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كارشناسي ارشد

تدریجی دونقطهای با استفاده ازتحلیل المان محدود
و آزمایشهای تجربی
در این مقاله ،فرآیند نویني با عنوان فرمدهي تدریجي ورقهای فلزی معرفي ميشود
كه در آن حركت ابزار فرمدهنده كاملاً تدریجي و كنترلشده است .بنابراین ،ميتوان
براساس حركت كنترل شدهی ابزار ،تغيير شکلهای پيچيده را در ورقهای فلزی
ایجاد كرد .به منظور پيشبيني رفتار ورق فلزی در حين فرآیند و بررسي امکان
فرمپذیری آن ،شبيهسازی دقيق فرآیند در نرمافزار و بررسي نقاط بحراني عمليات
شکلدهي تدریجي امری ضروری است .در این تحقيق ،با استفاده از نرمافزار
 Abaqusشبيهسازی و تحليل این فرآیند خاص انجام شده است .مهمترین چالش در
شبيهسازی این فرآیند ،مدلسازی حركت ابزار در نرمافزار است .اهميت این موضوع،
زماني افزایش ميیابد كه لازم است مسير حركت ابزار به صورت كاملاً دقيق (مطابق با
مسير دریافت شده از كنترلر ابزار) در محيط نرمافزار شبيهسازی شود .در این صورت،
تعریف چندین هزار نقطه در محيط نرمافزار (مربوط به مسير ابزار) ضروری است كه
در این مقاله ،با استفاده از روشي نوین ،مسير كنترلشدهی ابزار در نرمافزار مدلسازی
شده است .علاوه براین ،آزمایشهای تجربي كاملي در زمينه نيروی فرآیند و نيز ميزان
فرمپذیری ورق فلزی ،با هدف راستيآزمایي و مستندسازی نتایج تئوری انجام شده
است.

واژههای راهنما :فرمدهي تدریجي ورقهای فلزی ،المان محدود ،محدودهی فرمدهي ،آزمایشهای تجربي،
تجهيزات مکاترونيک ،اندازهگيری نيرو

 -1مقدمه
به منظور توليد قطعات پوستهای شکل با كاربردهای گوناگون ،لزوم استفاده از فرآیندی نوین در فرمدهي
ورقهای فلزی امری اجتنابناپذیر است .فرآیند فرمدهي تدریجي ورقهای فلزی ،عبارت است از عملياتي كه
در آن با حركت تدریجي و برنامهریزی شدهی ابزار در یک مسير خاص ،تغيير فرم موردنظر در ورق فلزی
ایجاد ميگردد كه در این فرآیند به منظور ایجاد حركت كنترل شدهی ابزار ،از ماشين كنترل عددی استفاده
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ميشود .فرآیند فرمدهي تدریجي ورقهای فلزی ،متناسب با نوع قالب استفاده شده به دو گروه اصلي
تقسيمبندی ميگردد .در صورت استفاده از سنبه در زیر ورق ،فرآیند موردنظر فرمدهي مثبت ناميده ميشود.
این فرآیند ،فرمدهي تدریجي دونقطهای 1نيز نامگذاری شده است .زیرا ورق فلزی از یک سو با ابزار و از سوی
دیگر با سنبه در تماس است .همچنين در صورت عدم استفاده از سنبه در زیر ورق ،فرآیند موردنظر را
فرمدهي منفي (تکنقطهای )2ميناميم .با بررسي كليهی تحقيقات انجام شده ،ميتوان سه عامل مهم را به
منظور سنجش كيفي محصول و بررسي ميزان شکلپذیری ورق نام برد.
 -1-1محدودیت شکلدهی ورق براساس شیب دیواره
با توجه به كاهش ضخامت ورق در این فرآیند ،پژوهشگران زیادی تلاش كردهاند به حداكثر شيب دیواره در
حين فرآیند شکلدهي تدریجي دست یابند .لازم به ذكر است مقدار نهایي این زاویه ،به جنس ورق فلزی نيز
بستگي دارد .اما بهدليل وابستگي كم این دو پارامتر ،ميتوان مستقل از جنس ورق به بررسي محدودهی
شکلپذیری بر اساس شيب دیواره پرداخت .در این راستا  Pohlakو همکاران [ ]1در سال ( )2002بيشترین
زاویهی قابل اطمينان در مورد دیوارهی ورق فولادی (شکل داده شده به شکل مخروط) را در حدود  00درجه
بيان كرد .همچنين  Hirtو همکاران [ ]2ورق فولادی را تا زاویهی  06درجه نيز شکل داده است .در سال
( Takano )2002و همکاران [ ]3با استفاده از روش تکنقطهای (منفي) ورق آلومينيومي را تا زاویهی 06
درجه شکل داده است .اما با افزایش این زاویه به  20درجه ،عمليات شکلدهي ورق فلزی در همان ابتدای
فرآیند متوقف گردیده است.
از سوی دیگر Minutolo ،و همکاران [ ]4بر اساس تحليل فرآیند تکنقطهای (منفي) با استفاده از روش
اجزای محدود ،شکلپذیری ورق تا زاویهی 00درجه را ممکن دانستهاند .لازم به ذكر است در فرآیند
شکلدهي دونقطهای (مثبت) ،بهدليل وجود سنبه در زیر ورق و امکان حركت ورق فلزی در راستای قائم،
ميتوان محدودهی شکلدهي ورق را افزایش داد .به این ترتيب ،در فرآیند شکلدهي مثبت ،امکان دستيابي
به زاویههایي درحدود 20درجه نيز فراهم ميگردد .بنابراین ،در عمليات شکلدهي تدریجي ،شيب دیوارهی
محصول نهایي یکي از پارامترهای مهم و تأثيرگذار بهمنظور سنجش ميزان شکلپذیری ورق ميباشد.
براساس تحقيقات انجام شده ،حداكثر زاویهی قابل دسترس در مورد دیوارهی ورقهای فلزی در حدود  00تا
 20درجه بيان شده است .بنابراین ،با استفاده از این روش ،عملاً امکان شکلدهي ورق به شکل استوانه = (α
) 90degوجود ندارد.
 -2-1میزان شکلپذیری ورق با استفاده از نمودار محدودهی فرمدهی

