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  چکيده
در اين تحقيق، روش شکل دهي با فشار سيال ويسکوز براي توليد قطعات

 ميکرون با ورق هايي از فويل آلومينيوم و مس با چندنازک و ظريف با دقت
و مقايسه اي بين اثر ضخامت ورق . استمختلف استفاده شدهضخامت هاي 

 بکارو همچنين اثر فاصله قرارگيري ورق نسبت به سطح الگوي تغيير سيال 
همچنين . صورت گرفته استکيفيت محصوالت،و پارامترهاي موثر بر رفته 

به طور موفقيتاين دستگاه براي توليد قطعات از جنس طال و نقره نيز 
ازقطعات توليد شده کيفيت ار گرفته شده و مقايسه اي بين بکآميزي 

 اجزاي دستگاه بهتنش در.  صورت گرفته استطال، نقره و مسجنس هاي 
ABAQUS شده و همچنين با استفاده از نرم افزار تحليلي محاسبهصورت 

 غير تماسي دقتپردازش تصوير به کمک دستگاه .شبيه سازي گرديده است
 مکانيزم بکار رفته،. اندازه گيري شده استروشه با اين قطعات توليد شد

مقايسه ظرافت قطعات حاصله و دقت بدست آمده در مقاالت مشابه گزارش
    .ده استشن

 غيرپردازش تصويردهي با فشار سيال ويسکوز،  شکل: يکلمات کليد
  .ABAQUS،، هيدروفرمينگV-Ringتماسي، 

  
   مقدمه

يسکوز يکي از فرايند هاي شکل دهي فلزاتروش شکل دهي با فشار سيال و
و ورق هاي انعطاف پذير است که شباهت زيادي با فرايند هيدروفرمينگ و

.صفحه الستيکي يا پلي اورتان داردمثل فرايند شکل دهي با قطعه االستيک 
دستگاه سيال اين دستگاه هيدروفرمينگ، آب و در سيال مورد استفاده در
 .دروليک استويسکوز مانند روغن هي

 از انجام شد و۱۹۹۲اختراع شکل دهي با فشار سيال ويسکوز در سال  
با توجه به اينکه اصطکاک بين . زمان از روشهاي سنتي تفکيک شدانهم

ابزار و ورق بر روي تغيير شکل اثر مي گذارد با استفاده از اين روش امکان
يي شدن بهو در نتيجه پديده گلو کشش يکنواخت ورق فراهم مي شود

  .]۲ [تعويق مي افتد
با مقايسه بين روش هاي فرم دهي ورق فلزي، روش شکل دهي با فشار

باعث افزايشسيال ويسکوز خاصيت شکل پذيري ورق را افزايش داده و 
  .]۳ [مي شودقطعات توليد شده تر کيفيت سطح و دقت ابعادي باال

ل دهي فلزات بادستگاه شکل دهي با سيال ويسکوز در مواردي که به شک
 کهآلومينيوم استحکام باال مانند سوپر آلياژها و فلزات سبک مانند آلياژهاي

  طور وسيع      روشهاي معمول با مشکالتي همراه هستند، نياز باشد، به در

قطعات دهي رگيري براي شکلهمچنين اين روش پتانسيل بکا. کاربرد دارد  
  .]۴ [پيچيده را دارا مي باشد

Altan استفاده از سيال ويسكوز در نشان دادند كه۲۰۰۴ و همكارانش در سال 
برايفرايند هيدروفرمينگ باعث كاهش نشتي در فرايند مي شود همچنين 

نمونه گيري قطعات با تعداد كم استفاده از سيال ويسكوز در مقايسه با آب
آنها با استفاده از تحليل هاي نرم افزاري، جريان مواد و نازك. ن تر استآسا

  .]۵ [شدن ورق را در حين كشش با دقت خوبي ارزيابي كردند
WangوLiu با استفاده از تحليل هاي عددي شكل پذيري مواد۲۰۰۴ در سال 

را در روش شكل دهي با سيال ويسكوز مورد بررسي قرار دادند و قابليت بكار
نشان آلومينيوم گيري اين روش را براي شكل دهي سوپر آلياژها و آلياژهاي

 .]۶ [دادند
مقايسه اي بين روش شکل دهي با فشار سيال ويسکوز و روش شکل ۱شکل 
  .]۶ [ انجام شده را نشان مي دهد(Wang)  ا پانچ صلب که توسط وانگ بدهي 

