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در تحقیق حبضز اهکبى پیص ثیٌی سثزی سطح قطؼِ کبر ثز اسبس دهبی ایجبد ضذُ در سطح قطؼِ کبر حیي فزایٌذ رٍتزاضی  :چکیذه

تَسط  CK-45در دستگبُ تزاش هَرد ثزرسی قزار گزفتِ است. ثِ ایي هٌظَر آسهبیص ّبی هبضیٌکبری ثز رٍی  قطؼبت اس جٌس فَالد 

ضذ. ضزایط هختلف هبضیي کبری ثب تغییز در هتغییزّبی هْن تزاش ضبهل سزػت ثزش،ًزخ  اثشار کبرثیذی ثب پَضص تیتبًیَهی اًجبم

پیطزٍی ٍ ػوق ثبر ایجبد ضذ ٍ در ّز حبلت دهب ٍ سثزی سطح قطؼِ کبر ثِ تزتیت تَسط تزهَهتز غیز توبسی ٍ سثز سٌج اًذاسُ گیزی 

ػٌَػی ثِ هٌظَر پیص ثیٌی سثزی سطح ثز اسبس دهبی ضذًذ. ًتبیج ثذست آهذُ اس آسهبیص ّبی ػولی جْت آهَسش ضجکِ ػػجی ه

ثب ضزایط هتفبٍت جْت ارسیبثی ػولکزد ضجکِ ػػجی  هزحلِ 8در  سطح قطؼِ کبر هَرد استفبدُ قزار گزفتٌذ. ّوچٌیي آسهبیص ّبیی

ل اس آسهبیص ّبی هػٌَػی اًجبم ضذًذ. ًتبیج سثزی سطح پیص ثیٌی ضذُ ثز اسبس دهبی سطح قطؼِ کبر ٍ هقبیسِ آى ثب سثزی حبغ

ػولی ٍ ّوچٌیي سثزی پیص ثیٌی ضذُ ثز اسبس هتغییزّبی تزاش ًطبى داد کِ دهبی سطح قطؼِ کبر در حیي هبضیٌکبری هی تَاًذ 

 .ثِ ػٌَاى یک ضبخع ٍ هتغییز جْت پیص ثیٌی سثزی سطح هَرد استفبدُ قزار گیزد.

 کِ ػػجی هػٌَػی، اتَهبسیَى،هبضیٌکبری.دستگبُ تزاش، سثزی سطح، دهبی قطؼِ کبر، ضج: کلیذی واژه های

 هحوذ قَاهیی هسئَل : ًبم ًَیسٌذُ

 ضیزاس،ضْزک گلستبىی هسئَل : ًطبًی ًَیسٌذُ

 

 .مقذمه1

اثشاری است کِ ثزای تزاضیذى ٍ ضکل دّی  دستگبُ تزاش هبضیي

ثِ قطؼبت ثب جٌس ّبی هختلف ٍ هؼوَال دٍار ثکبر هی رٍد. اکثز 

قطؼبت هبضیي آالت دارای هقبطغ دایزُ ای ثَدُ ٍ قبثل تَلیذ ثب 

هبضیي تزاش هی ثبضٌذ.اس طزفی ثِ دلیل تَلیذ اقتػبدی ثب دقت 

ّب استفبدُ  ٍ کیفیت هٌبست ٍ سزػت ثبالتز ًسجت ثِ سبیز رٍش

اس هبضیي تزاش یک رٍش هؼوَل ٍ پز استفبدُ در غٌؼت هی 

 ثبضذ. 

 

هیشاى سثزی سطح قطؼِ کبر ػالٍُ ثز ایٌکِ ّوَارُ یکی اس 

هؼیبرّبی هْن در سٌجص کیفیت هبضیٌکبری ٍکیفیت سطح 

پبیبًی قطؼِ کبر ثَدُ است؛ هی تَاًذ رفتبرّبی هکبًیکی قطؼبت 

غٌؼتی را ًیش تحت تبثیز قزار دّذ. اهکبى پیص ثیٌی سثزی سطح، 

َهبسیَى در تَلیذ تبثیز هْوی در کبّص ّشیٌِ ّب ٍ ًیل ثِ ات

داضتِ ٍ اس ایي رٍ ّوَارُ یکی اس هَضَػبت هْن در سهیٌِ تحقیق 

ٍ تَسؼِ در غٌؼت ثَدُ است.هتغییز ّبی هختلفی ثز رٍی سثزی 
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سطح قطؼِ کبر اثزگذار هی ثبضٌذ. در ٌّگبم هبضیٌکبری هقبٍهتی 

