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دانشکده صنعت هواپيمایی کشوری،-تهران

با کاربرد هوافضاییشکل   Tقطعاتارتعاشات بر فرآیند هیدروفرمینگ  بررسی المان محدود تأثیر

 3محمد طریقتی ،2کرامت ملک زاده ،*1جواد شهبازی کرمی

 رجایی، تهران، ایران دانشکده مهندسی مکانیک،دانشگاه تربیت دبیر شهید -1

 دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران -2

 دانشکده هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران -3

 چکیده 

کاربرد قطعات تولید شده به روش هیدروفرمینگ در صنعت هوافضا در 

عوامل متعددی در  تأثیرتاکنون جهان به سرعت در حال گسترش است. 

بهبود فرآیندهای هیدروفرمینگ لوله مورد مطالعه قرار گرفته است. کاربرد 

ارتعاشات در بهبود فرآیند های ساخت و به ویژه فرآیند هیدروفرمینگ لوله 

آن در هیدروفرمینگ سه  تأثیرمبحثی است که با توجه به اهمیت و 

شکل کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. در این مقاله برآنیم به   Tراهی

)راستای نیروی محوری  اضافه شدن ارتعاشات در دو راستای متعامد تأثیر

تغییر در  تأثیرسپس  و نگهدارنده( توسط نرم افزار اجزای محدود بپردازیم.

)در محدوده متعارف( را بر توزیع ضخامت،  دامنه و فرکانس های ارتعاشی

مقادیر بیشینه و کمینه آن، مقدار پراکندگی ضخامت و پرشدگی گوشه 

داده شد.قالب مورد مطالعه قرار 

راهی ، سه قطعات هوافضایی فرآیند های شکل دهی : واژه های کلیدی

T ،هیدروفرمینگ ارتعاشیشکل،  هیدروفرمینگ لوله 

 مقدمه 

 در صوت مافوق امواج از استفاده به دانشمندان گرایش برای اصلی دلیل

 در ویژه به و ساخت های فرآیند تمام در که است این ساخت های فرآیند

 وجود به باعث اصطکاکی شرایط وجود، لوله هیدروفرمینگ فرآیند مورد

 عمدتا فلزی نامناسب جریان این. گردد می فلزی نامناسب جریان آمدن

 پر سبب دیگر بیان به یا شود می قطعه ساخت کیفیت آمدن پایین باعث

 نواحی شدگی نازک و ضخامت نامناسب توزیع، قالب های گوشه نشدن

 پایین قطعه ساخت کیفیت کل در و شود می قالب های گوشه به نزدیک

 .آید می

 هیدروفرمینگ که کرد اشاره نکته این به باید ابتدا ای نکته هر از پیش

 هیدروفرمینگ در .باشد می متفاوت نوسانی فرمینگ هیدرو با ارتعاشی

 فرآیند به رسیدن برای قالب صوت مافوق و صوتی های لرزش از ارتعاشی

 استفاده یعنی نوسانی هیدروفرمینگ که حالی در شود می استفاده مطلوب

 .(1) فرآیند بهبود جهت در،  فشار توزیع  در نوسانی مسیر  از

 تغذیه حسب بر داخلی فشار، نوسانی هیدروفرمینگ در دیگر بیان به

 به پذیری شکل بهبود کار سازو. شود می اعمال نوسانی بصورت محوری

 متفاوت ارتعاشی هیدروفرمینگ با شد ذکر که همانطور روش این کمک

 مراتب به نوسانی هیدروفرمینگ در نوسانات تعداد سازوکار از جدای و است

  بدنه بر ارتعاشات اعمال .(2) باشد می آلتراسونیک امواج فرکانس از کمتر
Shahbazi.mech@gmail.comدانشجوی دکتری،   -1