3

1

)Two Point Incremental Forming (TPIF
)Single Point Incremental Forming (SPIF
3
)Forming Limit Diagram (FLD
2

24

نشریة پژوهشي مهندسي مکانيک ایران

سال پانزدهم ،شماره سوم ،پایيز 1332

مهمترین معيار ارائه شده در متون علمي بهمنظور سنجش ميزان شکلپذیری ورقهای فلزی ،نمودار
محدودهی فرمدهي ميباشد .برخي از محققين ( Emmensو  ،)]6[ Boogaardبهدليل عدم برقراری شرط
تنش صفحهای ،1استفاده از نمودار محدودهی فرمدهي در این فرآیند را نامناسب ميدانند .با وجود ابهامات
مطرح شده در مورد استفاده از نمودار محدودهی فرمدهي در این فرآیند ،پژوهشگران زیادی این نمودار را
بهمنظور سنجش مقادیر كرنش به كار بردهاند .در سال ( Iseki )1333و همکاران [ ]0برای اولين بار نمودار
محدودهی فرمدهي را برای فرآیند شکلدهي تدریجي تکنقطهای ارائه نمود .همچنين در سال ()2001
 Shimو  ]2[ Parkاز كشور كره جنوبي به بررسي ميزان شکلپذیری ورق در این فرآیند پرداختند .ایشان
آزمایشهای خود را بر روی یک ورق آلومينيومي ) (Al-1050با ضخامت  0/3ميليمتر انجام دادند و با رسم
نمودار محدودهی فرمدهي شکل( )1افزایش قابلتوجه شکلپذیری ورق در این فرآیند نسبت به سایر عمليات
شکلدهي را ادعا كردند.

شکل -1نمودار محدودهی فرمدهي []2

همچنين ،در سال ( Filice )2002و همکاران [ ]8با استفاده از همين نمودار ،بررسي جامعي از افزایش
محدودهی شکلپذیری ورق در این فرآیند ارائه نمود .در سال ( Jeswiet )2002و  ]3[ Hamاز كشور كانادا و
در سال ( Strano )2006و همکاران [ ]1با استفاده از این روش (نمودار محدودهی فرمدهي) ،ميزان
شکلپذیری ورق در حين فرآیند را بررسي كردهاند.
-3-1تغییر ضخامت ورق در حین عملیات شکلدهی
بهمنظور محاسبهی ضخامت ورق در حين فرآیند ]10[ Matsubara ،در سال ( )1334برای اولين بار از قانون
سينوسي 2استفاده نمود .براساس این قانون ،ميزان كاهش ضخامت ،متناسب با سينوس زاویهی دیواره
Plane Stress
Sine Law

1
2
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ميباشد )) .(t = t 0 sin (2 − αدر شکل( )2نمونهای از ورق فرم داده شده به شکل مخروط نشان داده
شده است .براساس این تئوری ،بهدليل ثابت بودن زاویهی دیواره ،ضخامت ورق در طول فرآیند ثابت است.

