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 چكیده
و  به قالب قبل از انجام فرآیندمجاز بیش از حد  ينیرواز تواند تنش میو  نیروي وارد بر قالبمقادیر  اطالع ازکه از آنجایی

شده بینی وارده بر قالب و نیروي وارد بر آن پیش يهاتنشطالعه پیش رو، م، در پیشگیري نمایدایجاد ضایعات در نتیجه 

 هی. تاثیر زاوصورت پذیرفته استمتفاوت قالب  يهاهندسهو همچنین متفاوت  یدورانزوایاي  ریتحت تاثاست. این پروسه 

د و روش اجزاء محدواي رایانه يسازهیبه روش شبقالب وارد بر ي نیروو زاویه ورودي قالب بر روي تنش و  ندلیدوران اسپ

نتایج همچنین . شده است یبیننیرو پیشو تنش ، مارکارد-لونبرگ تمیو سپس با استفاده از الگورگرفته مورد بررسی قرار 

، هدف ندیفرآ نیوارده بر قطعه کار و قالب در ح يهاتنش کردننهیکمد. مقایسه ش گریکدیبا مذکور  يسازدو روش مدل

 باشد.یق میاصلی این تحق

حاکی از آن است که افزایش زاویه ورودي قالب و زاویه دوران اسپیندل، موجب کاهش تنش و نیروي وارد بر قالب  نتایج

نتیجه الگوریتم لونبرگ  که تفاوت داد سازي پیشنهاد شده نشانتخمین زده شده به روش مدل مقادیر يگردد. مقایسهمی

میزان نیرو و تنش وارد شده بر قالب در هنگام  راتییتغدر نظر گرفتن . با ار ناچیز استمارکارد با نتایج اجزا محدود بسی

خروجی بر پارامترهاي تاثیرگذار به عنوان  يورودفاکتورهاي  نیاو زاویه ورودي قالب، نیاز  زاویه دوران اسپیندل رییتغ

نظر کرد. توان از آن صرفابل اغماض است و مینتایج نشان داد که خطاي الگوریتم لونبرگ مارکارد ق .کامال مشهود است

هاي دریافتی به طور الگوریتم لونبرگ مارکارد قادر است میزان نیرو و تنش وارد شده بر قالب را با در نظر داشتن ورودي

 مطلوب تخمین بزند.

 

 یشعاع يگرآهن، ندلیدوران اسپ هیزاو، قالب يورود هیزاو ،مارکارد-لونبرگ تمیالگور کلیدی: هایواژه

 

 مقدمه -1
 لحاظ از هم و سرعت لحاظ از هم که تولید در متعددي هايروش اخیر، هايسال طی در فلزات دهی شکل صنعت در

 آهنگري فرایند. باشدمی شعاعی آهنگري فرایند هاروش این از یکی. است گرفته قرار استفاده مورد باشد مناسب اقتصادي

 .کند تولید اولیه، مواد %95 از بیش از استفاده با را باال سطح کیفیت با حصوالتیم که دارد را قابلیت این شعاعی

ماشین  اولین اتریش در 1960 سال در. قرار گرفت استفاده مورد 1946 سال در اتریش در شعاعی آهنگري ماشین

 .شد آن افزوده تو ظرفی آهنگري دستگاه تدریج به کاربردهاي به آن پس از و شد ساخته چکشه 4 شعاعی آهنگري

ماشین مدل  حداکثر توان را ،RFهاي مدل ماشین در. اندتولید شده  RFو  SX مدل  دو در شعاعی ماشینهاي آهنگري

RF-70  دارد که این مقدارMN 16 هاي مدل ماشین در. باشدمیSX، ماشین مدل  حداکثر توان راSX-85 مقدار  که دارد

MN ۳0 باشد.می 
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 روش این در. باشدمی دستگاه مکانیکی از نوع آید کهبه شمار می باز قالب آهنگري فرآیندهاي ازیکی  شعاعی آهنگري

است که  کوتاه فاصله با شعاعی صورت به قالب گیرد که داري چهارصورت می برگشتی و رفت هايحرکت در نتیجه شکل تغییر

نظر تولید  مورد نهایت قطعه در زنند ومی ضربه زیاد بسیار رعتس با کارقطعه چهار قالب بر این. دارند قرار کارقطعه محیط در

 .می شود

 طرفین مطلوب، در موقعیت در کارقطعه داريبین چهار قالب و همچنین به منظور نگه کارجهت هدایت قطعه ماشین این

