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 چکیده

 هایگیرنده فراصوت، حسگرهای پزشکی، هایهدستگا از اعم مختلف کاربردهای در آلتراسونیک ارتعاشات

 ارتعاشات رفتار ا،هکاربرد تمامی در. است گرفته قرار استفاده وردم صنعت و مهندسی در استفاده مورد

 میرایی فلزی مواد ینکها به توجه با. هستند اجزاء میرایی و اندازه شکل، جنس، تأثیر تحت آلتراسونیک

 فرآیند عملکرد بر کم میرایی این است ممکن دارند( پلیمر یا و سرامیک) یرفلزیغ مواد به نسبت تریکم

 شده گرفته کار به محدود المان تحلیل بر اساس جدید یروش مقاله این در. باشد داشته تأثیر اهدستگ و

 برای بزرگنمایی حداکثر آوردن به دست برای سازیبهینه روش یک ،جدید طراحی مشخصات. است

 تحلیل و تجزیه بر اساس. باشدمی کیلوهرتز ۰۲ تشدید فرکانس در مختلف هایهندسه با قطعات

 پرداخته ABAQUS افزارنرم از استفاده با مرجع هایتمرکزدهنده ارتعاشی رفتار بررسی به مونیکهار

 آلتراسونیک ارتعاشات همراه به ECAP فرآیند در استفاده جهت مناسب تمرکزدهنده یک همچنین. شد

 شدن هساد برای ارتعاشی تمرکزدهنده طراحی توانایی به مربوط ECAP فرایند عملکرد .شد پیشنهاد

 با طرفی از. یابد بهبود ارتعاشات تأثیر دهدمی اجازه که باشدمی تنش کاهش و ابزار ارتعاشات افزایش

 شد پرداخته رزونانس فرکانس در شده پیشنهاد تمرکزدهنده اجباری تحریک به هارمونیک، تحلیل انجام

 .بود بخشرضایت آن ایجنت که آمد به دست تمرکزدهنده طول در تنش توزیع و بزرگنمایی همچنین و

 

 ECAPمقطع،  هم هایکانال، محدود تحلیل المان ارتعاشات،، آلتراسونیکواژگان کلیدی: 



 

 

 مقدمه. ۱

باشد. همچنین تکنولوژی آلتراسونیک کاربردهای جدیدی در های مختلف رو به گسترش میارتعاشات آلتراسونیک در زمینه

ونیک پیدا کرده است. تحوالت اخیر باعث ایجاد مواد با استحکام باال و سخت ارتعاشات آلتراس به همراهدهی فرآیند شکل

های گذشته اعمال ارتعاشات فرکانس باال دهی به روش مرسوم شده است. طبق بررسیشکل گردیده است که موجب مشکالت

 Murakawa et al, 1999; Murakawa and) دهددهی را بهبود مینیروی شکل توجهیقابلدهی به طور های شکلدر فرآیند

Jin, 2001.) 

انجام داد. ارتعاشات نوسانی اثر بخشی مثبتی  ECAP1هایی همچون فرایند توان از نظر ساده بودن توسط روشاین مواد را می

نیک در شود. اثر ارتعاشات آلتراسوکار ایجاد میدهی دارد که با ایجاد حرکت یا تنش متناوب بر قالب یا قطعهروی فرآیند شکل

هزار برابر شتاب جاذبه  1۲ آن است که ارتعاشات آلتراسونیک بیش از به خاطر ECAPفرآیندهایی نظیر کشش سیم و فرآیند 

گردد. ارتعاشات آلتراسونیک در فرآیند کند. این فرآیند باعث کاهش شدید و تشدید در سرعت عملکرد فرآیند میایجاد می

دهی مانند کشش سیم و های شکلشود. در فرآینداال برای تغییر شکل ماده اعمال میی کم و فرکانس بدهی با دامنهشکل

ECAP  به زنی شود، در حالی که این ارتعاشات در مواردی مانند فرزکاری یا سنگبه ابزار وارد می معموالًارتعاشات آلتراسونیک

های فراوانی دارد که دهی کاربردشکل راسونیک در زمینهارتعاشات آلت شود.ارتعاشات آلتراسونیک به قطعه کار وارد می همراه

 در این زمینه تحقیقات بسیاری انجام گرفته است:

ند. هانگ و همکاران به بررسی اثر ارتعاشات آلتراسونیک در فرآیند کشش سیم پرداخت( Hayashi et al, 2003) و جین هایاشی

(Hung et al, 2005) بر روی فرآیند  تأثیر ارتعاشات آلتراسونیک راupsetting بررسی نمودند. موسوی و همکاران (Mousavi et 

al, 2007) افتخاری و نددهی در فرآیند اکستروژن مستقیم مورد بررسی قرار دادتأثیر ارتعاشات آلتراسونیک را در نیروی شکل .