شکل -2ورق مخروطي

تحقيقات انجام شده توسط  Jeswietو  ]11[ Youngنشان ميدهد در صورت تغيير شکل ورقي از جنس
آلومينيوم با ضخامت اوليهی  1/21ميليمتر به شکل مخروط با زاویهی دیوارهی 00درجه ،در ابتدا ضخامت
ورق فلزی درحدود  0/16تا  0/2ميليمتر كاهش ميیابد و پس از آن در یک مقدار ثابت ،پایدار ميشود كه
این مقدار ثابت كمتر از پيشبيني قانون سينوسي در این مورد است.
در این مقاله ،بر اساس آزمایشهای تجربي و تحليل المان محدود رفتار ورق در فرآیند فرمدهي تدریجي
دونقطهای بررسي شده است .به این منظور با استفاده از نرمافزار  Abaqusتحليل جامعي از فرآیند فرمدهي
تدریجي دونقطهای ارائه ميگردد .مهمترین چالش در شبيهسازی این فرآیند ،مدلسازی حركت ابزار در
نرمافزار است .اهميت این موضوع زماني افزایش ميیابد كه لازم است حركت ابزار به صورت كاملاً دقيق
(مطابق با مسير دریافت شده از كنترلر واقعي ابزار) در محيط نرمافزار شبيهسازی شود .در این صورت ،تعریف
چندین هزار نقطه در محيط نرمافزار ضروری است .لازم به ذكر است در كليهی تحقيقات انجام شده،
شبيهسازی فرآیند بدون سنبه (فرمدهي منفي) مورد توجه پژوهشگران بوده است .چراكه در فرمدهي منفي،
به دليل عدم وجود سنبه در زیر ورق و آزاد بودن فضای تحتاني آن ،شبيهسازی دقيق حركت ابزار لازم
نيست .اما در فرآیند فرمدهي تدریجي مثبت كه موضوع این تحقيق بوده است ،در صورت ایجاد كوچکترین
خطا در مسير حركت ابزار ،ورق فلزی بين ابزار و سنبه به شدت فشرده ميشود .بنابراین ،شبيهسازی دقيق
حركت در فرآیند فرمدهي مثبت امری اجتنابناپذیر به شمار ميآید .در همين راستا و با ارائهی روشي نوین،
حركت ابزار براساس نقاط دریافت شده از كنترلر مدلسازی ميگردد .همچنين ،با تعریف معيار شکست،
حداكثر ميزان فرمپذیری ورق بر اساس شيب دیواره محاسبه ميشود .به این منظور ،سه سنبهی مخروطي با
زوایای  02 ،60و  23درجه در نرمافزار  Abaqusشبيهسازی شده است .به این ترتيب ،ميتوان پارگي ورق
فلزی و وابستگي آن به شيب دیوارهی سنبه را بررسي نمود .علاوه بر موارد مذكور در این تحقيق،
آزمایشهای تجربي كاملي نيز به منظور راستي آزمایي و مستندسازی نتایج تئوری انجام شده است كه از
جهات گوناگون حائز اهميت است .از یک سو انجام چندین آزمایش مطلوب ،موفقيتآميز بودن فرآیند را
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تضمين ميكند .از سوی دیگر ،براساس دادههای حاصل از آزمایشهای تجربي ،ميتوان تحليل جامعي در
مورد مکانيزم فرمپذیری ورق و عوامل محدودكنندة آن ارائه نمود .علاوه براین ،در آزمایشهای تجربي با
استفاده از دو نيروسنج 1به همراه سایر تجهيزات مکاترونيکي ،نيروی ایجاد شده در حين عمليات فرمدهي
اندازهگيری شده است .بنابراین مقایسه نتایج تحليل نرمافزار و واقعيت فرآیند ،در دو بخش نيرویي و ميزان
فرمپذیری انجام شده است.

