته  و  طراحی  سامانه  از  استفاده  با  پژوهش  این  در 
دیجیتال   پردازش  سامانه  عنوان  تحت  دانشگاه،  این  آزمایشگاه 

پارامتر(DLPنوری ) در چاپ های موثر  ، بررسی و تحلیل برخی از 
گرفت. یکی از بخش های مهم قطعه با کیفیت مورد ارزیابی قرار 

پتیک آن است. بخش اپتیک سامانه متشکل  این سامانه، بخش اُ 
تصویر   بهبود  برای  دیگری  تجهیزات  و  فرابنفش  نور  منبع  از 

منبع   از  تجهیزات است خروجی  از  یکی  عنوان  به  نور  جاذب   .
منبع   از  انرژی ساطع شده  و  کنترل میزان شدت نور  کاربردی در 

و مکانیزم طبقاتی جهت کنترل آن طراحی و ساخته نوری معرفی  
های حساس به نور است. برطبق نتایج بدست آمده، در رزینشده  

جاذب طبقات  نور  فاصله  انرژی  میزان  در  تاثیری  یکدیگر  از  ها 
افزایش تعداد جاذب اما  پلیندارد.  مستقیمی های  تاثیر  استری  

دارد.   انرژی نور  کاهش میزان  انرژی یا شدت  بر  همچنین میزان 
پلیمر   جنس  با  غشاء  برای  غشاء    در  PDMSنور  با   FEPمقایسه 

نوری   افزایش جاذب  کلی،  طور  به  نشد.  آنچنانی مشاهده  تغییر 
و کاهش مدت زمان چاپ می انرژی نور  گردد ولی باعث کاهش 

جاذب  بدون  حالت  در  شده  ایجاد  چسبندگی  نیروی  دلیل  به 
قطعات سه این امکان چاپ  بر  غلبه  برای  بنابراین  نیست.  بعدی 

بدون حالت  در  نیرو  باالبرندگی   میزان  ارتفاع  به  نیاز  جاذب 
میزان مسافت اضافه باشد که این  بیشتری برای جدایش الیه می
برابر   3.5و زمان جدایش را تا    %43مدت زمان چاپ را به میزان  
افزایش می با جاذب  جاذب   دهد.حالت  از  استفاده  با  نهایت،    در 

   بعدی با کیفیت ظاهری مطلوب چاپ گردید.های سهنوری مدل

 فهرست عالئم  
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