 دانشیار -2

 کارشناس ارشد -3

 این از یکی که باشد می مختلفی اتتأثیر دارای هیدروفرمینگ قالب

 لوله بیرونی جداره با قالب داخلی دیواره تماسی شرایط در بهبود اتتأثیر

 فرآیند بهبود بر ارتعاش تأثیر مطالعه به بخش این در. باشد می

( ضخامت یکنواخت توزیع و قالب یگوشه پرشدگی) هیدروفرمینگ

 بر ارتعاش اثر نیز تحقیق این در چه اگر .شد خواهد پرداخته

 اما، است شده پرداخته شکل  T راهی سه تولید برای لوله هیدروفرمینگ

 برای آن از استفاده امکان، روش کارایی اثبات با داشت انتظار توان می

 در که است فرآیندی، ارتعاشی فلزی دهی شکل .باشد مقدور قطعات دیگر

 بسیار فرکانس با قالب، کالسیک فرآیند در استفاده مورد بار بر عالوه آن

 .شود می تحریک ارتعاشی باالی

 شکل های فرآیند بهبود زمینه در شده انجام تحقیقات و مقاالت بیشتر در

 تحقیقات ی مطالعه، است شده استفاده صوت مافوق ارتعاشات از دهی

 استفاده فرکانس و دامنه از مناسبی ی محدوده، زمینه این در شده انجام

 انجام تحقیقات از بخشی. دهد می قرار اختیار در را آن اعمال نحوه و  شده

 بررسی به (3) جین و هیاشی .باشد می زیر شرح به زمینه این در شده

 عمیق کشش فرآیند در شعاعی و محوری ارتعاشات از استفاده تأثیر

 و ورق نگهدارنده به ارتعاشات اعمال تأثیر( 4) کاسوگا و جیما. پرداختند

 و سای، هانگ. دادند قرار بررسی مورد عمیق کشش فرآیند در قالب

 و یاو. پرداختند فشار فرایند در ارتعاشات تأثیر بررسی به(  5) همکاران

 .پرداختند میکرو ابعاد در فشار فرآیند در در ارتعاشات مطالعه به( 6) کیم

 اکستروژن فرآیند در ارتعاشات از استفاده بررسی به(  7) فیضی و موسوی

 بر ارتعاش شدن اضافه تأثیر به(  8) همکارانش و بانگت. پرداختند مستقیم

 .پرداختند اکستروژن میکرو فرآیند

مدلسازی هیدروفرمینگ کالسیک

اولین گام در انجام یک تحلیل مناسب ایجاد مدلی برای قطعه و یا سیستتم 

مورد نظر است. به عبارت دیگر برای تحلیل به کمک نرم افتزار هتای المتان 

محدود و بویژه آباکوس گام اول مدلسازی است. 

ندیمانسیون در استاندارد های گوناگو 1-جدول

US 
unit(inch)

US Unit 
(ft)

SI(mm) SI مقادیر

InFtMm m طول

Lbf Lbf N N نیرو

Lbf 𝒔𝟐/𝒊𝒏 Slug tonne (103𝐾𝑔) Kg جرم
S S S S زمان

Psi (lbf/𝒊𝒏𝟐) Lbf/𝑓𝑡2 Mpa(N/𝑚𝑚2) Pa (N/𝒎𝟐) تنش
In lbf Ft lbf mJ(10−3) J انرژی

Lbf 𝒔𝟐/𝒊𝒏𝟒 Slug/𝑓𝑡3 Tonne/𝑚𝑚3 Kg/𝒎𝟑) چگالی

استفاده می شود. SIدر این مدلسازی از واحدهای متریک 
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 ابعاد قالب صلب 2-جدول

شعاع لوله 

خروجی 

 قالب

شعاع لوله 

 قالب

طول لوله  طول لوله قالب

 خروجی قالب 

شعاع فیلت قالب 

 شکل Tصلب 

0/03m  0/03m 0/25m 0/08m 0/006m 

متر  33/3نیم دایره ای شکل با شعاع قطعه نگهدارنده از یک پوسته صلب 

 تشکیل شده است که هندسه آن در شکل های زیر مشخص می باشد.

و از  deformableپتذیر بتودن از نتوع برای مدلسازی لوله به دلیل شتکل

آنجایی که در این تحقیق توزیع تنش در جهت ضخامت مد نظر نمی باشتد 

آن بسیار ناچیز استت ، از  و از طرفی ضخامت لوله در قیاس با شعاع و طول

تعریتف لولته بوستیله  در ویژگی های پایه استفاده متی شتود.  shellشکل

shell  مزایتتای دیگتتری نیتتز دارد، یکتتی گتترفتن خروجتتیsection 

thickness  متتر و 24/3و دیگری باال رفتن سرعت تحلیل است. طول لوله

 متر می باشد. 33/3شعاع آن 

در نظر گرفتته متی شتود. ایتن  STKM11Aجنس لوله از فوالد زنگ نزن 

در مقاالت متعتددی  (5) و (4) فوالد توسط محسن لوح موسوی و همکاران

برای فرآیند هیدروفرمینگ مورد مطالعه قرار گرفته استت، کته ختوان آن 

 مطابق جدول زیر می باشد:

 STKM11A خوان فوالد 3-جدول

 210 Gpa (E)مدول االستیک 

 3/3 (v)ضریب پواسون 

 290 Mpa (Sy)تنش تسلیم 

𝜎 تنش جاری شدن = 510𝜀0/12  Mpa 

 Kg/𝑚3 7800 چگالی

 

به صورت نوع پوسته ای   sectionبرای معرفی اطالعات لوله یک بخش

شود و ضخامت پوسته به طور تعریف میhomogeneous همگن

برای تعریف مراحل  متر در نظر گرفته می شود. 30331با یکنواخت برابر 

استفاده  abaqus/Explicit حل از حالت حل صریح در نرم افزار اباکوس

 می شود.