 -2تجهیزات آزمایشگاهی
به منظور توليد قطعات پوستهای شکل با اَشکال خاص ،ابتدا سنبهای به شکل موردنظر طراحي و ساخته
ميشود .در شکل( )3سنبهای به فرم مخروط (با زاویهی  02درجه نسبت به محور افق) نشان داده شده است
كه ارتفاع این سنبه برابر با  6سانتيمتر ميباشد.

شکل -3نمونهای از سنبهی مخروطي

در آزمایشهای تجربي ،از ورق آلومينيومي با ضخامت1ميليمتر استفاده شده كه ورق انتخاب شده از نوع
) (AL2024-Oاست .همچنين ،به منظور فرمدهي ورق فلزی ،از یک ابزار سركروی با شعاع  6ميليمتر
استفاده ميگردد .در فرآیند فرمدهي تدریجي دونقطهای ،ورق فلزی با استفاده از یک رینگ ،به صفحهی
فوقاني قالب متصل ميشود .در شکل( )4رینگ فولادی مورد استفاده در این تحقيق با قطر داخلي 18
سانتيمتر و قطر خارجي 20سانتيمتر نشان داده شده است.

شکل -4رینگ فولادی

در شکل( )6قالب مخصوص طراحي شده در این فرآیند نشان داده شده است كه قسمت ثابت قالب
(كفشک) بر روی ميز  CNCنصب ميشود .فضای كاری ایجاد شده در وسط قالب در حدود 20×20×30

Load cell

1
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سانتيمتر ميباشد .با نصب قسمت متحرک قالب در داخل ميل راهنماها ،امکان حركت صفحهی فوقاني در
راستای قائم فراهم ميگردد.

شکل -5قالب و تجهيزات وابسته

با نصب سنبه ،ورق و ورقگير بر روی كفشک قالب ،مجموعهی تجهيزات لازم برای آغاز فرآیند مهيا
ميشود .با توجه به منابع موجود و نيز تجربيات اوليه در آزمایشها ،در این فرآیند سرعت  300دور بر دقيقه
برای حركت دوراني ابزار و سرعت  300ميليمتر بر دقيقه برای پيشروی آن استفاده گردید .همچنين ،ميزان
پيشروی ابزار در راستای قائم ،برابر با  1ميليمتر ميباشد .با ترسيم مدل سهبعدی سنبه در نرمافزار Master
 CAMامکان استخراج مسير دقيق ابزار فراهم ميگردد .با ارسال مختصات نقاط به كنترلر دستگاه و با
حركت ابزار بر روی ورق ،بهتدریج فرم موردنظر در ورق فلزی ایجاد ميشود .همچنين ،به منظور اندازهگيری
نيروی عمودی اِعمال شده به قالب از دو لودسل استفاده شده است .این نوع خاص از حسگرها دارای
ظرفيتهای نيرویي متفاوت ميباشند .در این فرآیند ،لودسلهایي با ظرفيت  4000نيوتن و دقت اندازهگيری
یک نيوتن تهيه شده است .لودسلهای استفاده شده در این فرآیند به شکل حرف  Sبوده و مانند تير یک سر
درگير عمل ميكند تصویر (ج) در شکل( .)0به منظور حفظ تعادل و تقارن قالب بر روی ميز  CNCدو عدد
لودسل در زیر قالب قرار گرفته است .ولتاژ خروجي لودسلها كه بيان كنندة نيروی ایجاد شده در حين
عمليات فرمدهي ميباشد ،با استفاده از كارت اكتساب داده 1به كامپيوتر منتقل ميشود تصویر (الف) در
شکل( .)0ولتاژ ایجاد شده توسط لودسلها بسيار كوچک است .بنابراین ،به منظور مشاهدة اولية نتایج و
تقویت ولتاژ خروجيِ لودسلها از دو نمایشگر 2استفاده ميگردد تصویر (ب) در شکل(.)0

(الف)

(ب)

(ج )
)Data Acquisition Card (DAQ
Indicator

1
2
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شکل( -6الف)كارت اكتساب داده (ب) نمایشگر (ج) لودسل

در شکل( )2مدار مکاترونيکي استفاده شده در فرآیند به فرم شماتيک نشان داده شده است .با حركت ابزار
بر روی ورق ،لودسلها فشرده شده و ولتاژ متناسب با نيروی اِعمال شده به ورق فلزی توليد ميشود .ولتاژ
خروجي لودسلها با عبور از دو نمایشگر ،توسط كارت اكتساب داده وارد كامپيوتر ميشود.