  

  
شکل )b( سيال ويسکوز، شکل دهي با فشار) a(حالت تنش در بالنک : ۱شکل 

   دهي با پانچ صلب
  

دستگاه شكل دهي با استفاده از سيال ويسكوز طراحي وحاضر در مقاله  
 شده و همچنين با استفاده ازتحليل اجزاي دستگاه تنش. ساخته شده است

اين دستگاه براي توليد قطعات.  شبيه سازي گرديده استABAQUSنرم افزار 
ميکرون با ورق هايي از فويل آلومينيوم نرم و مسد چننازک و ظريف با دقت 

و و مقايسه اي بين اثر ضخامت ورق  استبا ضخامت هاي مختلف استفاده شده
يير سيالغدر اين تحقيق با ت. پارامترهاي موثر بر فرايند صورت گرفته است

 و سيال بين قطعات توليدي انجام شده است کيفيبکار رفته، مقايسه اي
 اين دستگاه براي شکل دهي قطعات تزئيني از جنس.ائه شده استمناسب ار

طال و نقره بکار گرفته شده است و مقايسه اي بين کيفيت قطعات توليدي با
  . تغيير جنس ورق انجام شده است

  
  



   نحوه عملکرد دستگاه و اجزاء
 معمولقالب هاي شکل دهيدر اين دستگاه به جاي سنبه مورد استفاده در 

پس از قرار دادن ورق. يال جهت اعمال نيرو به ورق استفاده مي شوداز س
نظر درپايين محفظه فشار و بستن پيچ هاي قالب، سيال از طريق مورد

 نمايش۲شماتيك دستگاه در شكل . ر وارد مي شوداسيلندر به محفظه فش
  .داده شده است

 
  

   
  
  

  يل دهندهشماتيک اجزاء و قسمت هاي تشک: ۲شکل 
  

يکي از مسائل مهم در روش شکل دهي با استفاده از سيال ويسکوز بروز
در شکل. نشتي درحين فرايند و اعمال نيروي مناسب جهت آب بندي است

  . فرايند بروز نشتي سيال نمايش داده شده است۳
  

  
a                                       b   

حالت بروز نشتي : bحالت اوليه :aيسکوز فرايند بروز نشتي سيال و: ۳شکل
   سيال ويسکوز

  
از ابتكارات انجام شده در اين تحقيق انتخاب روش مناسب جهت آب بندي
قالب و نحوه مقيد كردن ورق در حين فرايند شكل دهي و انتخاب روش

V-Ring  با طراحيدر اين دستگاه .مناسب براي هوا گيري سيستم مي باشد

 ها به نحويV-Ring.  شده استفراهم آب بندي قالب هاي مناسب امکان
طراحي شده اند که با قرار دادن ورق در بين دو قسمت نر و ماده آنها و
بستن قالب، باعث آب بندي محفظه فشار و جلوگيري از بروز نشتي در

به طور بهينه هم باعث جلوگيري از ها V-Ringطراحي. محفظه مي شود
منجرو آسيبي وارد نشود ورتي است که به ورق نشتي مي شود و هم به ص

ها به شکل مدور و در بين صفحه تحتاني V-Ring اين . ورق نشودپارگيبه 
  . قالب و صفحه مياني آن قرار دارد

   خروج   مورد اهميت قرار دارد مسئله ديگري که در طراحي و ساخت قالب
  

وجود. سيال استهواي محبوس شده در انتهاي پيستون و باالي سطح 
 وارد شده به پيستون بر کلمقداري هوا در اين قسمت مانع از انتقال فشار

براي حل اين مسئله در ديوار سيلندر سنگ زده شده. روي سيال مي شود
سوراخي به طور عمود بر محور سيلندر ايجاد شده است، با پايين آمدن

ستون به دهانه سوراخ پيانتهايپيستون در داخل سيلندر  تا مرحله رسيدن 
با پايين آمدنشود،  خارج مي به همراه مقداري سيال هواي محبوس شده

 و فرايند شدهاعمال فشار به سيال شروعبيشتر پيستون در داخل سيلندر، 
  .شودمي شکل دهي شروع 

مي سيلندر قرار ون، پيستون در مورد نظر سيلندر از سيالشدن پر پس از 
دن پيستون، سيال زير آنم آبا پايين.  داده مي شود حرکت پايينه بگيرد و