 سه نظام محکم سرهاي بین فقیا صورت به کارقطعه شعاعی، فرایند آهنگري در معموال. باشدنظام می داراي سه آهنگري قفسه

 .گرددمقرر می شده و

توسط  دقیقه در دور 1000  تا 200 بین سرعتی با هاشاتون خود. گردندمی تحریک هاتوسط شاتون هاي آهنگريقالب

 .وابسته است آهنگري ماشین اندازه به الکتریکی توان موتور. کننددوران پیدا می الکتریکی موتور یک

بنابراین، صرفا بخش . رودمی پیش هاقالب درون سه نظام به توسط راستاي حرکت محوري در ضربه هر ازبعد  کارقطعه

 مدور، قطعات به عالوه اینکه به منظور دستیابی به کیفیت سطح مطلوب در. گیردمی شکل ضربه هر در کارقطعه از کوچکی

 .شوددوران داده می دقیقه در دور 15 سرعت سه نظام با توسط قطعه

 در ایجاد پدیده پیچش پیشگیري از جهت دارند، قرار تماس در یکدیگر با و قطعه قالب کهزمانی مدت دوران سه نظام در

نیروها با  و خنثی کردن برآیند هاقالب جهت خالف دلیل حرکت به همچنین .شودمی متوقف ايلحظه طور به قطعه کار،

 نخواهد کرد. پیدا انتقالفندانسیون ماشین  به نیرویی هیچ یکدیگر،

 آهنگري معمولی هاينسبت به دیگر روش شعاعی تمایز فرایند آهنگري فک، دو جاي به فک چهار به کارگیري همزمان

صفحه  یک و در جهت 4 از ماده دهیشود، شکلمی فلز به صورت آزاد شوندگیپخش از عاملی که مانع. است دهیشکل براي

  باشد.می

و شود. عدم وجود ترکهاي سطحی کششی در قطعه جلوگیري میهاي تنشو هاي سطحی ترک ایجادهمچنین از 

 آهنگري شعاعی بسیار متعدد هاي فرآیندمزیت البتهباشد.فرآیند آهنگري شعاعی میترین خصوصیات مهمهاي کششی، از تنش

 باال سطح کیفیت با محصوالتی که دارد را لیتقاب این شعاعی آهنگري همچنین فرایند .شد خواهد بیان ادامه در که [1]  است

 .کند تولید اولیه، مواد %95 از بیش از استفاده با را

پژوهش،  2صورت پذیرفت. به صورت کلی در این  201۸پژوهش بصورت موازي بر روي فرآیند آهنگري شعاعی در سال  2

 [.2و 1تعاشات دورانی بررسی شده است ]سازي عددي فرآیند آهنگري شعاعی و همچنین آنالیز ارمدلسازي و شبیه

Altan  وLahoti  هاي تک زاویه و زاویه مرکب، فرایند آهنگري شعاعی را با استفاده از روش ، براي قالب1976در سال

هاي فرورفتگی را در فرایند اي دیگر توزیع تنش در ناحیهدر مطالعه Lahotiو  Altan  [.۳تختال مورد مطالعه قرار دادند ]

 [.4ایزینگ و آهنگري محاسبه نمودند ]س

chen  سازي کردند. این مدل غیرخطی سه بعدي را با استفاده از روش اجزاي محدود شبیه 2010و همکاران در سال

سازي فقط براي فرآیند اهنگري شعاعی داغ کاربرد داشت و تاثیر شرایط مرزي و شکل قالب را بر خواص نهایی  قطعه شبیه

 [.5ار داده بود ]مورد بررسی قر

Domblesky  براي محاسبه مقدار کرنش، پراکندگی دما و نرخ کرنش،  1995و همکارانش در یک تحقیق دیگر در سال

در تحقیق مذکور براي شبیه سازي یک قطعه تو خالی از [ 6یک مدل اجزاي محدود را در آهنگري شعاعی ارائه نمودند ]

افزار دیفورم استفاده شد. از روش حل ضمنی در این تحقیق استفاده شده است. ویسکو پالستیک و نرم –فرموالسیون صلب 

کار از سنبه و کارگیر هاي قطعههاي بارگذاري به محاسبه کند، همچنین گرهاین روش قادر نیست که انتقال حرارت بین سیکل

 آید.به علت وجود نیروي عدم باالنس، جدا شده و یک حرکت صلب به وجود می

Ghaei  وKarimi  اي، به کمک روش کران باال، فرایند آهنگري شعاعی را مورد بررسی و مطالعه در مطالعه 2006در سال