شکل -7تجهيزات مکاترونيکي

اكنون ،با برنامهنویسي در نرمافزار لبویو 1امکان بازخواني دادهها در كامپيوتر فراهم ميگردد .در شکل()8
تجهيزات كامل مورد استفاده در این تحقيق نشان داده شده است.

شکل -8تجهيزات آزمایشگاهي ( ،CNCقالب ،ورق ،ابزار ،لودسل و ) . . .

از آنجایي كه هدف مهمتر در این مقاله ارائه نتایج المان محدود این فرآیند و مستندسازی آن براساس
نتایج آزمایشات بوده است ،از ذكر جزئيات بيشتر در مورد فضای تجربي تستها و برنامهنویسي انجام شده در
نرمافزار لبویو خودداری شده است.

LabVIEW
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 -3مدلسازی المان محدود
1

در این مقاله ،به منظور تحليل فرآیند فرمدهي تدریجي دونقطهای در نرمافزار  Abaqusاز تحليل صریح
دیناميکي استفاده ميشود .در این تحقيق سه سنبهی مخروطي در نرمافزار مدلسازی شده است .زاویهی
دیوارهی هر یک از سنبهها با محور افق به ترتيب برابر با  02 ،60و  23درجه ميباشد .همچنين ،ورق فلزی
به عنوان یک جسم فرمپذیر مدلسازی ميگردد .به دليل تغيير ضخامت ورق در حين فرآیند و اهميت آن در
ایجاد جریان ماده ،ورق فلزی به شکل یک جسم جامد سه بعدی 2شبيهسازی شده است .ورق فلزی با ابعاد
(160×160×1ميليمتر) به المانهایي با ابعاد بسيار كوچک (1/6×1/6×1ميليمتر) تقسيمبندی ميشود.
چگالي ورق آلومينيومي برابر با  2200كيلوگرم بر متر مکعب و نسبت پواسون آن برابر با  0/334در نظر
گرفته شده است .همچنين ،ضریب یانگ 3ورق آلومينيومي برابر با  20گيگاپاسکال ميباشد .در این فرآیند،
تنش تسليم ورق فلزی از مقدار اوليهی 60مگاپاسکال به مقدار نهایي  208مگاپاسکال (در كرنش )0/08
افزایش ميیابد .با توجه به تعداد زیاد نقاط دریافت شده از كنترلر ابزار ( ،)Master CAMوارد كردن
مختصات این نقاط (چندین هزار نقطه) در نرمافزار  Abaqusبه صورت متعارف عملاً امکانپذیر نميباشد.
بنابراین ،لازم بوده است روش نویني به منظور ایجاد حركت دلخواه در نرمافزار  Abaqusارائه گردد .در این
مقاله ،عمليات جایگذاری مختصات مسير ابزار در مکان مناسب فایل ورودی ،با استفاده از نرمافزار Matlab
انجام شده است .به این منظور ،با استفاده از دستور ) (fprintfمختصات هر یک از نقاط در جایگاه مناسب
خود در هر گام نوشته ميشود .با تکرار عمليات فوق در مورد كليهی نقاط (با استفاده از حلقهی  )forعبارت
مربوط به هر گام ،متناسب با فرمت موردنياز در فایل ورودی نرمافزار  Abaqusایجاد ميگردد .در این مقاله،
به منظور بررسي پارگي ورق فلزی در انتهای فرآیند از معيار شکست در نمودار محدودهی فرمدهي استفاده
شده است ]0[ Iseki .به منظور بررسي محدودهی فرمپذیری ورق در این فرآیند ،پارامتر اسکالر
)  ( major min or qرا مطرح نمود .بر اساس این معيار ،پس از محاسبهی پارامتر  qیک خط مستقيم با
شيب ( )-1در نمودار  FFLDترسيم ميگردد.
در این مقاله ،با در نظر گرفتن مقادیر كرنش در آزمایشهای تجربي و با توجه به مقادیر عددی ارائه شده در
تحقيقات مشابه [ ]4مقدار پارامتر  qبرابر با  1/16در نظر گرفته ميشود .در صورتي كه نقاط محاسبه شده
در نمودار محدودهی فرمدهي (مربوط به مقادیر كرنشهای اصلي در سطح ورق) پایينتر از خط فوق قرار
گيرد ،آسيب جدی در ورق فلزی ایجاد نميشود.