. جوانرودی و ندرتعاشات آلتراسونیک پرداختبه بررسی فرآیند هیدروفرمینگ لوله در حضور ا (Eftekhari et al, 2013همکاران )

تمرکز  که ندهمراه با آلتراسونیک پرداخت ECAPفرایند  محدودسازی المان بر روی شبیه( Djavanroodi et al, 2013همکاران )

 بوده است. سازی آن بر روی نیروی فرآیندشبیه

 نشان داده شده است. 1شکل که در  های مختلفی تشکیل شدههر سیستم آلتراسونیک از بخش

 

 
 آلتراسونیک سیستم یک از نمایی: ۱شکل 

 

                                                            
1 Equal Channel Angular Pressing 



 

 

ی گردد. وظیفهبا توجه به شرایط مسئله طراحی می ؛ کهباشدهای سیستم آلتراسونیک میقسمت ترینمهمتمرکزکننده یکی از 

ات برای رسیدن به بزرگنمایی مناسب جهت انجام عملیات بر روی فرآیند مورد نظر تمرکزدهنده تقویت و انتقال دامنه ارتعاش

 باشد.می

. دندآور به دستی آزمایشی ی وبستر توزیع تنش را در یک نمونهبا استفاده از معادله( Green and Guiu, 1976)یو گرین و گ

. ندله وبستر به تحلیل یک تمرکزدهنده پنج المانی پرداختبا استفاده از معاد (Peshkovsky et al, 2007و همکاران ) پشکوسکی

ی سه المانی پیشنهاد نمودند. ی ارتعاش مورد نظر متمرکزدهندهبرای رسیدن به دامنه (Amin et al, 1995) امین و همکاران

ید زیاد، برای کم نمودن سه محدودیت تمرکزدهنده ساده، یعنی طول تشد (Sherrit et al, 2004) شریت و همکاران

ها با شکل خاص خود باعث بودن آن، تمرکزدهنده مناسبی را طراحی نمودند که در آن المان برینههزو  یرگوقت کاریینماش

 .تر شودشدند تا طول تشدید کوچک

ون و تس. بانگکننده به کار بردندروش شبکه را برای طراحی متمرکز (Dongming and Yaying, 2002) دانگمینگ و ینگ

شکل تمرکزدهنده ارتعاشی و ایجاد تطابق  سازیبهینهاز آنالیز اجزاء محدود جهت  (Bängtsson et al, 2003) مکارانه

مدلی جهت آنالیز دینامیکی متمرکزکننده ارائه  (Lee and Hong, 2007) گامپدانسی با هوای محیط استفاده کردند. لی و هون

پروسه آنالیز المان محدود یک تمرکزدهنده ارتعاشی برای فرآیند  (Yadava and Deoghare, 2008) دیورهنمودند. یاداوا و 

به طراحی و ساخت  (Rasoli et al, 2012) رسولی و همکارانکاری چرخشی به همراه آلتراسونیک را ارائه کردند. ماشین

 Hemami) مامی و صادقیه. دهای فراصوتی محصوالت کشاورزی پرداختنگیری ویژگیمتمرکزکننده نمایی به منظور اندازه

and Sadeghi, 2014) سازی کردند و نشان زنی شبیهیک متمرکزکننده نمایی با سطح مقطع مستطیلی برای فرآیند سنگ

 باشد.سازی با نتایج تحلیلی کم میدادند که اختالف بین نتایج شبیه

نات در خروجی متمرکزکننده برای انجام عملیات مورد متمرکزکننده، دامنه نوسانات ورودی را بزرگنمایی کرده تا دامنه نوسا

کاری و رود نتایج بهتری در نیروی ماشینی نوسانات بیشتر باشد انتظار مینظر در حد کافی تقویت شده باشد. هر چه دامنه

ساخته شوند. های مختلف طراحی و ها و بزرگنماییهای متفاوت با هندسهاصطکاک حاصل شود. لیکن الزم است متمرکزکننده

همچنین متمرکزکننده آلتراسونیک باید به صورتی طراحی شود که در مجموعه ترانسدیوسر و متمرکزدهنده تشدید ایجاد شود. 