اي پارامتریک بر روي نیروي آهنگري و مطالعه Movahhedyو  Ameliدر یک تحقیق دیگر در همان سال، [. 7قرار دادند ]
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 Taherizadehدر یک تحقیق متمایز دیگر در همان سال، [. ۸دند ]هاي پسماند در فرآیند آهنگري شعاعی سرد صورت داتنش

خواص قطعات توپر و تو خالی را در فرآیند آهنگري شعاعی )صرف توجه به نتایج آزمایشگاهی( مورد تحلیل و بررسی قرار داد و 

ت به قطعات تو پر دارند. در نتایج تحقیق ایشان نشان داد که قطعات تو خالی خواص بهتري نسب[. 9با یکدیگر مقایسه نمود ]

 سازي مقایسه شد.تحقیق مذکور خواص متالورژیکی و مکانیکی قطعات توخالی و توپر با استفاده از نتایج آزمایشگاهی و شبیه

Hsiang  به وسیله روش اجزاي محدود تاثیر پارامترهاي مختلف بر روي فرآیند آهنگري شعاعی را مورد  2004در سال

در تحقیق خود، تاثیر هندسه قالب را در فرآیند آهنگري  2005در سال  Movahhedyو  Ghaei[. 10] مطالعه قرار داد

براي محاسبه پارامترهاي  Polozineمجددا در همان سال [. 11شعاعی بر تغییرشکل مورد تحقیق و بررسی قرار دادند ]

 [.12ر داد ]هاي تقریبی و دقیقی را در فرآیند آهنگري مورد بررسی قراحرارتی روش

Khayatzadeh  وPoursina  به مقایسه خواص مکانیکی قطعات آهنگري توخالی و توپر به کمک روش  200۸در سال

 [. 1۳بعدي پرداختند ]اجزاي محدود سه

Shivpuri  وDomblesky  سازي کردند. نتایج نشان داد که ، براي یک پروفیل، آهنگري شعاعی را شبیه1994در سال

هاي با قطر زیاد، آهنگري شعاعی آنها همچنین براي لوله[. 14در طول فرآیند، همواره یکنواخت خواهد شد ] که تغییرشکل

 اي را استفاده نمودند و این روش را رایج نمودند.چند مرحله

Tszeng  وkobayashi  سازي نمودنداولین دانشمندانی بودند که توسط سنبه، فرآیند آهنگري را شبیه 19۸6در سال .

در سال [.  15ایشان به صورت هم دما فرآیند را بررسی نمودند و اختالف قطر داخلی بین سنبه و قطعه را نادیده گرفتند ]

19۸7 Rodic [ 16و همکاران براي مدل سازي فرآیند آهنگري شعاعی از روش اجزاي محدود استفاده نمودند.] 

نگري شعاعی به روش کران باال مورد مطالعه و تحقیق قرار آه Lahotiو  Altanبراي اولین بار توسط  1974در سال 

سازي گرفت. در بررسی مذکور تنش تسلیم ماده ثابت فرض شد و تاثیر نرخ تغذیه و اصطکاک مورد مطالعه قرار گرفت. در مدل

 [.17ها فرضیه تقارن محوري مطرح گردید ]آن

[. 1۸عاعی یک تکنیک تقریبا پایدار را ارائه نمودند ]و همکارانش براي آنالیز آهنگري ش Thompson 1992در سال 

ها براي محاسبه دماي شمش و تغییرشکل فرآیند با استفاده از روش اجزاي محدود مورد استفاده قرار گرفت. تخمین آن

Jackman  راکندگی فرآیند آهنگري شعاعی را مورد تحلیل قرار داد و با استفاده از روش اجزاي محدود، پ 1992نیز در سال

 [.19بینی نمود ]استاتیکی پیشدما و کرنش را به عنوان یک آنالیز شبه

ماند را توسط روش اجزاي محدود غیر خطی هاي پسدر محصوالت آهنگري شعاعی تنش Liouو  Jang 199۸در سال 

هاي مرزي و روش لمانبا استفاده از ترکیبی از ا 2002تا  199۸هاي و همکارانش در طی سال  Guo[.20بررسی نمودند ]

 [.2۳-21اي فرآیند آهنگري متقارن محوري را مورد تحلیل قرار دادند ]صفحه اجزاي محدود، مدل کرنش

سازي شد. در مدلسازي مذکور، تاثیر شرایط مرزي فرآیند فورج شعاعی به صورت سه بعدي با ماندرل مدل 2014در سال 

 [.24پارامترهاي خروجی فرآیند مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفت ] بین قطعه کار و قالب و همچنین وجود فنر بر