 -4نتایج
لازم به یادآوری است كه در تحليل فرآیند شکلدهي تدریجي با استفاده از سنبههای مخروطي ،دو هدف
عمده مورد نظر ميباشد .از یک سو ،با توجه به ثابت بودن شيب دیوارهی سنبه ،تغيير ضخامت ورق فلزی و
صحت قانون سينوسي بررسي ميگردد .از سوی دیگر ،با توجه به وابستگي شکلپذیری ورق فلزی به زاویهی
1

Explicit
Solid
3
Young Module
2
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دیوارهی سنبه ،نمودار محدودهی فرمدهي ترسيم ميشود .بهمنظور بررسي تأثير این عامل ،با تعریف معيار
شکست در سنبههای مخروطي ،ميتوان پارگي ورق فلزی و وابستگي آن به شيب دیوارهی سنبه را بررسي
نمود .در این بخش نتایج بدست آمده از آزمایشهای تجربي و نيز تحليل نرمافزاری فرآیند آورده شده است.
نکتهی قابل توجه در این نتایج این است كه بررسي صحت نتایج المان محدود ،به كمک نتایج آزمایشها و
كميتهایي مانند نيروی فرآیند و حداكثر عمق قابل دسترسي در ورق بررسي شده است.
به دليل ماهيت فرمدهي فرآیند ،در ابتدا به بررسي نيروی فرآیند پرداخته ميشود .همانگونه كه در ابتدا
بيان گردید و با توجه به چيدمان لودسلها در زیر قالب ،این نيرو در راستای عمود بر ورق اندازهگيری شده
است .در شکل( )3نمودار نيروی عمودی ایجاد شده در مورد سنبه مخروطي  60درجه به عنوان نمونه نشان
داده شده است .لازم به ذكر است كه نمودار دقيق (نقطه به نقطه) هر یک از نيروهای مذكور (تحليل و
آزمایش) دارای پرشها و نوسانات زیادی است كه به دليل ماهيت فرآیند و تدریجي بودن آن و نيز برخورد
مداوم ابزار با ورق در مقياس  0/01ميليمتر ،این نوسانها بدیهي به نظر ميرسد .لذا به منظور مقایسهی
بهتر نتایج حاصل از تحليل نرمافزاری و نيز نيروهای اندازهگيری شده توسط لودسلها ،نمودارها متوسط
گيری شده و در یک دستگاه رسم شدهاند.

شکل -9نيروی عمودی فرآیند فرمدهي (مخروط  60درجه)

همانگونه كه در شکل( )3نشان داده شده است؛ پس از آغاز فرآیند و قرار گرفتن ابززار در مسزير اصزلي
خود (مماس بر دیوارهی سنبه) كه حدود یک دقيقه طزول ميكشزد ،متوسزط نيزرو در مقزدار ثزابتي پایزدار
ميماند كه این مقدار با توجه به عدم تغيير شيب دیوارهی سنبه تا انتهای فرآیند ثابت است .در آزمایشهای
تجربي این مقدار ثابت در حدود  080نيوتن است.
در تحليل المان محدود نيز پس از افزایش نيرو در ابتدای فرآیند ،مقدار نيروی اِعمال شده به قالب در حدود
 060نيوتن ثابت ميماند .بنابراین ،با در نظر گرفتن نمودارهای ارائه شده در شکل ( )3و با صرف نظر از نتایج
المان محدود در گامهای اوليه كه ابزار در حال پایدار شدن در مسير خود ميباشزد ،رونزد تغييزرات نيرویزي
بسيار مناسبي در نتایج نرمافزاری در مقایسه با آزمایشهای تجربي بدست آمده است .نکتهی قابل توجزه در
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این نمودارها پایينتر بودن نيروی حاصل از تحليل  FEMنسبت به نيروی واقعي است كه این امر را ميتزوان
به دليل وجود شرایطي دانست كه پيشبيني و مدلسازی دقيق آن در نرمافزار امکان پذیر نبوده است.
در مورد فرآیند فرمدهي مخروط  02درجه ذكر این نکته الزامي است كه نمودارهزای نيرویزي آن نسزبت بزه
شکل( )3یکسان بوده در حالي كه ،مقدار ميانگين نيرو در در حدود  800نيوتن ميباشد ،لذا از تکرار مجزدد
آن خودداری شده است .همچنين در عمليزات فرمدهزي مخزروط  23درجزه نيزز بزه دليزل پزارگي ورق در
ثانيههای آغازین و توقف فرآیند ،نموداری از نيروی فرمدهي نيز وجود نداشته است كزه ایزن امزر در تحليزل
نرمافزاری نيز تکرار شده و علت آن در ادامه بيان ميگردد.
در گام بعد ،ميزان فرمپذیری ورق بررسي شده است .بنابراین با تعریف معيار شکست ،حداكثر ميزان
فرمپذیری ورق براساس شيب دیواره محاسبه ميشود .همانگونه كه بيان گردید ،با در نظر گرفتن مقادیر
كرنش در آزمایشهای تجربي و با توجه به مقادیر عددی ارائه شده در تحقيقات مشابه [ ]4مقدار پارامتر q
(مجموع كرنش ماكزیمم و مينيمم) برابر با 1/16در نظر گرفته ميشود .در شکل( )10نمودار كرنش ماكزیمم
بر حسب كرنش مينيمم در فرمدهي مخروط  60درجه به همراه ورق فرم داده شده رسم شده است .نقاط
موجود در این نمودار ،مربوط به كليهی المانهای ورق ( 10000المان) ميباشد.

