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 چکیده 
سطوح سه بعدی  پرداخت نانومتریروشی برای در این تحقیق، 

-ی استفاده از این روش امکان بهرهدر نتیجه توسعه داده شده است.

سطوح لنزهای  پرداختیند گیری از مسیرهای حرکتی متفاوت در فرا

به یک  فرایند پرداختسازی کروی بوجود آمده است. در ادامه شبیه

سازی . این کار زمان شبیهشودمیدسته معادالت ماتریسی تبدیل 

دهد. کاهش ای کاهش میرا به طور قابل مالحظه پرداختفرایند 

 سازی برهای نوین بهینهسازی، بکارگیری روشزمان فرایند شبیه

سازد. سپس های عددی را امکان پذیر میمبنای سعی و خطا و روش

الگوریتم جدیدی طراحی و برنامه نویسی شده است که بتواند تابع 

سازی کند که سطح لنز در ای بهینهسرعت حرکت ابزار را بگونه

کمترین زمان به بهترین سطح ممکن برسد. در پایان برای اعتبار 

یک لنز کروی  فرایند پرداختست عملی روش ارائه شده، ت دهی به

متر صورت میلی 093متر و شعاع انحنای میلی 223مقعر به قطر 

 30/2سطح از مقدار اولیه  PVپذیرفته است. در نتیجه، خطای 

نانومتر کاهش یافت. این مقدار حدود  023مایکرومتر به مقدار نهایی 

 می دهد. نشان کاهش را در خطای سطح 43%

 

 کلیدیواژه های 

به کمک کامپیوتر،  پرداخت، زمان مکث، پرداختشبیه سازی فرایند 

 .برداریتابع نرخ براده

 

 مقدمه

از ابتدای قرن بیستم با افزایش سرعت رشد علم، نیاز به داشتن لنز

های اپتیکی با شفاف نمایی باال برای دریافت تصاویر با کیفیت زیاد 

به دلیل توانایی  2ی غیرکرویافزایش یافته است. در این میان، لنزها

تری در باال در متمرکز کردن و کاهش ابیراهی نور کاربرد گسترده

اند. از دیگر مزایای لنزهای غیر کروی صنعت اپتیک و لیزر پیدا کرده

توان به کاهش تعداد لنز مورد نیاز و همچنین مونتاژ آسان آنها می

خشن سه مرحله  اشاره کرد.  به طور کلی پروسه تولید لنزها از

ی تشکیل شده است. در مرحله 3پرداختو  0تراشینازک ،9تراشی

                                                 
1Aspheric  
2Grinding 
3 Lapping 

 تراشینازکپروفایل اولیه لنز تراشیده شده و در مرحله  تراشیخشن

 پرداخترود. نهایتا مرحله از بین می قبلاثر ابزار ایجاد شده از مرحله 

کیفیت پذیرد. به علت نیاز به به منظور بهبود کیفیت سطح انجام می

اهمیت  نهایی پرداختی باالی سطح در تجهیزات اپتیکی مرحله

ای پیدا کرده است و مقاالت زیادی در این زمینه به چاپ رسیده ویژه

است. متغیر بودن شعاع منحنی لنزهای غیرکروی در نقاط مختلف 

 اجرای فرایند پرداخت سطحهای سنتی جوابگوی باعث شده تا روش

به کمک  پرداختروش  دلیلد، به همین گونه لنزها نباشاین

به عنوان یک روش  CCPاند. روش ( بکار گرفته شده0CCPکامپیوتر )

سطوح شیشه برای  کنترل فرایند پرداختکنترلی پیشرفته جهت 

گیرد. در دنیا مورد استفاده قرار می پرداخت سطحهای تمامی مکانیزم

تواند به یم پرداختسازی فرایند افزایش دقت و سرعت در شبیه

ها، کاهش ختم شود که کاهش هزینه CCP افزایش دقت در فرایند

دهد. احتمال خطا و افزایش سرعت را در فرایند تولید نتیجه می

-مقدار براده پرداخت،سازی فرایند با هوشمند CCPاصوال در روش 

توان گردد. به طور مثال میکنترل می ناحیه از سطحبرداری در هر 

با تغییر سرعت خطی حرکت و یا با مقدار  ایند پرداختفرحین در 

 که برداری را کنترل کردبرادهتوزیع تغییر فشار ابزار در نقاط مختلف، 

برداری بیشتر از نقاط با ارتفاع بیشینه و نسبت به رادهباصلی هدف 

باشد. با آل مینقاط با ارتفاع کمینه به منظور دستیابی به سطح ایده

کار از د ذکر شده کوچکتر بودن قطر ابزار از قطر قطعهتوجه به موار

  است. CCPبه روش  فرایند پرداختموارد الزامی در 

 