به عبارتی دیگر ترانسدیوسر و متمرکزکننده آلتراسونیک باید در فرکانس یکسان به حالت تشدید برسند. از این رو طراحی و 

باشد. شکل هندسی، فرکانس طبیعی و دی بسیار مهم بوده و پیش از مرحله ساخت امری ضروری میآنالیز متمرکزکننده فرآین

 گذارند.های تعیین کننده هستند که بر طراحی آن تأثیر میخواص ماده متمرکزکننده پارامتر

به چهار نوع  هاآنن های مختلفی با معایب و محاسن خاصی طراحی و ساخته شده است که در میاتا کنون نیز تمرکزدهنده

 باشند.توان اشاره کرد که دارای مزایا و معایب خاص مربوط به خود میمتداول می

ای به دلیل عدم تغییرات سطح مقطع از استحکام کافی برخوردار بوده و ارتعاشات را به خوبی انتقال ی استوانهتمرکزدهنده

 شود که نیازی به تقویت نباشد.هایی استفاده میباشد که در مکانیی نوسان در ابتدا و انتها برابر مدهد ولی دامنهمی

گردد همچنین تغییر سطح مقطع ناگهانی ای با تغییر ناگهانی سطح مقطع باعث ایجاد تمرکز تنش شدید میی پلهتمرکزدهنده

ر ناگهانی سطح مقطع نسبت شود. همچنین به دلیل تغییباعث برگشت موج به سمت ترانسدیوسر شده که باعث افزایش دما می

باشند و بیشتر مورد ای و مخروطی از عملکرد بهتری برخوردار میهای دیگر مانند پلهبزرگنمایی زیادی دارد. تمرکزدهنده

 ,Amin et al) های اعمالی به تمرکزدهنده نباید از استحکام تسلیم جنس مورد نظر تجاوز نمایدگیرند. تنشاستفاده قرار می

1995). 

های مختلف کاربرد آلتراسونیک های ارتعاشی برای زمینهشود که طراحی و آنالیز متمرکزکنندهز مروری بر مقاالت مشاهده میا

تواند سبب بهبود عملکرد فرآیند هدف شود. فرآیند ی متمرکزکننده، میامری الزم است. همچنین طراحی صحیح و بهینه



 

 

ECAP منظور صنعتی شدن آن الزم است اجزای مرتبط با آن بیشتر تست و است که بهآلتراسونیک، فرآیند نوپا  به همراه

 بررسی شوند.

 

 سازی المان محدودشبیه. ۲

باشد. همچنین مبدل و تمرکزدهنده به ترین حالت، نوسانات طولی میهمراه با ارتعاشات آلتراسونیک مناسب ECAPدر فرایند 

تشدید کنند. تمرکزدهنده جهت انتقال نوسانات و تقویت دامنه با توجه به  شوند که در فرکانس طولیای تنظیم میگونه

باشد. ضریب باشد. همچنین تقویت ارتعاشات بسیار وابسته به شکل هندسی تمرکزدهنده میکاربردهای مختلف ارتعاشات می

وابسته به تغییرات سطح در  شود که به عبارت دیگری خروجی به دامنه ورودی تعریف میبزرگنمایی به صورت نسبت دامنه

طراحی خواهد  ECAPای مناسب جهت استفاده در فرایند باشد. با توجه به شرایط مبدل، تمرکزدهندهطول تمرکزدهنده می

به عبارت دیگر به جای انتقال ؛ شد همچنین عالوه بر وظایف ذکر شده، تمرکزدهنده نیز نقش ابزار )سنبه( را نیز بر عهده دارد

از اتالف انرژی هم  ؛ کهشودکار وارد میبه قطعه یماًمستقکار از طریق تمرکزدهنده به ابزار و در نهایت به قطعهارتعاشات 

 شود.جلوگیری می

 ای، مخروطی وای، پلههای استوانهآوردن ضریب بزرگنمایی، تنش و رفتار نوسانی در تمرکزدهنده به دستسازی برای شبیه