(الف)

(ب)
شکل  -11نمودار محدوده فرمدهي مربوط به سنبه مخروطي با زاویه 60درجه (الف)
مخروط  60درجه فرمداده شده در آزمایشهای تجربي (ب)
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همانطور كه ملاحظه ميگردد نقاط نمودار شکل ( -10الف) در داخل محدودهی ایمن قرار دارند .در
آزمایشهای تجربي نيز ،ورق آلومينيوم به راحتي تا عمق  60ميليمتر (حداكثر ارتفاع قالب) شکل داده شده
است شکل(-)10ب .همچنين در شکل( )11نمودار محدودهی فرمدهي مربوط به سنبهی مخروطي با زاویهی
 02درجه نشان داده شده است .همانگونه كه قابل درک است ،ميزان فرمپذیری ورق و در نتيجه عمق
شکلپذیری آن به نسبت كاهش یافته است.

(الف)

(ب)
شکل  -11نمودار محدوده فرمدهي مربوط به سنبه مخروطي با زاویه 02درجه (الف)
مخروط  02درجه فرمداده شده در آزمایشات تجربي (ب)

در این شرایط مشاهده ميشود كه نقاط نمودار شکل( -11الف) نزدیک به مرز محدودهی ایمن قرار
دارند .در واقع براساس نتيجه تحليل  FEMميزان فرمپذیری ورق دارای محدودیت است كه این امر به طور
كامل در آزمایشها نيز اثبات شده است .چرا كه در این حالت ،ورق آلومينيوم حداكثر تا عمق  42ميليمتر
شکل داده شده است شکل(-)11ب .در شکل( )12نمودار محدودهی فرمدهي مربوط به سنبهی مخروطي با
زاویهی  23درجه آورده شده است كه نشان دهنده كاهش چشمگير فرمپذیری در این شرایط است.
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(الف)

(ب)
شکل -12نمودار محدوده فرمدهي مربوط به سنبه مخروطي با زاویه 23درجه (الف)
مخروط  23درجه فرمداده شده در آزمایشهای تجربي (ب)

همانگونه كه در تصاویر (الف) در شکل( )12نشان داده شده است ،با افزایش زاویه تا  23درجه ،نقاط
نمودار  FLDفرآیند از ناحيهی ایمن خارج شده و بر اساس آزمایشها نيز ورق در شروع فرآیند دچار پارگي
شده و عمليات در همان ابتدا متوقف ميگردد شکل(-)12ب.
در نهایت ،به عنوان نتيجهای دیگر از این تحقيق ،در تحليلهای اول (60درجه) و دوم (00درجه)،
ضخامت ورق فلزی در انتهای فرآیند نيز محاسبه گردید .در شکل( )13ضخامت محاسبه شده توسط نرمافزار
با مقادیر پيشبيني شده توسط قانون سينوسي [ ]10مقایسه شده است .خطوط افقي ترسيم شده در این
نمودار ،مقادیر ثابت پيشبيني شده توسط قانون سينوسي را نشان ميدهد كه محور افق آن ( )yميزان
پيشروی ابزاردرراستای قائم است .همانگونه كه درشکل( )13مشاهده ميگردد با استفاده از قانون سينوسي
ميتوان تخمين قابلقبولي از تغيير ضخامت ورق در فرآیند شکلدهي تدریجي دونقطهای ارائه نمود.