کِ قطؼِ کبر در ثزاثز تغییز ضکل اس خَد ًطبى هی دّذ،ثػَرت 

لف ثز رٍی اثشار اثز هی کٌذ. ػکس الؼول ایي ًیزٍّبی هخت

ًیزٍّب ثِ قطؼِ کبر ٍارد ضذُ کِ ثخطی اس ایي اثز را هی تَاى در 

غبلت افشایص درجِ حزارت در قطؼِ کبر هطبّذُ کزد. ػَاهلی 

هبًٌذ ًَع ٍ هطخػبت اثشار،هیشاى کٌذی اثشار ٍ سبیز هتغییزّبی 

هبی ایجبد ضذُ هبضیٌکبری هبًٌذ سزػت ثزضی ٍ ػوق ثزش ثز د

در قطؼِ کبر تبثیز گذار ثَدُ ٍ اس ایي رٍ هیشاى دهبی قطؼِ کبر 

هی تَاًذ آثبر هتغییزّبی هختلفی را پَضص دّذ ٍ ثِ ػٌَاى یک 

پبراهتز هْن هطزح ضَد.  تبکٌَى هحققبى سیبدی ثِ اهکبى سٌجی 

پیص ثیٌی سثزی سطح ثب استفبدُ اس پبراهتزّبی هختلفی هبًٌذ 

تگبُ تزاش،هتغییز ّبی اثشار ثزش،ارتؼبضبت ٍ ... هتغییزّبی دس

 پزداختِ اًذ.

 .داده برداری و آموزش شبکه2

 95در ایي تحقیق اس قطؼبت استَاًِ ای ضکل تَپُز ثِ قطز 

سبًتیوتز ثزای اًجبم آسهبیص ّبی ػولی  29هیلیوتز ٍ طَل 

سبًتیوتز اس  11کِ ػولیبت رٍتزاضی ثِ طَل استفبدُ ضذُ است.

  CK-45قطؼبت اس جٌس فَالد کزثٌی  ى اًجبم ضذ.ّز طزف آ

هی ثبضٌذ. ثزخی ٍیژگی ّبی ایي ًَع فَالد هبًٌذ قبثلیت تَلیذ 

در کطَر، قیوت هٌبست ًسجت ثِ سبیز فَالد ّب،راحتی ػولیبت 

حزارتی،خَاظ هکبًیکی هٌبست، قبثلیت اٌّگزی ٍ هبضیٌکبری 

در حَسُ  هطلَة، ثبػث گزدیذُ تب اّویت ٍ کبرثزد گستزدُ ای

غٌؼت پیذا کٌٌذ. اس کبرثزد ّبی آى هی تَاى در سبخت اًَاع 

اثشار، چزخ دًذُ، گیزّب ٍ ّذایت کٌٌذُ ّب ، قبلت ّبی تشریق 

هبضیي هَرد  پالستیک ٍ سبیز قطؼبت هکبًیکی اضبرُ ًوَد.

سبخت  TN50Dاستفبدُ ثزای اًجبم ػولیبت تزاضکبری، هبضیي 

هبضیي دارای ًوبیطگز  ضزکت هبضیي سبسی تجزیش است. ایي

دیجیتبل جْت ًوبیص هیشاى جب ثِ جبیی اثشار در دٍ جْت 

ضؼبػی ٍ هحَری است.ثٌبثزایي تٌظین ػوق ثبر ٍ طَل ثزادُ 

ثِ  هیلیوتز( ایجبد هی ضَد. 1.11ثزداری ثب دقت خَثی )در حذ 

تٌبست جٌس قؼطِ کبر ٍ ًَع فزایٌذ تزاضکبری اس اثشار ّبی 

هتٌَػی استفبدُ هی ضَد. در ایي تحقیق ًیش هتٌبست ثب جٌس 

قطؼِ کبر،ًَع فزایٌذ )رٍتزاضی( ٍ  طجق استبًذردّب ٍ تَغیِ ّبی 

ضزکت سبسًذُ ، اس اثشار ثزش ایٌسزتیِ کبرثیذی ثب پَضص 

سبخت  DCMT 11T308EN-SMتیتبًیَهی ثب کذ استبًذارد 

استفبدُ ضذُ است. هطبثق ثب استبًذار  PLANZEE TIZITضزکت 

سبسًذُ، ایي ًَع ایٌسزت ثزای رٍتزاضی اًَاع فَالد ثب ػوق ثزادُ 

ثزداری کن ٍ هتَسط هٌبست است.ّوچٌیي رٍتزاضی چذى ّب ثب 

ػوق ثزادُ ثزداری هتَسط ًیش اس کبرثزد ّبی فزػی ایي ًَع 

 ایٌسزت هی ثبضذ.