سيال و زيربين تحت فشار قرار مي گيرد و مقدار هواي محبوس در 
 با ادامه حرکت.مي شودپيستون، از طريق حفره مخصوص هوا گيري خارج 

  .  به ورق فلزي شروع مي شودفشارپيستون به طرف پايين، اعمال 
 ورق و الگوي قرار گرفته در قالب،جهت خارج کردن هواي محبوس بين

اينهواي زير ورق از طريق  .شده است سوراخهايي در صفحه تحتاني ايجاد
  .خارج مي شود و کشش در ورق شروع مي شودسوراخها 

 ها در دور تا دور محفظه فشار، سيال نمي تواند ازV-Ring به دليل وجود 
 و طرح مورد داده مي شود انتقال به ورق وارد شده و فشاريابدمحفظه نشت 

   .نظر بر روي ورق ايجاد مي شود
۴ زني شده مورد استفاده در دستگاه در شکلسيلندر و پيستون سنگ 

  .نشان داده شده است

  

  
  سيلندر و پيستون سنگ زني شده مورد استفادهنمايش : ۴شکل 

  
  طراحي محفظه قالب و تخمين فشار در دستگاه

ايجاد شدهيوار قالب، مبناي طراحي فشار جهت محاسبه قطر و ضخامت د
با توجه به.  نيوتن مي باشد۳۰۰۰۰ نيروي  حد اکثر استفاده از در موقعقالب

محفظه را بروارد مي توان فشار ) mm۱۰(قطر پيستون در نظر گرفته شده 
   .  استMPa۴۰۰ با محاسبات انجام شده حداکثر فشار برابر. محاسبه کرد

  
  بنديآب  محاسبه نيروي گيره

با در نظر گرفتن قطر محفظه فشار، مي توان نيروي وارد شده بر کل پيچ ها
با استفاده از مساحت تحت فشار، نيروي کل وارد بر حفره. را بدست آورد
  . کيلو نيوتن بدست آمده است۵۰۰حداکثر برابر 
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ا مي توان قطر الزم براي با در نظر گرفتن ضريب اعتماد کافي و تعداد پيچ ه

    .پيچ را محاسبه کرد
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 ميلي متر از ۱۶ عدد پيچ با قطر ۱۴در نهايت پيچهاي طراحي شده 

  . در نظر گرفته شده است۸/۸گريد 
  

  محاسبه ضخامت ديواره قالب انتخاب جنس قالب و 
 DIN 42CrMo4  مطابق با استانداردMO40جنس قالب از فوالد آلياژي 

 و که داراي خصوصيات مقاومت باال در برابر خمش استفاده شده است،
چقرمه داراي خاصيت پيچش و خواص سختي پذيري باال و همچنين 

   .اليه هاي پايين سطح پس از عمليات حرارتي مي باشد ماندن
 استخراج استحکام تنش تسليم فوالد انتخاب شده از جداول استاندارد با
دست ه  ضخامت الزم محفظه فشار ب هاي تحليلي استفاده از فرمولو

  .ه شده استآورد
  

  ABAQUSه سازي با نرم افزار شبي
در شکل .   استفاده شده استABAQUSاز نرم افزار دستگاه براي تحليل 

 محفظه فشار دستگاهدر اين .  نتايج تحليل نرم افزاري آورده شده است۵
به دليل اعمال فشار کل بر آن و داشتن نقاط تمرکز تنش، بحراني ترين 

 قطر در نظر ،حظه مي شود مال ۵همانطور که در شکل . مي باشد عضو
گرفته شده براي محفظه فشار مناسب و قادر به تحمل فشار اعمال شده 

 ۳مي باشد، نتيجه حاصل از تحليل با در نظر گرفتن ضريب اعتماد برابر 
  .دست آمده استه ب

  

 
  

   نتايج شبيه سازي نرم افزاري:۵شکل 

  آزمايشات انجام شده  
 شده در شرايط مختلف قرارگيري ورق در اين مقاله آزمايشات انجام

نسبت به سطح الگو و همچنين با جنس هاي آلومينيوم و مس با 
 قطعات توليد شده به صورت .ضخامت هاي مختلف انجام شده است

كيفي با يكديگر مقايسه شده اند و اثر پارامتر هاي مختلف بر كيفيت 
 آورده ۶ر شكل  توليدي د هاينمونه اي از قطعه. قطعات بررسي شده اند