 پیشینه

میالدی ساخت قطعات اپتیکی  2243ی به طور کلی تا قبل از دهه

. در این ]2[ی آنها بستگی داشتپیچیده به مهارت اپراتورهای سازنده

کاری افزایش های نوین ماشینشدهه گرایش به سمت استفاده از رو

در  2240یافت و رابرت جونز به عنوان یکی از افراد پیشرو در سال 

رونالد  .]9[کردرا به طور گسترده مطرح  CCPسمیناری روش 

ی روش به عنوان یکی از اولین افراد به توسعه 2299اسپدن در سال 

CCP بر مبنای این روش  پرداخت سطحساخت ماشین  و

های ، درایهرداختسازی فرایند پدر روش او جهت مدل. ]0[داختپر

                                                                             
4 Polishing 
5Computer Control Polishing 
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ابزار  به شش  4برداریماتریس سطح لنز و همچنین تابع نرخ براده

برداری های منتظم تبدیل شده و با حرکت ماتریس نرخ برادهضلعی

گیرد. سپس او از ایده سازی صورت میابزار بر روی سطح لنز شبیه

آل منظور رسیدن به یک سطح ایدهکنترل مسیر حرکت ابزار به 

تر مرتفع بر روی نواحیاستفاده کرد. در این روش ابزار با سرعت ثابت 

-کند. رابرت جونز نیز از روش انتگرال کانولوشن برای مدلحرکت می

بهره برد ولی در روش او مسیر حرکت  پرداختسازی ریاضی فرایند 

یع سرعت ابزار بر زشود و تابع مناسب تویکسان در نظر گرفته می

به  رداختفرایند پ اجرای. وی جهت ]3[کردروی مسیر تغییر می

آل از سرعت خطی متفاوت در منظور دستیابی به یک سطح ایده

نقاط مختلف استفاده کرد که با کاهش سرعت خطی ابزار در نقاط 

آل نزدیک مرتفع و افزایش آن در نقاط با ارتفاع کمتر به سطح ایده

های مناسب در هر نقطه را ماتریس سرعتاو کر است که شد. قابل ذ

با استفاده از تابع معکوس کانولوشن بدست آورد. وی مقاالت زیادی 

توان از وی به به چاپ رسانده است که می CCP پرداختدر زمینه 

. در ]0-20[نام برد CCPعنوان یکی از توسعه دهندگان اصلی روش 

جهت  CCPاز روش  ]23[ژانگ کو و جیانپینگتیانینگ 2229سال 

تفاده کردند که کروی اسشبهتبدیل یک سطح کروی به یک سطح 

سازی آنها کنترل سرعت با استفاده از معکوس تابع استراتژی بهینه

روش کنترل نرخ  ]20[اسچینهرل  9339کانولوشن بود. در سال 

یان برداری را با استفاده از تغییر فشار ابزار در نقاط مختلف ببراده

-ی همزمان از بهینهکرد. او با استفاده از این روش توانست با استفاده

 را کاهش دهد. فرایند، زمان فرایند پرداختسازی زمان و فشار در 

 

 (TIFتابع نرخ تاثیر ابزار )
برداری ابزار در واحد برداری ابزار نمایانگر مقدار برادهتابع نرخ براده

ا از دو روش تئوری و عملی بدست توان آن رباشد که میزمان می

مقدار براده برداری در  ]3[9 آورد. در روش تئوری بنابر رابطه پرستون

کار در آن نقطه سرعت نسبی ابزار و قطعه ،تابع فشار از ابزار هر نقطه

نمایانگر رابطه پرستون  2معادله  باشد.و همچنین ثابت پرستون می

 است. پرداختدر فرایند 

(2) 
 

 V(x,y)فشار ابزار در هر نقطه،  p(x,y)ارتفاع هر نقطه،  T(x,y)آن  که در

ثابت پرستون است که وابسته به  kکار و سرعت نسبی بین ابزار و قطعه

-مانند نوع و اندازه ذرات ساینده و نوع پد ساینده می فرایند پرداختشرایط 

ه حاوی دو برداری یک ابزار گرد کطبق این رابطه، منحنی نرخ برادهباشد. 