با استفاده از روش تاگوچی و شبکه عصبی مصنوعی فرآیند آهنگري  Taheriو  Sanjari 2006اي در سال در مطالعه

ی نمودند و بیندر تحقیق دیگري، موقعیت صفحه خنثی را پیش 2007همان محققین در سال[. 25سازي گردید ]شعاعی بهینه

 [.26تاثیرات پارامترهاي فرآیند را به روش کران باال در آهنگري شعاعی تجزیه و تحلیل کردند ]

به طراحی سه بعدي قالب آهنگري شعاعی به کمک اجزاي محدود  Movahhedyو  Ghaeiدر یک تحقیق دیگر 

سازي شد. در مت از قالب و قطعه شبیهقابل ذکر است که در تحقیق مذکور صرفا یک قسمت از هشت قس[. 27پرداختند ]

موفق شدند که فرآیند آهنگري شعاعی داغ را به کمک روش اجزاي محدود به صورت  Poursinaو   Abedianهمان سال 

 [.2۸سازي نمایند. در نهایت خواص مکانیکی قطعات توخالی و توپر را مقایسه نمودند ]محوري متقارن شبیه

 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID
 

 4 

International conference on Recent Research  

in Science and Technology  

Kerman 

In cooperation with 

 Payame Noor university and Farhangian university  
 

 
 توپر لندریس دیتول یبرا یعاعش یآهنگر ندیفرا: 1شكل 

 

 و بیشتر سریعتر تغییرشکل روش داغ، در شود کهگرم انجام می و روش سرد دو به شعاعی به صورت کلی فرایند آهنگري

 .دارد بیشتر کاربرد داغ شعاعی سبب آهنگري همین به. افتداتفاق می روش سرد از

 براي داغ شعاعی بیشتر اغلب از روش آهنگري قطر نین کاهشهمچ تر ومطلوب متالوژیکی خواص به منظور دستیابی به

 براي سرد شعاعی از روش آهنگري اغلب بهتر کیفیت سطح از سوي دیگر به منظور دستیابی به. شودمی استفاده بزرگ قطعات

 .شوداستفاده می کوتاه قطعات

 قرار داده شوند: زیر باید مدنظر ی، مواردشعاع و بدون نقص با استفاده از عملیات آهنگري مطلوب ايقطعه جهت تولید

 و سطوح مغز بین دانه اندازه نابرابري از پیدا کرد تا اطمینان قطعه مغز به تغییر شکل کامل نفوذ بایست ازمی .1

 .گردد کار پیشگیريقطعه

 جلوگیري کرد. مرکزي سطحی و ترکیدگی هايترک ماهی ایجاد دم عیب باید از .2

 برد. بین انجماد ار از در هنگام شده تشکیل گري و عیوبریخته از ناشی بایست حفراتمی .۳

 

 فوالدهاي انواع تیتانیوم، آلیاژهاي از: گیرند، عبارتندشعاعی مورد استفاده قرار می فرایند آهنگري طی در متریالی که

در زیر  شعاعی آهنگري فرایند در قالب بر شده وارد سوپرآلیاژها و برلیم. پارامترهاي تاثیر گذار بر نیرو و تنش تنگستن، پرآلیاژ،

 اند:آورده شده

 .سنبه پروفیل .1

 کورس به صورت محوري. هر در میزان پیشروي .2

 .آهنگري هايقالب تعداد .۳

 .اولیه ماده جنس .4

 .سطح کاهش درصد .5

 .قالب هاي وروديزاویه .6

 .کارقطعه دورانی سرعت .7

 .هقطع - قطعه و قالب - سنبه تماس مناطق در اصطکاک ضریب .۸

 قالب. اياستوانه تخت قسمت طول .9

 .کارقطعه خارجی قطر .10

 .شده آهنگري يقطعه خارجی قطر .11

 .شده آهنگري يقطعه  داخلی قطر .12

 .کارقطعه داخلی قطر .1۳

 .سنبه قطر .14
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 لیطراحی آزمایش فول فاکتور -2
در . استفاده شده است استیش آزمای طراحروش  نیتریقو کهها فول فاکتوریل براي طراحی آزمایش از روش مقالهدر این 

 کیها، در حقیقت برقراري آزمایشی طراحاصلی  هدف. شودمی استفاده ممکن شیآزما تعدادفول فاکتوریل از حداکثر  روش