  

 
 تابع حرکت نگهدارنده 1-شکل

 

نیروی پانچ در طول فرآیند باعث می شود که دو انتهتای لولته هرکتدام بته 

متر به طرف داخل فشرده شوند. سرعت جابته جتایی محتوری  34/3مقدار 

زیادی روی فرآیند تیوب هیدروفرمینگ دارد. در نمودار زیر مشتخص  تأثیر

درصتد از جابته جتایی را  25است پانچ محوری در نیمه اول فرآیند، تنهتا  

 عمال می کند و در نیمه انتهایی فرآیند جابه جایی بیشتری دارد.ا

 
 تابع حرکت پانچ های محوری 2-شکل

 

ایتن توزیتع فشتار  تابع فشار به صورت نمودار زیر در نظر گرفته متی شتود.

یکی از ساده ترین و رایج ترین توابع توزیع فشتار استت کته همتانطور کته 

ی متورد استتفاده قترار گرفتته پیشتر بیان شد، مشابه آن در مطالعات زیتاد

 است.

 
 تابع فشار داخلی اعمال شده 3-شکل

 

این بارگزاری در مطالعات زیادی مورد بررسی واقع شده و رایج ترین توزیتع 

فشار در فراینتد هتای هیتدروفرمینگ استت، ایتن بتارگزاری بته بتارگزاری 

دوخطی معروف بوده و در بازه زمانی ابتدایی، فشار بتا شتیب تنتد افتزایش 

یافته و در بازه زمانی دوم ، فشار بتا شتیب کمتی افتزایش متی یابتد تتا در 

 انتهای فرآیند به مقدار نهایی خود برسد.

برای مش بندی قالب از مش مربعی شتکل بتا تکنیتک متش بنتدی آزاد و 

و المتان  3313الگوریتم محور میانی )مینیموم سازی حالت گتذار( و تعتداد

اد المان هتای متورد استتفاده در متش تعد استفاده شده است. R3D4نوع 

بندی قطعه صلب از اهمیت چندانی برخوردار نیست ولی برای تعداد المتان 

های مورد استفاده در مش بندی لوله از تکنیک همگرایی مش استفاده می 

شکل مربعی بتا   R3D4المان  432برای مش بندی نگهدارنده نیز از  شود.

 است. تکنیک مش بندی آزاد استفاده شده 

 
 مطالعه همگرایی مش 4-شکل

 

قابتل مالحظته ای بتر دقتت مست له  تتأثیر 6333افزایش تعداد المان ها از 

نخواهد داشت و این مقدار به عنوان تعداد المان ها برای لوله در نظر گرفته 

 می شود.
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 قطعه ساخته شده در انتهای فرآیند هیدروفرمینگ 5-شکل

 

متتر و 331526/3کالستیک بیشترین ضخامت در مست له هیتدروفرمینگ 

متر است. مطابق با تحقیقات صتورت  3337237/3کمترین ضخامت برابر با

گرفته توسط پژوهشگران دو مسیر که خط تقارن فرآینتد هیتدرو فرمینتگ 

است برای بررسی توزیع ضخامت در نظر گرفته می شود که ایتن دو مستیر 

 در اشکال زیر نشان داده شده است.

 
 

 بررسی در توزیع ضخامتمسیر های مورد  6-شکل

 

 ارتعاشات بر فرایند هیدروفرمینگ تأثیرمطالعه 

محدوده تغییر پارامتر های نوستانی ، یعنتی فرکتانس و دامنته ، بتر استاس 

تحقیقات انجام شده در زمینه فرآیند های شکل دهی آلتراسونیک انتختاب 

بتین  عمومتاًمحدوده فرکانس استفاده شده توسط پژوهشتگران  شده است.