  .شده است
  

  
  

  
   و ظرافت بدست آمده نمونه اي از قطعات توليدي : ۶شکل 

  
  اثر فاصله قرارگيري ورق نسبت به سطح الگو

 بر روي mm۲/۰  به ضخامت  مسيدر آزمايشات انجام شده با ورق
لگو در پايين تر از سطح ورق قرار گيرد، در شبكه برجسته، هنگامي كه ا

 ولي با باال تر قرار دادن شبكه ،راس هاي برجستگي، ورق سوراخ مي شود
برجسته نقاط پارگي  مشاهده نمي شود و شكل به صورت مطلوبي ايجاد 

اين امر به دليل نازک شدن ورق مسي و رسيدن به حد پارگي . مي شود
 mm ۲/۰  مسي با ضخامت لتي كه با ورقاگر در همان حا. ماده مي باشد

 مسي با ضخامت   نتيجه مطلوبي حاصل شد با حفظ همه پارامترها از ورق
mm ۱/۰ استفاده شود دوباره ورق در راس هاي برجستگي پاره مي شود 

که اين مطلب گواه همان دليل ذکر شده در باال و نازک شدن زودتر ورق 
  . است

 که آزمايش مي توان نتيجه گيري کردمشاهدات در حين  به توجهبا 
 فاصله قرار گيري ورق نسبت ،يکي از پارامترهاي موثر بر کيفيت قطعات

 براي ضخامت هاي که به سطح الگو است که بايد به دقت انتخاب شود
  . مختلف تفاوت دارد

 ۱/۰ و ۲/۰به ضخامت  طرح مطلوب ايجاد شده با ورق هاي ۷در شکل 
  .لف نمايش داده شده استدر فواصل مختميلي متر 

  



  آزمايش با الگوهاي با قطر کوچک
، در حينبوددر آزمايشاتي كه قطر الگو نسبت به قطر حفره قالب كوچك تر 

، با بروز پارگي در ورق به دليل نفوذ سيال در زيرشداعمال فشار ورق پاره 
ق مي ومانع ايجاد نقش بر روي ورشدهآن، فشار در باال و پايين ورق يكسان 

 پارگي قطعه در هنگام استفاده از الگوي با  قطر کوچک تر۸ در شکل .شود
  .شده استاز قطر حفره قالب در حين اعمال فشار نشان داده 

  

  
a                                 b 

شبکه برجستهبهينه نمايش تفاوت ضخامت ورق و فاصله قرار گيري : ۷شکل
 قرار b. ۱/۰ قرارگرفتن الگو در فاصله باالتر با ضخامت a. نسبت به ورق

  ۲/۰گرفتن الگو در فاصله پايين تر با ضخامت 

  

  
نمايش پارگي ايجاد شده بر روي فويل آلومينيوم با الگوهاي کوچک: ۸شکل 

  تر از قطر حفره قالب
  

از الگوي برجسته صورت افراد انجام شد،در آزمايش هايي که با استفاده 
 مثالً با استفاده از دست به پايين حرکت، فشار کمبا اعمالابتدا پيستون 

داده مي شود تا ورق شکل پيش فرم الگو را به خود بگيرد، سپس در مرحله
 تمام جزئيات الگو برپيستون توسط پرس به طرف پايينبعد با حرکت سريع 

ود، با اعمال اين روش پارگي در ورق اتفاق نمي افتد وروي ورق ايجاد مي ش
الزم به ذکر است که در آزمايش هاي .نتيجه مطلوب حاصل مي شود

ابتدايي تمام پيچ هاي قالب  به صورت محکم بسته شدند در اين حالت
مشاهده مي شود که ورق دچار پارگي شده و قادر به ايجاد نقش بر روي

 .ورق مسي نيستيم
سي هاي انجام شده  مشخص شد که بايد تا حدي اجازه داد ورق ازا بررب

 از پيچ هاي قالبتعداديها عبور كند به اين دليل مثالً بايد  V-Ring روي
بدون پارگي در اين حالت، الگو به خوبي و. به صورت نيمه محکم بسته شود

ي ورق طرح هاي ايجاد شده بر رو۸در شکل . بر روي ورق ايجاد مي شود
  . ارائه شده استmm   ۱/۰هاي مسي با ضخامت