فته است و با توجه به نسبت بزرگنمایی و توزیع تنش در راستای طولی متمرکزکننده نسبت به نمایی مورد بررسی قرار گر

 شود.اقدام می ECAPطراحی تمرکزدهنده مورد استفاده در فرایند 

 

 های ارتعاشی مرجعتحلیل مودال تمرکزدهنده. ۱.۲

گیرد. از این آن فرکانس، مورد استفاده قرار میهای طبیعی تمرکزدهنده و شکل مود در تحلیل مودال به منظور تعیین فرکانس

 به دستسازی المان محدود مورد استفاده قرار گرفت. همچنین برای به منظور شبیه ABAQUS 6.14المان محدود  افزارنرمرو 

 انتخاب شد. کیلوهرتز ۰۲ی فرکانسی در محدوده ۰آوردن مقادیر ویژه روش النکزوس

 باشدهای مثلثی، مستطیل و مربعی میگیرد شامل المانلیز المان محدود مورد استفاده قرار میهایی که در آناانواع المان

(Allaire, 1985)تر از المان مثلثی که دقیق انتخاب شده است حاضرای برای کار . المان مربعی با استفاده از مختصات استوانه

 با المان مرتبه اول استفاده شده است. Structuredتکنیک مش باشد. در تحلیل پیش رو از در مناطق با شیب تنش باال می

 ۰۲های مرجع با طول نیم موج نشان داده شده است که در مود اول طولی خود با فرکانس دهنده، مدل کلی تمرکز۰شکل در 

 گردد.کیلوهرتز مرتعش می

 

 

                                                            
2 Lanczos 



 

 

 
 های مرجعمرکزدهندهت از نمایی: ۲شکل 

 

خواص در طراحی تمرکزدهنده، از این آلیاژ استفاده شده است که  AL 7075-T6 آلیاژ با توجه به کاربرد باال و استحکام خوب

ست که تنش الزم به ذکر اآمده است.  1جدول ( در ρ( و چگالی )υ(، نسبت پواسون )Eمکانیکی آن از جمله مدول االستیک )

 دهنده نباید از استحکام آن تجاوز کند.ایجاد شده در تمرکز

 
 تمرکزدهنده مشخصات: ۱جدول 

 دهندهجنس تمرکز kg/mρ)3( چگالی E(GPa) مدول االستیسیته (υضریب پواسون ) f(kHz) فرکانس تشدید

۰۲ ۲٫۴1۰۳۳ ۹1۲×۳۰۴٫۴۳ ۰۲۰۴ AL 7075-T6 

 

باشد. المان استفاده شده در گردد فرکانس طبیعی سیستم همگرا گردد اندازه مش میردی که باعث میاز جمله موا

به دلیل  توجهیقابلشود خطاهای ها کمتر میباشد. هنگامی که المانهای مرجع در جهت شعاعی و محوری میتمرکزدهنده

 ۲٫۲۴های رکانس طبیعی با تمایل به شرایط واقعی در المانگردد. فتقریب نادرست از تابع در مقایسه با حل تئوری ایجاد می

 متر مش بندی و همگرا گردید.

شود و فرکانس طبیعی و دهنده پرداخته میر گام اول، به تحلیل مودال تمرکزبرای انجام طراحی، دو گام بایستی تعریف شود. د

 ۰۲انس طبیعی آن در محدوده شود تا فرکده تالش میدهنگردد که با اصالح ابعادی تمرکزشکل مود تمرکزدهنده استخراج می

 steady stateهرتز قرار گیرد. در گام دوم، به تحلیل دینامیکی تحت عنوان کیلو dynamic direct step  پرداخته

شود. در این مورد از تعیین  تنش تمرکزدهنده توزیع شود تا به کمک آن تحت شرایط بارگذاری هارمونیک،می

 جهت تحلیل استفاده شده است. یبعدسهمخروطی( به صورت ، نماییای، پلهای، جع )استوانههای مردهندهتمرکز

آمد. فرکانس  به دستکیلوهرتز  ۰۲ی فرکانس طبیعی تمرکزدهنده با توجه به فرکانس سیستم آلتراسونیک در محدوده

 نشان داده شده است. ۳شکل و  ۴شکل طبیعی به همراه کانتور جابجایی در 

 



 

 

 
 )الف(

 
 )ب(

 
 )ج(

 
 )د(

 د( مخروطی ،ج( نمایی ،ایب( پله ،ایالف( استوانه :های مرجعدهندهی به همراه کانتور جابجایی تمرکزفرکانس طبیع: 3شکل 