شکل -13تغيير ضخامت ورق در سنبههای مخروطي
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 -5نتیجهگیری
در این تحقيق با بررسي فرآیند فرمدهي تدریجي دونقطهای در فضای تئوری و تجربي ،مدلسازی كاملي در
نرمافزار  Abaqusانجام گردید .در فرآیند فرمدهي تدریجي ،به منظور تعيين معيار شکست ،از یک خط
مستقيم با شيب منفي استفاده ميشود .انتخاب محدودهی شکست در این فرآیند ،بر اساس جنس و ضخامت
ورق تعيين ميگردد .بهگونهای كه با افزایش ضخامت ورق فلزی و كاهش سختي ماده ،مقدار ضریب q
( major
افزایش ميیابد كه در این مقاله با توجه به ضخامت ورق آلومينيومي از معيار )1.15
min or
استفاده شده است .بنابراین ،با استفاده از نتایج المان محدود و با ترسيم نمودار محدودهی فرمدهي ،ميتوان
تصميمگيری جامعي در مورد موفقيتآميز بودن فرآیند فرمدهي تدریجي دونقطهای ارائه نمود .همچنين در
صورت نزدیکي مقادیر كرنش به محدودهی شکست ،چند راهکار عمده وجود دارد .از یک سو ،با افزایش
ضخامت ورق و افزایش شعاع لبههای سنبه ،ميتوان از پارگي سریع ورق فلزی جلوگيری نمود كه در صورت
عدم رفع مشکل و عبور مجدد مقادیر كرنش از محدودهی شکست ،با كاهش زاویهی دیواره احتمال پارگي
ورق فلزی تا حد زیادی كاهش ميیابد .به این ترتيب ،با تحليل فرآیند فرمدهي تدریجي دونقطهای در
نرمافزار  Abaqusو بدون صرف هزینههای مربوط به آزمایشهای سعي و خطا در این فرآیند ،ميتوان انتخاب
بهينهای از پارامترهای مؤثر ارائه نمود كه این امر سبب توليد محصولي با كيفيت قابل قبول ميگردد.
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Abstract
Necessity of using types of metals in many kinds and shapes in human different activities, has
always obliged him by invention of new ways, plods in forming and transfiguration of metal
parts field. In this article, Two Point Incremental Forming (TPIF) as a new process is
introduced by means of which shell parts can be produced with a variety of applications.
Incremental sheet metal forming has demonstrated its great potential to form complex three
dimensional parts without using a matching die. The process locally deforms sheet metal
using a moving tool head achieving higher forming limits than those of conventional sheet
metal stamping process. Potential application areas include aerospace industries, customized
products in biomedical applications and prototyping in the automotive industry. In this special
kind of forming operation, in order to decrease the force during of process and increase
formability of sheet metal is used a spherical tool with small dimension. In this process, sheet
metal is inserted on a punch with special shape and produced required deformation by
incremental movement of tool. In this article, behavior of sheet metal is examined through
using experimental and theoretical analysis in Two Point Incremental Forming. Finite element
analysis of Incremental Sheet Metal Forming is one of the important issues in this article. The
importance of this issue, increases when movement of tool in an accurate path (in accordance
to received path from the tool controller), is simulated in the software. In this case, it seems
necessary definition of several thousand points of movement (related to the tool path) in
software. In this thesis, by using a new method, the controlled movement of tool is modeled
in ABAQUS software based on received points from the controller. According to the results
obtained from finite element simulation, is provided the possibility of increasing formability
of sheet metal and effective parameters in incremental forming. Moreover, in this research
force as important and influential parameter in a forming process is measured. According to
results of experimental tests and theoretical analysis, is presented comprehension decision
about the forming mechanism in this process. It should be noted that, in this effort the
measurement and online observation of process force, has been implemented by two loadcell
sensors and LabVIEW software that is new and innovative method.