نشان داده  2چرخد در شکل عدد پد ساینده است و حول محور خود می

شده است. همانطور که در شکل مشخص است در مرکز ابزار به دلیل صفر 

 باشد.بودن سرعت، نرخ براده برداری صفر می

                                                 
6Tool Influence Function 
7Preston 

 
 ]9[منحنی تابع نرخ تاثیر ابزار 1شکل 

 
سطح به صورت در روش عملی ابزار برای مدت زمان مشخص بر روی 

-مقدار براده این فرایندی سطح قبل و بعد از کند. با مقایسهساکن کار می

محاسبه  TIFتابع  آید از تقسیم این مقدار بر زمانبرداری شده بدست می

 شود.می

 

 سطوح کروی پرداختسازی فرایند شبیه
الزم است در ابتدا حرکت ابزار بر  پرداختسازی فرایند مدلبرای 

برداری است مدل شود. در روش ارائه ح که همراه با برادهروی سط

-ی ابزار بر روی سطح با استفاده از تغییر مکانشده حرکت پیوسته

شود. در این راستا، ی متعدد در واحد زمان مدل میهای گسسته

شود. انتخاب می رداختسازی فرایند پابتدا مسیر دلخواه برای پیاده

مایکرون تبدیل  233تا  03یی در حدود هاسپس این مسیر به بازه

سازی حرکت ابزار بر روی هر بازه توسط شود. در فرایند شبیهمی

-ی برنامهد. در نتیجهگردبازه مدل می آنمکث ابزار بر روی مرکز 

که با در اختیار  شودمیافزاری تهیه سازی نرمنویسی فرایند شبیه

سطح، تابع نرخ براده  یگرفتن ماتریس پروفایل سطح اولیه، هندسه

برداری، مسیر حرکت و تابع توزیع سرعت بر روی مسیر، سطح 

 کند. می بینیپیشرا  پرداختبدست آمده بعد از فرایند 
سازی را الگوریتم طراحی شده برای اجرای فرایند شبیه 9شکل 

شود اجرا می مرحلهدهد. به طور کلی این الگوریتم در چهار نشان می

 به توضیح هر بخش پرداخته شده است. که در ادامه

 

 
 سطوح کروی پرداختسازی فرایند فلوچارت الگوریتم شبیه 2شکل 

در اولین گام مسیر حرکت ی اول، گسترش مسیر حرکت: مرحله

 ی سطح گسترش داده می شود. در این راستاکامال منطبق بر هندسه

-تبدیل میمایکرون  233هایی به طول بازه بهمسیرحرکت مورد نظر 

تواند هر مسیر دلخواه از جمله مسیر این مسیر می که شودمی شود

ی سطح رستر یا اسپیرال باشد. در این تحقیق با توجه به هندسه
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مسیر  0شکل تر شناخته شده است. مسیر حرکت اسپیرال مناسب

 حرکت اسپیرال منطبق بر سطح یک کره را نشان می دهد. 

 
 منطبق بر سطح لنز مسیر حرکت اسپیرال 3شکل 

ی ابزار کردن حرکت پیوستهسازی، مدلچون در فرایند شبیه

تغییر مکان متعدد مرکز ابزار مدل  ت این حرکت بایسپذیر نامکان

-نقطه مکث ابزار بر روی سازی. در این راستا، در فرایند شبیهشودمی

به عنوان نماد حرکت بر  مسیر حرکتهای ی مرکزی هر یک از بازه

های ابزار نام ی آن بازه در نظر گرفته شده است. این نقاط جایگاهرو

زمان حرکت ابزار بر روی هر یک از آن  (9)ی دارند. توسط معادله

-ها به عنوان زمان مکث بر روی جایگاه ابزار آن بازه شناخته میبازه

 شود.