 



 

 

 
 های مرجعتمرکزدهندهضریب تقویت در : 4شکل 

 

آمد. اثرات مبدل  به دستآزاد -در تحلیل مودال، فرکانس طبیعی و شکل مود طولی تمرکزدهنده با شرایط مرزی آزاد

به صورت  غیرمستقیمتواند در قالب نیروی خارجی )فشار سینوسی( و یا به صورت )ترانسدیوسر( و نیز تقویت کننده، فقط می

های دینامیک حالت پایا بر روی تمرکزدهنده آنالیز. انس رزونانسی به تمرکزدهنده اعمال گرددجابجایی سینوسی و در فرک

آوردن توزیع تنش انجام گردید. لذا برای تعیین توزیع تنش فون میزز در تمرکزدهنده )در فرکانس تحریک  به دستجهت 

میکرومتر استفاده شده که از  ۵دهنده با مقدار مرکزجابجایی نوسانی در ابتدای ت اجباری برابر با فرکانس طبیعی سیستم( از

آمد. از این طریق موقعیت تنش ماکزیمم در امتداد محور  به دستکیلوهرتز  ۰۲ در فرکانسخروجی مبدل آلتراسونیک 

 نشان داده شده است. ۴شکل و  ۵شکل دهنده در کزتمر

 

 



 

 

 
 ف()ال

 
 )ب(

 
 )ج(

 
 )د(

 د( مخروطیای، ج( نمایی، ب( پلهای، الف( استوانه :میکرومتر در ورودی تمرکزدهنده 5توزیع تنش فون میزز در اثر جابجایی : 5شکل 

 



 

 

 
 میکرومتر 5عاش تنش فون میزز در امتداد محور مرکزی تمرکزدهنده با دامنه ارت: 6شکل 

 

 سازی المان محدود با تحلیل هارمونیک. مقایسه نتایج شبیه۲.۲

تر باشد بهتر است. از طرفی های صوتی به مبدل نزدیکتوان گفت که هر چه جنس تمرکزدهنده از نظر ویژگیمی یطورکلبه

کلی به  بندیدستهدهنده در یک رکزورد نظر در انتخاب نوع جنس تمبایستی به این مطلب اشاره کرد که خصوصیات اصلی م

مقاومت به ، سختی باال، های مکانیکی شامل چقرمگی باالاز: مشخصه اندعبارتشود که می بندیتقسیمدو دسته متفاوت 

اتالف انرژی ، های آکوستیکی شامل سرعت صوت باالمقاومت به سایش باال و تنش تسلیم باال؛ همچنین مشخصه، خستگی باال

دهنده همچون جنس و رتعاشی با توجه به خصوصیات تمرکز. هر سیستم ا(Sherrit et al, 2004) یرایی ارتعاشات کمپایین و م

متوقف  یکلبهشود امواج ارتعاشی بعد از یک مدت زمانی، ابعاد هندسی، میرایی یا اتالف انرژی خاص خود را دارد که باعث می

رفتار نوسانی سیستم  بینیپیشای جهت در تحلیل هارمونیک از اهمیت ویژهشوند. تعیین مقدار واقعی میرایی و اعمال آن 

باشد، بنابراین بررسی دهنده، عضوی از سیستم ارتعاش دهنده با بیشترین دامنه ارتعاشی میرخوردار است. از آنجایی که تمرکزب

 ای برخوردار است.رفتار ارتعاشی آن از اهمیت ویژه

، تأثیرات زیان باری را ایجاد میزان باالی آن در مواد که (Gaul, 1999) جسته در مهندسی استهای برمیرایی یکی از پدیده

ی آن در مطالعات کاربردی مختلف مانند کنترل و مطالعه بنابراین انتخاب مواد با میرایی کم در تجهیزات آلتراسونیک؛ کندمی

های مختلف میرایی در بهتر این پدیده با استفاده از مدل مواد حیاتی است. تالش برای فهم ریزساختارارتعاش و تعیین 

 وودهاوسو  ادهیکاریو  (Caughey, 1960) کوآهی. (Banks and Inman, 1991) های اخیر مورد توجه محققین بوده استدهه

(Adhikari and Woodhouse, 2001; Adhikari and Woodhouse, 2002a; Adhikari and Woodhouse, 2002b) ، شرایط