 .باشدمیي ورود مستقلفاکتورهاي  بای خروجهاي پاسخ از کی هر نیبی منطق رابطه

فاکتورها را بر  از کی هرمحدوده  توان تاثیرات مستقیم و غیر مستقیمعالوه بر این با استفاده از روش فول فاکتوریل می

شود را نیز پاسخ خروجی می نیترنهیبهنتیجه  بهمنجر  کهفاکتورهاي ورودي  ی ازبیترکپاسخ خروجی بررسی کرد و ي رو

 .شناسایی نمود

 پارامترهااندکنش و تاثیر  کند،ی نیبشیپرا ( Main effect)اصلی ي هاپارامتر بیضرتواند فول فاکتوریل میی طراحروش 

ی نیبشیپخروجی  نیبنابرا؛ ندک محاسبه زین را 2رتبه ي پارامترها بیضر نماید وی بررسرا  (interaction effect) گریکدی بر

 .بود خواهدي کمتري خطا زانیمداراي  شده

 هر سپس شدند و گرفته نظر در قالب ورودي اویهشمامل زاویه دوران اسپیندل و زي ورودفاکتورهاي  ابتدا در این تحقیق،

 .بندي شدندطبقه 1 جدول مطابق سطح 5در  پارامتر

 

 فاکتورهای ورودی برای شده انتخاب : سطوح1 جدول

سطح 5 سطح4 سطح 3 سطح 2 سطح 1 فاکتورها

15 5/12 10 5/7 5 زاويه ورودي )درجه(

۱۸ ۱۶ ۱۴ ۱۲ ۱۰ کاهش سطح مقطع )%(
 

 

تعداد فاکتورهاي ورودي  kشود )می لیتشکرأس  k 2=5 2=25 از کهباشد می شیآزما 25 آزمایش مذکور شاملی طراح

گیري و تجزیه و تحلیل شده اند. در جدول هاي طراحی آزمایش، اندازهو تنش وارد بر قالب به عنوان خروجیاست(. مقدار نیرو 

2 Trial No. باشد.مشخص کننده شماره آزمایش می 

 

 انجام شده هایآزمایشتعدادی از : 2 جدول
Trial No. Rotation Angle Die Inlet Angle Force (MN) Stress (MPa)

1 10 5 17.6 154

2 10 7.5 15.2 144

3 10 10 13.5 135

4 10 12.5 12.3 128

5 10 15 11.7 122

6 12 5 17.2 150

7 12 7.5 14.3 140

8 12 10 13.0 132

9 12 12.5 12.2 125

10 12 15 11.5 120

11 14 5 16.3 146

12 14 7.5 13.9 136

13 14 10 12.8 129

14 14 12.5 11.9 123

15 14 15 11.2 118

16 16 5 15.6 142

17 16 7.5 13.6 133

18 16 10 12.2 126

19 16 12.5 11.4 120

20 16 15 11.2 116

21 18 5 14.9 137

22 18 7.5 13.0 129

23 18 10 11.8 123

24 18 12.5 11.1 118

25 18 15 11.1 115

 
 

 سازی فرآیند آهنگری شعاعیمدل -3
ثانیه است.  قطر خارجی و ۳/0است. مدت زمان هر ضربه در این ماشین  سازي شدهمدل  مقاله، در این SX55دستگاه 

درجه بر کورس فرض شده  12کار متر است. سرعت دورانی قطعه 6/1و  54/0به ترتیب برابر  مقالهطول قطعه خام اولیه در این 

-تقارن انجام گرفته، همواره قطعههاي دو بعدي محوري مسازياست. نکته بسیار مهم و قابل توجه آن است که تاکنون در شبیه

، دوران قطعه کار نیز در نظر مقاله[، با این وجود در این 29نظر شده است ]کار ثابت در فرض شده و از چرخش قطعه صرف

 آورده شده است. ۳فاکتورهاي ثابت فرایند مدلسازي در جدول  گرفته شده است.
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 مدلسازی فرایند ثابت فاکتورهای :3 جدول
پارامتر مقدار پارامتر مقدار

طول قطعهکار متر 6/1 قطر اوليه قطعهکار متر 54/0

دماي اوليه قالب درجه 850 دماي اوليه قالب درجه 200

طول کل قالب متر 68/0 ماکزيمم سرعت قالب متر بر ثانيه 4/0

ميزان پيشروي قالب ميليمتر 20 درصد کاهش سطح مقطع درصد 17.6
 

 

 نشان داده شده است. 2بعدي طراحی شده جهت آهنگري شعاعی سیلندر توپر در شکل  ۳مدل 
 

 
 توپر سیلندر شعاعی آهنگری فرآیند سازیمدل :2 شكل

 