   میکرومتر می باشد. 13کیلوهرتز و دامنه مورد استفاده نیز زیر 22تا  11

دستاوردهای مطالعات ت توری و تجربتی محققتان اثترات مفیتد ارتعاشتات 

بته بیتان  آلتراسونیک بر فرآیند های شکل دهی فلزات را نشتان متی دهتد.

اثرات ات مختلفی است، تأثیراعمال ارتعاشات شامل  مطالعات صورت گرفته

مرتبط با تغییر در شرایط اصطکاکی در سطح مشترک لولته  عموماًسطحی 

قالب می باشد و اثرات حجمی شامل اثرات ارتعاشات بر استحکام تستلیم  و

 .(1)ماده است 

در ادامه به طور مفصل به اعمتال ارتعتاش در دو راستتای مختلتف و رفتتار 

می گردد که هتدف ایتن ماده و جزییات نتایج آن می پردازیم. خاطر نشان 

بررسی اثر اضافه شتدن ارتعاشتات در یتک نمونته از فرآینتد  تحقیق ، صرفاً

 .شکل می باشد   Tهیدروفرمینگ لوله در اتصال 

 

 اعمال ارتعاش به بدنه قالب در جهت نگهدارنده

اضافه شتدن ارتعاشتات در راستتای  تأثیرارتعاش ابتدا به  تأثیربرای بررسی 

 فرآیند کالسیک هیدروفرمینگ، پرداخته می شود.  بر محور نگهدارنده

 
 )در راستای نگهدارنده( 1تا1جهت ارتعاش در آزمایشات  7-شکل

همتانطور کته پیشتتر ذکتر شتد محتدوده فرکتانس استتفاده شتده توستتط 

کیلوهرتز و دامنه متورد استتفاده نیتز زیتر 22تا  11بین  عموماًپژوهشگران 

میکرومتتر بتا 8و 2،5میکرومتر می باشد. در این تحقیق نیز سه دامنته  13

 کیلوهرتز مورد مطالعه قرار می گیرند.25و15،23فرکانس های 

استت کته نشتان  های پراکنتدگیشتاخصیکتی از  1انحراف معیتار ارآمدر 

 .فاصله دارند مقدار متوسطمقدار از ها چه دهد به طور میانگین دادهمی

 فرمول محاسبه تابع انحراف معیار به صورت زیر می باشد:

𝑆𝐷 = √
∑ (𝑡𝑖−𝑡)̅2𝑁

𝑖=1

(𝑁−1)
                            

ضتخامت   𝑡̅و  iشتماره   ضتخامت نتود𝑡𝑖  تعتداد نتود هتا، N کته در آن 

 میانگین نود ها می باشد.

 

 )در راستای نگهدارنده( 1تا  1طرح آزمایشات  4-جدول 

 
 

 
 برای آزمایش اول DOF-Monitorخروجی  8-شکل

 

ارتعاشتی در همانطور که در تصویر باال مشخص استت نقطته مرجتع قالتب 

کیلو هرتتز دارد. و  15میکرومتر و فرکانس  2( با دامنه Xجهت محور یک)

ثانیه ادامه پیدا میکنتد. نتتایج  33/3این ارتعاش تا زمان پایان فرآیند یعنی 

بدست آمده از تحلیل داده های خروجی برای آزمایش هتای دستته اول در 

 نمودار های زیر مشخص می باشد.

 
 بیشینه ضخامت با افزایش فرکانس در دامنه ثابتبررسی تغییرات  1-شکل

 

                                                 
1 standard deviation 

0 15khz 20khz 25khz

a=2 mic-m 0.001526 0.001567 0.001587 0.001568

a=5 mic-m 0.001526 0.001651 0.001649 0.001724

a=8mic-m 0.001526 0.001646 0.001733 0.001807
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 بررسی تغییرات بیشینه ضخامت با افزایش دامنه در فرکانس ثابت 13-شکل

 

 
 بررسی تغییرات بیشینه ضخامت با افزایش دامنه در فرکانس ثابت 11-شکل

 

 
 بررسی تغییرات کمینه ضخامت با افزایش دامنه در فرکانس ثابت 12-شکل

 

 
عیار در طول مسیر شماره یک با بررسی تغییرات تابع انحراف م 13-شکل

 افزایش فرکانس در دامنه ثابت

 
بررسی تغییرات تابع انحراف معیار در طول مسیر اول با افزایش دامنه  14-شکل

 در فرکانس ثابت

 

 
بررسی تغییرات تابع انحراف معیار در طول مسیر دوم با افزایش  15-شکل

 فرکانس در دامنه ثابت

 