با استفاده از روش ( Pilkey et al, 1999)همکاران  مورد مطالعه قرار دادند. پیکی ومیرایی کالسیک یا میرایی ویسکوز خطی را 

( Adhikari and Woodhouse, 2002a)وودهاوس و ادهیکاری  و با استفاده از روش انرژی (Liang et al, 2007) تکرار، لیانک



 

 

 Phani and) ووهادسو  فانیرا مورد مطالعه قرار دادند و سپس این تحقیقات به خوبی توسط  ازهمیرایی خطی در ارتعاشات س

Woodhouse, 2007) سازی پیگیری و مطالعه گردید. اعمال ضرایب میرایی به عنوان پارامتر ورودی در مدلFEM  کمک

ظر گرفته شود و در تحلیلی هارمونیک، جزء اصلی تر در نشرایط بهتر و طراحی دقیق ،برای تعیین فرکانس رزونانس تاکند می

دهنده فوالدی برای تجزیه و تحلیل مودال و هارمونیک انتخاب گردیده و ضریب میرایی باشد. در کار حاضر تمرکزتحلیل می

 بعدی مورد استفاده قرار گرفته است.سه هایسازیشبیهکیلوهرتز، در  ۰۲مناسب در محدوده 

 Abdullah andشود )نوشته می (1) رابطه صورتوطه در تحلیل ارتعاشی، با توجه به نیروی میرایی، به معادله دیفرانسیل مرب

Malaki, 2013.) 

 
(۱) 

2 2

 



   

 

شود. ننده به مستهلک کننده بحرانی را شامل میکه نسبت مستهلک ک شودنشان داده می ξ های مستهلک کننده باپارامتر

گیرد. به عنوان مستهلک کننده جرمی شناخته شده است و در فرکانس پایین مورد استفاده قرار می α مستهلک کننده

در فرکانس باال استفاده  معموالًشود و مستهلک کننده ساختاری یا سختی مواد االستیک شناخته می βمستهلک کننده 

 باشد.ای در این سیستم میفرکانس زاویه ωد. همچنین پارامتر گردمی

نمود و  نظرصرف αتوان از ضریب آمده است، از می به دستکیلوهرتز  ۰۲دهنده حدود وجه به اینکه فرکانس طبیعی تمرکزبا ت

 را در نظر گرفت: βفقط ضریب 

 
(۲) 2




  

 

 آید:می به دستطبق رابطه زیر از کاهش لگاریتمی دامنه در طول جسم  ξ ارامترپ

 
(3) 
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(4)  1 2ln  x x  

 

 باشد.دو دامنه متوالی می 2xو  1xکه 

باشد، بدین منظور تاکنون تحقیقات زیادی های تست تجربی میهای میرایی، خروجیرامترقدم اول و بسیار مهم در تعیین پا

پارامتر میرایی در تجهیزات آلتراسونیک را برای دو ماده فوالد و آلومینیوم  ۰۲1۰انجام گرفته است. عبداهلل و همکاران در سال 

در نهایت فرمول تجربی مستهلک کننده برای فوالد به اند که های آلتراسونیک محاسبه و ترسیم کردهدر محدوده فرکانس

های ها برای فرکانسالزم به ذکر است که این نمودار. (Abdullah and Malaki, 2013) آمده است به دست (۵) یصورت رابطه

 باشد:نزدیک قابل تعمیم می دیگر و مواد با خواص

 
(5) 8 2.5853.067 10 0.01478   st  

 



 

 

با در نظر گرفتن آن ضریب  ؛ کهنشان داده شده است 1جدول در این مقاله تمرکزدهنده از جنس فوالد با مشخصات مندرج در 

β  خواهد آمد: به دست (۴)به صورت رابطه 

 
(6) if υ = 20 kHz ⇒ ξ = 0.014 ⇒ β = 1.3×10−7 

 

های باال مقدار آلفا تأثیری بر نتایج در تحریک اجباری از سه دامنه ارتعاشی مختلف استفاده گردید. با توجه به اینکه در فرکانس

از آنجایی که استفاده گردید.  0β=1.3×1−7، مقدار بتا است، لذا برای یک تمرکزدهنده فوالدی از تأثیرگذارندارد و تنها مقدار 

گیری شده به های اندازه، لذا دامنهشدخواهد در نظر گرفته کننده به عنوان ورودی تمرکزدهنده خروجی تقویت سامانه،در این 

روی هارمونیک  صورت تجربی در انتهای تقویت کننده، به عنوان ورودی به ابتدای تمرکزدهنده داده شده است تا بعد از آنالیز

 تمرکزدهنده، پاسخ فرکانسی در میرایی سیستم نشان داده شود.