فرض  ویسکو پالستیک-االستو صورت به ماده رفتار. است AISI 4337 آلیاژ کم مطالعه، فوالد مورد ، مادهمقاله این در

 نشان ۳ در شکل دیالتومتر دستگاه. )دیالتومتر(، به دست آمده است اختالفی ساز شبیه به وسیله دستگاه ماده رفتار. است شده

 .داده شده است

 

 
 اختالفی ساز شبیه : دستگاه3 شكل
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( sec/1)10و  1،  1/0هاي فشار داغ با نرخ کرنش به ترتیب درجه سلسیوس تست 1100، 1050، 950، ۸50در دماهاي 

منطبق شده است. معادله  Table curve 3Dافزار با استفاده از نرم 1ت و نتایج حاصل از آن بر معادله اینويانجام شده اس

 [.۳2کند ]اینوي در حقیقت رفتار ماده را بر طبق کرنش، تنش و نرخ کرنش در دماهاي مختلف مشخص می

 

(1) )/exp( TKAmn  
 

اینوي در دماي ثابت، به  باشد. معادلهحساسیت به نرخ کرنش می mثابت بوده و نماي  و  n  ،m  ،A  ،Kن که در آ

  شود:صورت زیر می

(2) mn  
 

دهی از بهترین معادالت استخراج شده جهت ي شکلبا توجه به مطالعات انجام شده، این فرم معادله اینوي در فرآیندها

سازي نیز معموال از همین شکل از معادله به عنوان تعریف خواص داغ فلزات افزارهاي شبیهباشد. نرممعرفی رفتار داغ فوالد می

 شده است.آورده  4نمایند. نتایج حاصل از انطباق نتایج معادله اینوي بر نتایج دیالتومتري در جدول استفاده می

 

 [29] اینوی بر دیالتومتری معادله نتایج : انطباق4 جدول

711022/62E +08850

1241151/54E +08950

1081161/26E +081050

121791/10E +081100

)m( توان نرخ كرنش)n( توان كرنش)Cº( دما ضريب ثابت

 
 

 شود.مشاهده می AISI   4337خواص فوالد 5در جدول 

 

 [29] مخصوص فوالد : خواص5 جدول

)Watt/m*K( 8/49ضريب هدايت
7850چگالي

3نسبت پواسون

)Joule/Kg*K( 472گرماي ويژه

9ضريب گرماي االستيک
 

 

 در دماهاي مختلف نشان داده شده است. 4در شکل  (sec/1) 1نتایج حاصل از تست فشار گرم در نرخ کرنش 

 

                                                 
1 Inouye  
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 1 (sec/1)کرنش بر اثر تغییر دما در نرخ کرنش -ت نمودار تنش: تغییرا4 شكل

 

 سازی الگوریتم لونبرگ مارکاردمدل -4
سازي الگوریتم باشند، به منظور مدلکه داراي یکسري ورودي و خروجی می 6جدول هاي موجود در از داده مقالهدر این 

 لونبرگ مارکارد استفاده شده است.

 

 الگوریتم لونبرگ مارکارد یسازمدل یبرا ییهامجموعه داده: 6 جدول
Trial No. Rotation Angle Die Inlet Angle Force (MN) Stress (MPa)

1 10 5 17.6 154

2 10 7.5 15.2 144

3 10 10 13.5 135

4 10 12.5 12.3 128

5 10 15 11.7 122

6 12 5 17.2 150

7 12 7.5 14.3 140

8 12 10 13.0 132

9 12 12.5 12.2 125

10 12 15 11.5 120

11 14 5 16.3 146

12 14 7.5 13.9 136

13 14 10 12.8 129

14 14 12.5 11.9 123

15 14 15 11.2 118

16 16 5 15.6 142

17 16 7.5 13.6 133

18 16 10 12.2 126

19 16 12.5 11.4 120

20 16 15 11.2 116

21 18 5 14.9 137

22 18 7.5 13.0 129

23 18 10 11.8 123

24 18 12.5 11.1 118

25 18 15 11.1 115

 
 

هاي توابع تعلق آمده مشخصه 7جدول سازي مشخص شدند. در ها به منظور مدلدر مرحله بعد، نوع توابع تعلق و تعداد آن

 است.