  

   
نمايش شکل برجسته چهره ايجاد شده بر روي ورق مس با :  ۸شکل

  ۱/۰ضخامت 

ي از جنس پالستيک انعطاف پذير هنگامييبا استفاده از شکل ها و الگوها
که فاصله بين ورق و الگو به خوبي رعايت شده باشد و قالب نيز به صورت

  .محکم بسته شود، نقش حروف به خوبي بر روي ورق ايجاد مي شودنيمه 
 را باmm  ۱/۰طرح هاي ايجاد شده بر روي ورق مسي با ضخامت ۹شکل

   .استفاده از الگوهاي پالستيکي نشان مي دهد
  

.   

    
  يکي هاي پالستالگونمايش طرح هاي ايجاد شده با استفاده از : ۹شکل 

  
 مسدود شود،الگوس شده بين ورق و وحبمهنگامي که سوراخ خروج هواي 

  .هواي حبس شده با پاره کردن ورق از محفظه خارج مي شود
 نمونه اي از قطعات توليدي در هنگام مسدود بودن سوراخ خروج۱۰شکل 

  .  نشان مي دهدmm ۱/۰هوا را در حين شکل دهي ورق مس با ضخامت 
  

  
   هوا جات توليدي در هنگام مسدود بودن سوراخ خروقطع : ۱۰شکل 

  
 تعدادي از طرح هاي ايجاد شده بر روي ورق مس با۱۱در ادامه در شکل 

   . آورده شده استmm ۱/۰ضخامت 
  

  شکل دهي بر روي ورق طال
در موارد استفاده از ورق با جنس طال، به دليل دسترس نبودن ورق طال با

ر به ذوب کردن شمش طال و سپس نورد آن تاضخامت و ابعاد دلخواه مجبو
پس از نورد، ورق طال المينيت.  شديمmm  ۲/۰رسيدن به ضخامت حدود

 باعث کاهش خاصيت شکل دهيکهشده و کمي حالت فنري پيدا مي كند 
  . آن مي شود

 در آمده و پس از انجام۱۲پس از شکل دهي ورق طال به صورت شکل 
  . ديده مي شود۱۳عمليات پرداخت همانند شکل 

  
  
  



   
  

   
  

   
  بر روي ورق مس قطعات ايجاد شدهتعدادي از : ۱۱شکل

  

  
  نمايش ورق طالي شکل گرفته قبل از عمليات پرداخت: ۱۲شکل 

  

  
  نمايش ورق طالي شکل گرفته پس از عمليات پرداخت: ۱۳شکل 

  
  شکل دهي بر روي ورق نقره

طال، مجبور به براي استفاده از ورق نقره براي شکل دهي نيز همانند 
مورد نظر را بدست ورق ذوب و نورد آن شديم تا بتوان ضخامت و ابعاد 

نقره بر خالف طال پس از عمليات نورد به همان حالت نرم خود . آوريم
  . باقي مي ماند و قابليت شکل دهي بهتري نسبت به طال دارد

 درصد ۹۲طرح ايجاد شده بر روي ورق نقره با خلوص  ۱۴ در شکل
  . داده شده استنمايش

  
  

  

  
نمايش ورق نقره شکل گرفته با دستگاه شکل دهي با فشار : ۱۴شکل

  سيال ويسکوز
  

  مقايسه بين شکل دهي ورق با جنس ها و ضخامت هاي مختلف 
هنگام شکل دهي با استفاده از ورق هاي آلومينيومي ورق مس با 

هينه براي هر کدام از آنها با ديگري تفاوت مشاهده می شود که فاصله ب
. موثر استتغيير ضخامت ورق و جنس ورق بر روي فاصله بهينه  و دارد

 ر مقايسه کيفي بين قطعات توليدي با جنس هاي طال و مس و نقره،د
 مس داراي خاصيت شکل پذيري باالتري نسبت به ورقهاي ديده شد که

  .دديگر دار
طعات توليدي با استفاده از ورق هاي مختلف  نمونه اي از ق۱۵در شکل 

  . از جنس طال، مس و نقره نمايش داده شده است
  

  
مقايسه قطعات توليد شده با ورق هاي به ترتيب از چپ به : ۱۵شکل 

  طال، مس، نقره: راست 
  

  مقايسه بين آزمايشات انجام شده با سيال هاي مختلف
فرايند شكل دهي از سيال رخاصيت ويسکوزيته سيال در اثجهت مقايسه 