 
(9) 

سازی در نتیجه، به جای مسیر حرکت و سرعت ابزار، فرایند شبیه

 گیرد. های ابزار و زمان مکث انجام میبا جایگاه

ی دوم، اختصاص زمان مکث: در این مرحله به تک تک مرحله

شود که این زمان مکث های ابزار زمان مکثی اختصاص داده میجایگا

سازی بدست آید. زمان یا از بهینه تصادفیتواند به صورت یکسان، می

عت کمینه و بیشینه و های سرمکث بدست آمده باید محدودیت

همچنین پرش در سرعت را رعایت کند تا قابلیت اجرای عملی را 

سازی هبیسازی زمان مکث بر مبنای روش شداشته باشد. فرایند بهینه

 شود.در قسمت بعدی به طور کامل توضیح داده می پرداختفرایند 

 باابتدا ی سوم، تعیین کاهش ارتفاع نقاط: در  این مرحله، مرحله

و شعاع سطح مقطع ابزار تمامی  نقطه هر در نظر گرفتن مختصات

ی شود. مطابق با معادلهمعین میآن نقطه های ابزار موثر بر جایگاه

-برابر است با مجموع ضرب نرخ براده هر نقطه ، کاهش ارتفاع(0)

 برداری هر جایگاه در زمان مکث اختصاص داده شده به آن جایگاه.

 
(0) 

 (i,j)ی میزان کاهش ارتفاع درایه MR(i,j)باال  یمعادلهدر 

به ترتیب نرخ  kdtو  MMR(i,j,k)ماتریس پروفایل سطح است و 

ام است. روند فوق برای تک kبرداری و زمان مکث جایگاه موثر براده

گردد و در دار ماتریس پروفایل سطح انجام میهای وزنتک درایه

 .گرددمی سبهی آن کاهش ارتفاع کل سطح محانتیجه

ی چهارم، تخمین سطح نهایی: در این مرحله با استفاده از مرحله

و با مبنا قرار دادن نتایج محاسبات انجام شده در  (3)ی معادله

 شود.  بینی میرا پیش فرایندمراحل قبل سطح پایانی بعد از 

 (3) 

ماتریس  FinSurماتریس سطح اولیه و  IntSurدر این فرمول 

 ایی است.سطح نه

 

  سازیکاهش زمان شبیه

سازی ی روشی است تا بتوان فرایند شبیهدر این قسمت هدف توسعه

را در کمترین زمان ممکن انجام داد. در این راستا، به تک تک 

که در  شوداختصاص داده می پارامتری های ابزار زمان مکثجایگاه

 گردد.حاصل می (0)ی بردار زمان مکث پارامتری معادله ی آننتیجه

 (0) 

ی میزان برای محاسبه (0)ی توسط معادله (0)ی اگر معادله

ی کاهش ارتفاع یک نقطه مورد استفاده قرار گیرد در نهایت معادله

 آید.بدست می (4)

 (4) 

 kαهمان پارامترهای زمان مکث است و  qdtکه در این معادله 

برداری است. در خ برادهضرایب معلومی هستند که وابسته به تابع نر

ی ام مسیر است بر روی درایهkبرداری جایگاه ابزار نرخ براده kαعمل 

(i,j)  ماتریس پروفایل سطح است. اگر مطابق روش باال، کاهش ارتفاع

معادالت تایی  nی تمامی نقاط سطح محاسبه گردد در نهایت دسته

ی سی معادلهآید که بازنویسی این معادالت در فرم ماتریبدست می

 دهد.( را نتیجه می9)

 

(9) 

برداری است برادهتابعی از تابع نرخ Hی باال ماتریس در معادله

دار که ابعاد آن کامال متغییر و وابسته است به تعداد نقاط وزن

ی ارتفاع اولیه V0های مسیر. ماتریس پروفایل سطح و تعداد جایگاه

پس از تشکیل اع نهایی آن نقاط است. ارتف Vنقاط سطح است و 

ی ماتریسی باال، قرار دادن هر بردار زمان مکث در آن شدن معادله

 کند.سطح پایانی را در زمانی کمتر از یک دهم ثانیه محاسبه می
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 سازی زمان مکثبهینه