 

 الگوریتم لونبرگ مارکارد یسازتوابع تعلق مدلهای : مشخصه7 جدول
Properties Type 
mf_number [3 3] 

inmf_type Gaussmf 
outmf_type Linear 

 

براي هر ورودي به عنوان تعداد توابع تعلق انتخاب شده است. نوع توابع تعلق  ۳تعیین شد، مقدار  7جدول همانگونه که در 

، سازي الگوریتم لونبرگ مارکاردها و خروجی در مدلخروجی خطی و نوع توابع تعلق ورودي، گوسی انتخاب شد. تعداد ورودي

هاي الگوریتم لونبرگ مارکارد و هاي انتهایی جدول، خروجیگردد. ستونتعیین می 6جدول هاي موجود در طبق داده
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افزار متلب که در در نرم genfis1باشند. در مرحله بعد، از تابع هاي الگوریتم لونبرگ مارکارد میهاي ابتدایی، وروديستون

ر . دها استفاده شدزي مدل استخراج فازي نورونی تلفیقی اولیه براي هر یک از خروجیساآمده است، به منظور سیستم ۳رابطه 

 گردد.هاي سیستم استنتاج نورونی فازي اولیه مشاهده مینمودار توابع تعلق هر یک از ورودي

 

(۳)  
 

 
 بر قالببرای نیروی وارد  هیالگوریتم لونبرگ مارکارد اول: 5 شكل

 

 
 برای تنش وارد بر قالب هیالگوریتم لونبرگ مارکارد اول: 6 شكل
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 ورودی اول الگوریتم لونبرگ مارکارد اولیهنمودار توابع تعلق : 7 شكل

 

 
 ورودی دوم الگوریتم لونبرگ مارکارد اولیهنمودار توابع تعلق : ۸ شكل

 

 محدود اجزاء سازیشبیه نتایج -5
-افزار آباکوس اشاره میسازي فرایند آهنگري شعاعی یک قطعه صلب در نرمیج به دست آمده از شبیهدر این بخش، به نتا

 مقالهمتفاوت و همچنین یک قالب مرکب که ابعاد آن در فصل دوم بیان شد در این  هاي وروديقالب ساده با زاویه 2شود. 

 ۸جدول سازي در باشد و فاکتورهاي ثابت شبیهضربه می 40 مرود استفاده قرار گرفت. تعداد ضربات آهنگري برابر با مقدار

 آورده شده است.
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 سازی شبیه : فاکتورهای ثابت۸ جدول

 
 

شود. میزان مشاهده می 9شکل توزیع تنش فون میس در  درجه سلسیوس، نحوه 1050کاري با دماي اولیه در قطعه

 کار با قالب مرکب آهنگري شده است.باشد. این قطعهمتر میمیلی 20و میزان پیشروي  %6/17کاهش سطح مقطع 

 
 کارقطعه در میس فون تنش : نحوه توزیع9 شكل

 

کار موجود است که در این خطوط، نشان داده شده است، یکسري خطوط موازي بر روي قطعه 9همانگونه که در شکل 

شود کار در امتداد این خطوط مارپیچ و موازي اعمال میباشد. در واقع، نیروي کمتري به قطعهتنش، از مناطق دیگر کمتر می

که دلیل آن، مکانیزم حرکتی دستگاه آهنگري شعاعی است. در مکانیزم حرکتی دستگاه آهنگري شعاعی، حرکت پیشروي 

 دهد.کار همزمان رخ میها با حرکت چرخشی قطعهقالب

 

 سازی الگوریتم لونبرگ مارکاردنتایج مدل -6
شد. توابع تعلق هر یک  جادیا، توابع تعلق فازي تنظیم شدند و پایگاه قواعد فازي نیز الگوریتم لونبرگ مارکارد بعد از تربیت

 نشان داده شده است. 11و  10شکل در  ها بعد از آموزش الگوریتم لونبرگ مارکارداز ورودي

 

 
 اول الگوریتم لونبرگ ینمودار توابع تعلق ورود: 1۰ شكل

 
 الگوریتم لونبرگ دوم یار توابع تعلق ورودنمود: 11 شكل
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 گردد.مشاهده می 9جدول مقایسه شد و در  FEMسازي الگوریتم لونبرگ مارکارد با نتایج نتایج مدل
 

 FEM نتایج با الگوریتم لونبرگ مارکارد سازیمدل جینتا یسهیمقا: 9 جدول

 
 

در . با برگ مارکارد با پاسخ تحلیل اجزاء محدود بسیار ناچیز استنتایج الگوریتم لوناختالف شود، میکه مشاهده  همانگونه

قالب، نیاز مبرم به  ورودي تغییر زاویه دوران اسپیندل و زاویه يبه ازانیرو و تنش وارده بر قالب  ریمقاد راتییتغنظر داشتن 

 .پارامترهاي تأثیرگذار کامال مشخص استبه عنوان  يورودفاکتورهاي 

قابل اغماض است، تا حدي که امکان  گردد که خطاي الگوریتم لونبرگ مارکاردتایج استنتاج میبا کمی تأمل در ن

این توانایی را دارد که مقادیر نیرو و تنش وارده بر قالب را با دریافت  نظر از آن وجود دارد. الگوریتم لونبرگ مارکاردصرف

 ورودي به خوبی تخمین بزند.