 
ر طول مسیر دوم با افزایش دامنه بررسی تغییرات تابع انحراف معیار د 16-شکل

 در فرکانس ثابت

 

 
بررسی تغییرات تابع انحراف معیار کل  با افزایش فرکانس دردامنه  17-شکل

 ثابت

 

0 2 µm 5µm 8µm

f=15khz 0.001526 0.001567 0.001651 0.001646

f=20khz 0.001526 0.001587 0.001649 0.001733

f=25khz 0.001526 0.001568 0.001724 0.001807
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a=2 mic-m 0.0007207 0.0007722 0.0008169 0.0007978
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a=8mic-m 0.0007207 0.0007706 0.0008533 0.0008522
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f=25khz 0.0007207 0.0007978 0.0008495 0.0008522
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بررسی تغییرات تابع انحراف معیار کل با افزایش دامنه در فرکانس  18-شکل

 ثابت 

 

 اعمال ارتعاش به بدنه قالب در راستای پانچ های محوری

اضافه شدن ارتعاشات در راستتای  تأثیرارتعاش ابتدا به  تأثیربرای بررسی   

در ایتن مرحلته  بر فرآیند کالسیک هیدروفرمینگ، پرداخته شد. نگهدارنده

 ارتعاشات در راستای پانچ های محوری پرداخته می شود. تأثیربه 

 

 

 
 ) در راستای پانچ های محوری( 18تا  13جهت ارتعاش در ازمایشات  11-شکل

 

ر راستای پانچ های محوری بته صتورت جتدول زیتر متی طرح آزمایشات د

 باشد.
)در راستای پانچ های  18تا13طرح آزمایشات  4-جدول

 محوری(

8µm 5µm 2µm  

Test 12 Test 11 Test 10 15KHz 
Test 15 Test 14 Test 13 20KHz 
Test 18 Test 17 Test 16 25KHz 

  محوری()در راستای پانچ های 18تا  13مقایسه نتایج آزمایش های 

همانطور که در تصویر زیر نمایان است هرکدام از خطوط بیانگر یتک دامنته 

ارتعاشی ثابت می باشند که در معتر  فرکتانس هتای ارتعاشتی قترار متی 

 گیرند.

 
 بررسی تغیرات بیشینه ضخامت با افزایش فرکانس در دامنه ثابت 23-شکل

 

 
 ثابتبررسی تغییرات بیشینه ضخامت با افزایش دامنه در فرکانس  21-شکل

 

 
 بررسی تغییرات کمینه ضخامت با افزایش فرکانس در دامنه ثابت 22-شکل

 

 
 بررسی تغییرات کمینه ضخامت با افزایش دامنه در فرکانس ثابت 23-شکل

 

 
بررسی تغییرات تابع انحراف معیار در طول مسیر شماره یک با  24-شکل

 افزایش فرکانس در دامنه ثابت

        