تا  است هدف اصلی در این قسمت یافتن تابع توزیع سرعت بهینه

مکن به خطای دلخواه برسد. با توجه خطای سطح در کمترین زمان م

سازی های قبل امکان پیادههای بوجود آمده در قسمتبه توانایی

سازی عدد وجود دارد. الگوریتم طراحی شده با تکرار های بهینهروش

سازی، خطای سطح را متناسب با حداقل ی بهینهمتناوب حلقه

شده کاهش  سازی تعیینی بهینهخطای مورد قبول کاربر و محدوده

 دهد. سازی را نشان میالگوریتم بهینه 3دهد. شکل می

 
 سازی زمان مکثالگوریتم فرایند بهینه 4شکل 

در هر حلقه کاهش  که الگوریتم باال به نحوی طراحی شده است

زمان را دنبال کند. برای کاهش خطا الزم است  در کمترینخطا 

که هیچ تاثیری بر روی  ای کاهش یابدی سطح بگونهارتفاع نقاط قله

 فرایند پرداختنقاط دره نداشته باشد. همچنین برای کاهش زمان 

های ابزار متناسب با نرخ تاثیرشان بر روی نقاط الزم است به جایگاه

مرتفع زمان مکث اختصاص داده شود. این بدین معناست که به 

ی که توانایی بیشتری برای کاهش خطای سطح دارند زمان هجایگا

ث بیشتری اختصاص داده شود تا کاهش خطا در زمان کمتری مک

سازی های الگوریتم بهینههای اجرای حلقهنیازصورت پذیرد. از پیش

های هاست. این زمانتک جایگاهاختصاص زمان مکث پایه به تک

 کند. مکث پایه حرکت کامل ابزار بر روی مسیر را تضمین می

رانی سطح مشخص حنقاط بتعیین نقاط بحرانی: در این قسمت 

ی سطح را شوند. نقاط بحرانی، نقاطی هستند که یا ارتفاع کمینهمی

ی کمینه شدن ها بقدری کم است که احتمال نقطهدارند یا ارتفاع آن

، در این تحقیق نقاط بحرانی 0ها وجود دارد. مطابق شکل برای آن

تفاع شوند که ارتفاعی کمتر از یکدهم ارسطح نقاطی تعریف می

دارند. در عمل  را کمینه ینقطه ی سطح نسبت بهبلندترین نقطه

شوند که سازی نقاطی تعریف میی بهینهنقاط بحرانی در هر حلقه

 سطح در آن حلقه است. PVدرصد خطای  23ها کمتر از ارتفاع آن

 
 شماتیک تعریف نقاط بحرانی و نقاط قله 5شکل 

تک تک انی: در این قسمت های موثر بر نقاط بحرتعیین جایگاه

-های موثر بر آنشوند تا جایگاهنقاط بحرانی مشخص شده بررسی می

ها تعیین گردند. در ادامه با محدود کردن افزایش زمان مکث این 

 شود.ی سطح جلوگیری میها از کاهش ارتفاع نقاط کمینهجایگاه

ی ی بیشینهدر این مرحله نقطهی سطح: ی بیشینهتعیین نقطه

سطح با در نظر گرفتن یک سری مالحظات مشخص می شود. از 

توان به عدم بررسی نقاط مرکزی سطح ی این مالحضات میجمله

اشاره کرد زیرا ارتفاع این نقاط تحت تاثیر نقاط جانبی به طور 

 یابد.خودبخودی کاهش می

، 0اختصاص زمان مکث مناسب: در این تحقیق، مطابق شکل 

درصد خطای سطح در  9 سازیبهینه هر سیکلمیزان کاهش خطا در 

ها با تاثیر بیشتر، زمان مکث آن حلقه است. در عمل اگر به جایگاه

یابد. اگر در بیشتری تعلق گیرد، خطا در زمان کمتری کاهش می

ی بیشینه باشد و ، درایهVام بردار iی سازی درایهام بهینهeی حلقه

ایگاه با نرخ تاثیر آن جایگاه میزان زمان اختصاص داده شده به هر ج

 شود. نتیجه می (8)ی ی مستقم داشته باشد معادلهرابطه

 (8) 

است که در  Hام ماتریس iی سطر ترانهاده Bی باال، در معادله

های موثر بر نقاط بحرانی برابر صفر قرار آن مقادیر متناظر با جایگاه

سازی فرایند شبیه. با اجرای ضریب تناسب است dtاند و داده شده

 9ام سطح و با در نظر گرفتن میزان کاهش خطای iی برای نقطه

 آید.( بدست می2ی )درصد معادله

 

(2) 

توان ضریب تناسب را برای یافتن که با استفاده از این معادله می

مطابق سازی محاسبه کرد. ام بهینهeی بردار زمان مکث حلقه

هر  idTه از مجموع بردارهای کلی ک dT، بردار (23)ی معادله

 (9)ی در معادلهکل  dTآید. با جایگزاری بردار سیکل بدست می

 توان سطح نهایی را از سطح اولیه نتیجه گرفت. می

 

(23) 
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  پرداخت سطح فرایند تست عملی

سطح لنز توسط  فرایند پرداختبرای اثبات توانایی روش ارائه شده، 

متر و شعاع میلی 223نزی کاو با قطر ل ابزار سرکروی انجام گرفت.