مشخص است که افزایش زاویه ورودي قالب . شودشاهده میم 12شکل ي وارد بر قالب در نیرو-نمودار زاویه ورودي قالب

. شودمشاهده می 1۳ شکل درنیروي وارد بر قالب -زاویه دوران اسپیندل نمودار موجب کاهش نیروي وارد بر قالب شده است.

تنش -نمودار زاویه ورودي قالب است. زاویه دوران اسپیندل موجب کاهش نیروي وارد بر قالب شده مشخص است که افزایش

زاویه ورودي قالب موجب کاهش تنش وارد بر قالب شده  مشخص است که افزایش. شودمشاهده می 14شکل  دروارد بر قالب 

زاویه دوران  مشخص است که افزایششده است. آورده  15شکل  درقالب  بر وارد تنش-زاویه دوران اسپیندل نمودار .است

 شده است. قالب بر وارد کاهش تنش اسپیندل موجب

 

 
 ورودی قالب زاویه-قالب بر وارد نیروی : نمودار12 شكل

 
 اسپیندل دوران زاویه-قالب بر وارد : نمودار نیروی13 شكل

 
 قالب ورودی زاویه-قالب بر وارد : نمودار تنش14 شكل

 
 اسپیندل دوران زاویه-قالب بر وارد : نمودار تنش15 شكل
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 FEMسازی با نتایج سه نتایج مدلمقای -7
مورد مقایسه  16 شکلدر  تخمین میزان نیروي وارد بر قالب اجزاء محدود در سازيالگوریتم لونبرگ مارکارد و مدل نتایج

 17در شکل  تخمین میزان تنش وارد بر قالب اجزاء محدود در سازيالگوریتم لونبرگ مارکارد و مدل نتایج .قرار گرفته است

 .مقایسه قرار گرفته استمورد 

 

 
 تخمینی نیروی وارد بر قالب جینتا یسهیمقا: 16 شكل

 
 تخمینی تنش وارد بر قالب جینتا یسهیمقا: 17 شكل

 

دهد که خروجی الگوریتم لونبرگ مارکارد بر نتایج تحلیل المان محدود منطبق شده است و الگوریتم نتایج نشان می

بیانگر این است که الگوریتم  جینتااعتبار سنجی  .باشدبینی مقادیر میاچیزي در خصوص پیشن خطاي لونبرگ مارکارد داراي

 قادر است مقادیر خروجی را به طور مطلوب تخمین بزند. لونبرگ مارکارد

 

 گیرینتیجه -۸
قرار گرفت. زیه و تحلیل تجمورد  مقالهنیرو و تنش وارد بر قالب در این بر زاویه دوران اسپیندل و زاویه ورودي قالب تأثیر 

 نتایج نشان داد که:

 شود.افزایش زاویه ورودي قالب موجب کاهش نیروي وارد بر قالب می 

 گردد.زاویه دوران اسپیندل موجب کاهش نیروي وارد بر قالب می افزایش 

 شودزاویه ورودي قالب موجب کاهش تنش وارد بر قالب می افزایش. 

 گردد.می قالب بر وارد جب کاهش تنشزاویه دوران اسپیندل مو افزایش 

 مقادیر تغییرات داشتن نظر در با. است ناچیز بسیار محدود اجزاء تحلیل پاسخ با مارکارد لونبرگ الگوریتم نتایج اختالف

 عنوان به ورودي فاکتورهاي به مبرم نیاز قالب، ورودي زاویه و اسپیندل دوران زاویه تغییر ازاي به قالب بر وارده تنش و نیرو

 .است مشخص کامال تأثیرگذار پارامترهاي

قابل اغماض است، تا حدي که امکان  گردد که خطاي الگوریتم لونبرگ مارکاردبا کمی تأمل در نتایج استنتاج می

یافت این توانایی را دارد که مقادیر نیرو و تنش وارده بر قالب را با در نظر از آن وجود دارد. الگوریتم لونبرگ مارکاردصرف

 ورودي به خوبی تخمین بزند.
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