0 2 µm 5µm 8µm

f=15khz 0.00017586 0.000177544 0.000185295 0.000189106

f=20khz 0.00017586 0.000177003 0.000182315 0.00018132

f=25khz 0.00017586 0.000173532 0.000175703 0.000178779

0.000165

0.00017

0.000175

0.00018

0.000185

0.00019

0.000195

va
lu

e

SD total f=cte

0 15khz 20khz 25khz

a=2 mic-m 1.53E-03 1.53E-03 1.53E-03 1.53E-03

a=5 mic-m 1.53E-03 1.52E-03 1.51E-03 1.50E-03

a=8mic-m 1.53E-03 1.51E-03 1.50E-03 1.50E-03

1.48E-03
1.49E-03
1.49E-03
1.50E-03
1.50E-03
1.51E-03
1.51E-03
1.52E-03
1.52E-03
1.53E-03
1.53E-03

m
a

x-
th

ic
h

n
es

s

max thickness   a=cte

0 2 µm 5µm 8µm

f=15khz 1.53E-03 1.53E-03 1.52E-03 1.51E-03

f=20khz 1.53E-03 1.53E-03 1.51E-03 1.50E-03

f=25khz 1.53E-03 1.53E-03 1.50E-03 1.50E-03

1.48E-03
1.49E-03
1.49E-03
1.50E-03
1.50E-03
1.51E-03
1.51E-03
1.52E-03
1.52E-03
1.53E-03
1.53E-03

m
a

x-
th

ic
h

n
es

s

max thickness   f=cte

0 15khz 20khz 25khz

a=2 mic-m 7.21E-04 7.59E-04 7.73E-04 7.42E-04

a=5 mic-m 7.21E-04 7.68E-04 8.43E-04 8.63E-04

a=8mic-m 7.21E-04 8.20E-04 8.82E-04 9.06E-04

4.00E-04

5.00E-04

6.00E-04

7.00E-04

8.00E-04

9.00E-04

1.00E-03

m
in

-t
h
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h

n
es

s

min thickness   a=cte

0 2 µm 5µm 8µm

f=15khz 7.21E-04 7.59E-04 7.68E-04 8.20E-04

f=20khz 7.21E-04 7.73E-04 8.43E-04 8.82E-04

f=25khz 7.21E-04 7.42E-04 8.63E-04 9.06E-04

7.00E-04

7.50E-04

8.00E-04

8.50E-04

9.00E-04

9.50E-04

m
in

-t
h

ic
h

n
es

s

min thickness   f=cte

0 15khz 20khz 25khz

a=2 mic-m 0.00020758 0.000210574 0.000210813 0.00021197

a=5 mic-m 0.00020758 0.000216104 0.000214716 0.000213558

a=8mic-m 0.00020758 0.000221029 0.000218075 0.000218169

0.0002

0.000205

0.00021

0.000215

0.00022

0.000225

va
lu

e

SD path1 a=cte
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طول مسیر شماره یک با  بررسی تغییرات تابع انحراف معیار در 25-شکل

 افزایش دامنه در فرکانس ثابت

  
بررسی تغییرات تابع انحراف معیار در طول مسیر شماره دو با افزایش  26-شکل

 فرکانس در دامنه ثابت

 
بررسی تغییرات تابع انحراف معیار در طول مسیر شماره دو  با افزایش  27-شکل

 دامنه در فرکانس ثابت

 
ر کل با افزایش فرکانس در دامنه بررسی تغییرات تابع انحراف معیا 28-شکل

 ثابت

 
بررسی تغییرات تابع انحراف معیار کل با افزایش دامنه در فرکانس  21-شکل

 ثابت

 نتایج و بحث

در پژوهش انجام شده در دو راستای نگهدارنده و پانچ های محوری 

ماحصل  .فرکانس های ارتعاشی مختلفی بر بدنه قالب اعمال شده است

نتایج بدست آمده از طرح این آزمایشات نشان داد که در تمامی این 

آزمایش ها در طول مسیر هم جهت با اعمال ارتعاش تابع انحراف معیار 

توزیع ضخامت کاهش می یابد و در جهت دیگر تابع انحراف معیار توزیع 

 یابد.ضخامت افزایش می

خامت نشان دهنده افزایش یا افزایش و کاهش تابع انحراف معیار توزیع ض 

 کاهش میزان پراکندگی ضخامت است.

بر این اساس آزمایش های گروه اول باعث بهبود توزیع ضخامت در طول 

مسیر شماره یک و آزمایش های گروه دوم باعث بهبود توزیع ضخامت در 

 طول مسیر شماره دو می شوند.

ه مقدار بیشینه و با اعمال ارتعاش در جهت نگهدارنده مشاهده می شود ک

کمینه  ضخامت با افزایش فرکانس و ثابت ماندن دامنه و همچنین با 

افزایش دامنه و ثابت مانده فرکانس ارتعاشی به طور پیوسته افزایش می 

یابد. در صورتی که با اعمال ارتعاش در جهت نیروی محوری مقدار بیشینه 

 یابد. در حالت کلی رو به کاهش و مقدار کمینه افزایش می 

همانطور که در آزمایشات ارتعاشی در جهت نیروی محوری مالحظه شد 

در این آزمایشات مقدار تابع انحراف معیار کل در محدوده نوسانی مورد 

مطالعه با افزایش دامنه و ثابت ماندن فرکانس و هم چنین با افزایش 

 فرکانس و ثابت ماندن دامنه به طور پیوسته کاهش می یابد.

ته نشان می دهند که استفاده از افزایش فرکانس یا دامنه ارتعاشی این نک 

در محدوده مورد نظر در آزمایشات گروه دوم می تواند به کاهش مقدار 

تابع انحراف معیار در قطعه تولید شده بیانجامد. اما در آزمایشات ارتعاشی 

دار در راستای نگهدارنده انتخاب دامنه و فرکانس ارتعاشی برای کاهش مق

تابع انحراف معیار توزیع ضخامت پیچیده می باشد و برای رسیدن به مقدار 

بهینه نیاز به انجام آزمایشات بیشتری برای شناخت رفتار تابع انحراف 

 معیار می باشد.
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