با مقايسه بين اين آزمايشات . روغن هيدروليک و آب استفاده شده است
مشخص شد در مواردي که ورق نياز به کشش داشته باشد استفاده از 

 به شکل دهي کامل تر  سيال با ويسکوزيته باالتر مفيد تر مي باشد و
  .کمک مي کند

تفاوت ميزان سياليت آب و روغن، در هنگام استفاده از سيال با توجه به 
آب، ميزان نشتي سيال از دستگاه بيشتر است که اين امر باعث کاهش 

با توجه به اينکه نيروي الزم جهت شکل دهي . فشار در محفظه مي شود
ورق مس از ورق فويل آلومينيومي بيشتر است، حتي با بروز نشتي در 

اه براي شکل دهي فويل آلومينيومي کافي است و دستگاه، فشار دستگ
مشاهده مي شودکه کيفيت ايجاد شده بر روي آلومينيوم هنگام استفاده 

  .از سيال آب، بهتر است
براي شکل دهي ورق مسي، سيال مورد استفاده تفاوت چنداني ايجاد 
نمي کند ولي مي توان گفت که با سيال ويسکوز مانند روغن نتايج 

حاصل شده و باعث مي شود که نقش طرح به خوبي بر مطلوب تري 
 در ضمن چون در اين حالت نشتي سيال از دستگاه .روي ورق ايجاد شود

و باعث شکل دهي کامل  کاهش مي يابد، فشار تا حد کافي باال است
 



در اين مورد در هنگام استفاده از آب. به داخل شيارهاي طرح مي شود
ه براي شکل دهي کاهش يافته و کيفيت طرح پايين تر مينيروي تامين شد

  .آيد
در مورد ورق آلومينيومي چون فاصله بين ورق و طرح خيلي کم است و
حتي در بعضي نقاط در حد مماس است، نيازي به کشش ورق نيست و چون
.حرکت ورق تقريباً ناچيز است نيروي مخالف در سطح ورق ايجاد نمي شود

ود سيال با ويسکوزيته پايين مانند آب به سبب عدم ايجاددر اين حالت وج
نيروي مخالف و تامين فشار مورد نياز در پر کردن حفره هاي طرح، کيفيت

 نمونه اي از قطعه توليدي با سيال۱۶در شکل  .مطلوبي را نتيجه داده است
  .هاي مختلف آب و روغن ارائه شده است

  

  راست با استفاده از سيال روغن و سمت چپ با استفاده از سيال آبسمت 

  
  سمت راست با استفاده از سيال آب و سمت چپ با استفاده از سيال روغن

  نمونه اي از قطعه توليدي با سيال هاي مختلف: ۱۶شکل 
  

  روش اندازه گيري و سنجش دقت قطعات توليدي
ر نيازوب دستگاه با قطعه کاروش هاي تماسي اندازه گيري که به تماس پر

، به دليل نازکي ورق هايCMMاندازه گيري با دستگاه هاي مانند دارند 
استفاده شده، تماس پروب دستگاه، با قطعه کار موجب آسيب رسيدن به

 همچنين به دليل محدوديت در اندازه قطر پروب ها،.قطعه کار مي شود
.عات توليدي دست يافتنمي توان به دقت هاي مورد نظر در مورد قط

 به داليل فوق،نتوانست جوابگوي نياز در اين مقاله باشداين روش بنابراين 
  . ناگزير به استفاده از روش اندازه گيري غير تماسي شديم

پردازش تصوير براي اندازه گيري و سنجش دقت قطعات توليدي از روش
  . غير تماسي استفاده شد

ه مورد استفاده براي پردازش تصوير غير نمونه اي از دستگا۱۷در شکل 
  . شده استدادهتماسي نشان 

 ، ابرAtosدر اين روش اندازه گيري، با استفاده از سيستم عكس برداري  
ابر نقاط حاصل توسط. نقاطي از قطعه، در نرم افزار مربوطه ايجاد مي شود

 و طرح کامل سهشده بعدي سطح سازي ۳پردازش هاي تصوير به صورت 
  . بعدي آن ايجاد مي شود

 نشان داده شده۱۹ و ۱۸قطعه کار اندازه گيري شده و ابر نقاط آن در شکل 
  . است

  .  الگوي استفاده شده در اين آزمايش نشان داده شده است۲۰در شکل 
  

    