که شکل  شد پرداخت قرار گرفتتحت فرایند متر میلی 093انحنای 

نمایی از ابزار مورد استفاده  9و شکل  لنز مورد آژمایش ونمایی از  4

باشد که تطبیق این ابزار دارای اتصال مفصلی می دهد.را نشان می

 کند.ن میابزار با سطح را در زوایای متفاوت تظمی

 
 لنز مورد آزمایش 6شکل 

 
 الف( شماتیک ابزار، ب( تصویر ابزار 9شکل  

برداری ابزار مورد نظر توسط روش عملی محابه شده که تابع نرخ براده

 .نمایش داده شده است 8در شکل 

 
 برداری بر حسب فاصله از مرکز ابزارتابع نرخ براده 8شکل  

-اندازه ی سطح لنزهای اولیهنجسطح اولیه و فرا 2شکل  همچنین

دهد. این دستگاه سنج را نشان می دستگاه تداخلگیری شده توسط 

ارتفاع نقاط سطح و مقدار خطا را بر حسب طول موج لیزر هلیوم 

 نانومتر. 409کند که مقدار آن برابر است با نئون گزارش می

 
 های سطح اولیهالف( پروفایل سطح اولیه، ب( فرانج 9 شکل

طور که در شکل باال مشخص شده است، سطح اولیه دارای همان

 λ032/3 (223 و PVبرای  ماکرومترλ034/9 (300/2 )خطای 

پس اجرای فرایند بهینه سازی، توزیع زمان  .بود rmsبرای  نانومتر(

 .سازی شدبهینه 23مطابق شکل  پرداختمکث برای اجرای فرایند 

 
 تابع توزیع زمان مکث 11 شکل

را نشان  پرداخت سطحسطح لنز را در حین اجرای فرایند  22 شکل

 می دهند.

 
 مفصلیتوسط ابزار  فرایند پرداخت سطحلنز کاو تحت  11شکل 
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گیری شد پروفایل سطح لنز دوباره اندازه پرداختفرایند پس اجرای 

 نشان مفصلیبا ابزار  پرداختسطح لنز را پس از اجرای  29که شکل 

 دهد.می

 
 های سطح نهاییالف( پروفایل سطح نهایی، ب( فرانج 12 شکل

و  PVبرای نانومترλ839/3 (023  )سطح نهایی دارای خطای 

λ224/3 (90 )برای  نانومترrms  در  %43است که این مقادیر کاهش

 دهد.را نشان می rmsدر خطای  %04و  PVخطای 

 
 

 گیرینتیجه

 مفصلیسط ابزار های کروی تولنز CCP پرداختبه  تحقیقدر این 

سازی فرایند در این راستا، الگوریتم شبیهپرداخته شده است. 

طراحی و برنامه ریزی شده است. الگوریتم طراحی  پرداخت سطح

شده هیچگونه محدودیت خاصی از نظر مسیر حرکت و ابزار ندارد و 

توسط ابزارهای مختلف و تحت  پرداخت سطحبرای اجرای فرایند 

-باشد. در ادامه تبدیل فرایند شبیهمناسب می مسیر حرکت متفاوت

سازی هرچه بهتر زمان ی ماتریسی امکان بهینهسازی به یک معادله

مان کم فراهم ساخته زمکث را برای رسیدن به سطح مطلوب در 

سازی زمان مکث طراحی و کد نویسی الگوریتمی که برای بهینه است.

این توانایی را دارد که کند که ای کامال مستقل عمل میشده بگونه

ی بدون محدود شدن به مسیر حرکت، تابع نرخ تاثیر ابزار و هندسه

سازی را انجام دهد. در پایان اعتبار دهی روش سطح فرایند بهینه

صورت گرفت.  پرداخت سطحارائه شده توسط اجرای فرایند عملی 

  %04و  PVبرای  %43خطای سطح  فرایند پرداختپس از اجرای 

 کاهش یافت. rms برای
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