 : مشخصات قطعه کار1ل جذو

 

ثب تَجِ ثِ ایٌکِ قطؼِ کبر ثب سزػت ثبالیی در حبل دٍراى است 

ٍاضح است کِ استفبدُ اس سٌسَرّبی توبسی اهکبى پذیز ًجَدُ ٍ 

ثکبرگیزی تزهَهتز غیز توبسی اجتٌبة ًبپذیز است. در ایي 

سبخت  TM-969تحقیق اس تزهَهتز غیز توبسی هبدٍى قزهش هذل 

کیفیت سطح ّوچٌیي  استفبدُ ضذُ است LUTRONضزکت 

 TR 100قطؼبت هبضیي کبری ضذُ تَسط دستگبُ سثزی سٌج 

Surface 

roughn

ess 

Tester  
هَرد 

سٌجص 

قزار 

 .گزفت
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 :حاالت مختلف متغییر های تراش2جذول

 

حبلت هختلف  22در جْت آهَسش ضجکِ  دادُ ثزداری

 در ّز حبلت دهب ٍ سثزی اًذاسُ گیزی ضذًذ.یٌکبری اًجبم ضذ.هبض

 

 شبکه شماتیکی از عملکرد:2شکل

 feedدر ایي تحقیق پس اس ثزرسی سبختبرّبی هختلف اس ضجکِ 

forward  دارای یک الیِ هخفی ثب تبثغ اًتقبل،tansig  تبثغ ٍ

اًتقبل خطی در الیِ خزٍجی استفبدُ ضذ.ایي یک سبختبر 

هٌبست جْت تخویي تَاثغ اس طزیق ضجکِ ّبی ػػجی هی 

ثبضذ.ّوچٌیي اس الگَریتن آهَسضی رایج ٍ سزیغ پیص فزؼ 

ثزای آهَسش ضجکِ  trainLM:Levenberg-Marquaedtیؼٌی 

 استفبدُ ضذ. در ایي دستِ اس الگَریتن ّب اس تکٌیک ّبی

 استبًذارد ثْیٌِ سبسی ػذدی استفبدُ هی ضَد.
 

 .نتیجه گیری3

 پیص ثیٌی سثزی سطح ثز اسبس دهبی ایجبد ضذُ در قطؼِ کبر

 ثب خطبی قبثل قجَلی اًجبم ضذ.

 ػوق ثزش ثیطتزیي تبثیز را در افشایص دهبی سطح قطؼِ کبر

داضتِ است.ّوچٌیي افشایص ًزخ پیطزٍی هَجت کبّص دهب هی 

 ضَد.

 ًْبیت ایي تحقیق ًطبى داد کِ دهبی سطح قطؼِ کبر هیدر 

ّبی  پبراهتزتَاًذ ثِ ػٌَاى یک هتغییز هْن در پیص ثیٌی 

 سطح ثبضذ.هبضیٌکبری اس جولِ هیشاى سثزی 

 
 

 

 

 Ra) نتایج شبکه .(Ra EX)عملی،نتایج :نتایج ارزیابی شبکه3جذول

T) 

 
 .مراجع4
  تؼییي دهبی هقطغ هتِ کبری در . 1385سپْزی ًیب س، تَْر ع، افسزی ا

در حیي فزایٌذ سَراخ کبری ثب استفبدُ اس ضجکِ ّبی ػػجی هػٌَػی. 

 هٌْذسی هکبًیک سبخت ٍ تَلیذ داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ ضیزاس.

 Adeel H,Suhail,N,Ismail,N.A,AbdulJalil,(2011)  In-

process Surface Roughness Prediction Using Heat 

Generation Rate of Workpiece Surface in Turning 

Operation, Department of Mechanical and Manufacturing 

Engineering, Faculty of Engineering,Universiti Putra 

Malaysia 43400 Serdang, Selangor, Malaysia 

 Adesta,  Erry Y.T, Muataz H.F. Al Hazza, 

Suprianto,MY , Muhammad Riza (2012) Prediction of 

Cutting Temperatures By Using Back propagation Neural 

Network Modeling When Cutting Hardened H-13 Steel 

in CNC End Milling, Advanced Materials Research Vol. 

576  ,pp 91-94Trans Tech Publications, Switzerland. 

 D.G Thakur, B.Ramamorthy , L.Vijayaraghavan, 

"study on the Machinability characteristics of superalloy 
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Inconel 718 during speed turning", journal of material 

and design,volum:30-pages 1718-1725 (2012)                   

 Wardle,Frank,Minton,Timothy,Saiful bin che 

Ghani,Fϋrstmann,Paul,Roeder ,ghani,Fϋrstmann,Paul,Ro

eder,Martin,Richarz,Sebastian,Sammler,Fiona (May 19  

2013) Artificial Neural Networks for Controlling the 

Temperature of Internally Cooled Turning Tools, Modern 

Mechanical Engineering                                                     
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