  
  دستگاه مورد استفاده براي پردازش تصوير غير تماسي: ۱۷شکل 

  

   
نمايش قطعه اندازه گيري شده توسط دستگاه اندازه گيري غير : ۱۸شکل 

  (Non-Contact)تماسي 
  

  
  نمايش نمونه اي از ابر نقاط قطعه کار توليدي: ۱۹شکل 

  

  
  نمايش الگوي مورد استفاده: ۲۰شکل

  
 داده هاي حاصل از اندازه گيري ابر نقاط قطعه کار آورده شده۲۱در شکل 

دقت حاصل از نمونه هاي اندازه گيري شده در قسمت باالي آن نوشته. تاس
  .شده است

در اين آزمايش ابر نقاط قطعه کار و الگوي مورد استفاده توسط سيستم
 Best fit تصوير برداري استخراج شده و سپس در نرم افزار مربوطه به صورت

  



  
  طعه کارنمايش داده هاي اندازه گيري از ابرنقاط ق: ۲۱شکل 

 
نوار رنگييک  ،۲۲ شکل سمت راستدر منطبق مي شوند،  بر روي يکديگر

با اعداد مشخص شده که به اين ترتيب مي توان ميزان انحراف قطعه از الگو
با توجه به اينکه الگوي مورد .را به وسيله نمايش رنگي و اعداد، مشخص کرد

هنگام اعمال فشار دراستفاده در اين مورد از جنس پالستيک بوده است در 
دستگاه شکل دهي با فشار سيال الگو مقداري تغيير شکل يافته است که

 و با نواحيشده استابر نقاط الگو باالتر از ابر نقاط قطعه قرار گيري باعث 
  . مشخص شده است ۲۲در شکل قرمز 

با دقتشکل دهي در قسمت هايي که الگو تغيير شکل نداده است دستگاه 
 الگو منطبق کرده است که به صورتقطعه کار توليدي را بر روي  بااليي

 و مالحظه مي شود که با دقتيداده شده استنشان نواحي سبز، آبي و زرد 
   .در حد چند ميکرون ايجاد شده است

 

نمايش ميزان انحراف قطعه از الگو را به وسيله نمايش رنگي و : ۲۲شکل 
  سياعداد با روش پردازش تصوير غيرتما

  
 مشاهده مي۱۸ و شکل ۶در مقايسه کيفي بين قطعات توليد شده در شکل 

 از ظرافت و کيفيت باالتري۶شود که قطعات نشان داده شده در شکل 
براي اندازه گيري ابعادي با استفاده از سيستم پردازش. برخوردار هستند

ا لنزتصوير غير تماسي هنگامي که تصوير سکه در زير دوربين قرار گرفت ب
 دستگاه قادر به ايجاد صفحاتقطعه،موجود به دليل دقت باال و ظرافت زياد 

مناسب از ابر نقاط نشد، که اين امر گوياي دقت باالتر آن قطعه نسبت به
  .مورد اندازه گيري شده است

  نتيجه گيري
پارامترهاي موثر در فرايندبا توجه به فعاليت هاي انجام شده در اين تحقيق 

. استهشدتعيين  و اثر هر عامل ذکر شده اندشکل دهي با سيال ويسکوز 
اتوري با دقت كه اين روش براي توليد قطعات مينيگفتهمچنين مي توان 

، توسط ورق هاي نازك،) ميکرون۱۰ تا ۸ نزديک( باال، در حد چند ميكرون
با استفاده ازاين روش امكان حكاكي و ايجاد نقش هاي. مناسب مي باشد

اين روش مي تواند در. ظريف مانند سكه بر روي قطعه كار وجود دارد
 محصوالت،در عين ظرافت. ساخت قطعات تزييني به خوبي استفاده شود

از مزاياي ديگر روش آن. روش بکار رفته بسيار ارزان قيمت و کاربردي است
است که براي ساخت محصوالت فقط يک الگو نياز است و الگو از هر جنسي

  .مي تواند باشد
.  
   تشکرقدير و  ت

 نگارندگان مقاله بر خود الزم مي دانند که از معاونت امور پژوهشي دانشگاه
ن به سبب حمايت هاي مالي، کمال تشکر و قدرداني را داشتهصنعتي اصفها
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