گیری شد که به عنوان ورودی برای میکرومتر اندازه ۵خروجی از مبدل به صورت تجربی برابر  شد دامنه بیانکه  طورهمان

و در زمان  Explicitنامیکی هارمونیک، توسط گام دی یلتحلشد. پاسخ نوسانی تمرکزدهنده در  یریکارگبهابتدای تمرکزدهنده 

 ۵ی های مرجع با دامنههنشان داده شده است ابتدای تمرکزدهند ۴شکل که در  گونههمانمورد بررسی قرار گرفت.  ۲٫۲۲۵

خروطی )مرجع( به ای، نمایی و مای، پلههای استوانههمیکرومتر تحریک شده است که این دامنه ارتعاش در خروجی تمرکزدهند

 نشان داده شده است. 11شکل تا  ۲شکل ترتیب در 

 

 
 تحریک اجباری در ورودی تمرکزدهنده: 7شکل 

 



 

 

 
 )الف(

 
 )ب(

 ب( مقایسه ورودی و خروجی بعد از پایداری، الف( جابجایی در خروجی :ایتحریک هارمونیک تمرکزدهنده استوانه: 8شکل 

 

 
 )الف(

 
 )ب(

 ب( مقایسه ورودی و خروجی بعد از پایداری، الف( جابجایی در خروجی :ایتحریک هارمونیک تمرکزدهنده پله: 9شکل 

 



 

 

 
 )الف(

 
 )ب(

 ب( مقایسه ورودی و خروجی بعد از پایداری، الف( جابجایی در خروجی :یک هارمونیک تمرکزدهنده نماییتحر: ۱1شکل 

 

 
 )الف(

 
 )ب(

 ب( مقایسه ورودی و خروجی بعد از پایداری، الف( جابجایی در خروجی :تحریک هارمونیک تمرکزدهنده مخروطی: ۱۱شکل 

 

گردد. همچنین از کننده نقاط شکم ایجاد میو انتهای متمرکز ابتدااست. در  2λ/ مرجع هایزکنندهطول متمرک کهییازآنجا

ادیر ضریب بزرگنمایی برای آید. مقمی به دستکننده به ابتدای آن، ضریب بزرگنمایی قسیم جابجایی نسبی انتهای متمرکزت

 آمده است. ۰جدول و نتایج هارمونیک در  لتحلیل موداهای مرجع برای مشخص شدن اختالف نتایج کنندهمتمرکز

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 های مرجعدهندهمودال و تحلیل هارمونیک در تمرکزبررسی نتایج مربوط تحلیل : ۲جدول 

 قطعه

 یارتعاش

طول 

 (mتمرکزدهنده )

فرکانس 

 (kHzطبیعی )
1/D0D 

 تیتقو بیضر ان میراییزم (MPa)ماکزیمم توزیع تنش 

 هارمونیک تحلیل مودال
تحلیل 

 مودال
 خطا درصد هارمونیک

 ۴ ۲٫۹۴ 1 ۲٫۲1۴ ۲٫۹۴۴ 1 ۰۲ ۲٫1۰۴ ایاستوانه

 ۴ ۴٫1۳ ۵٫۴۹ ۲٫11 ۵۴٫۵۴ ۰٫۵ ۰۲ ۲٫11۴۴ ایپله

 ۲٫۲ ۰٫۴ ۰٫۰۲ ۲٫1 1۳٫1۴ ۰٫۵ ۰۲ ۲٫1۴۴۲ مخروطی

 ۲٫۴۵ ۰٫۲1 ۰٫۲ ۲٫1 1۲٫۰۴ ۰٫۵ ۰۲ ۲٫1۰۴۴ نمایی

 

 :های زیر مورد تأیید استاز این رو نتایج از جنبه

 آمد. به دستضریب تقویت برای هر دو روش با خطای بسیار کمی  .1

 های تحت ارتعاش داشت.توان دید بهتری از رفتاری تمرکزدهندهبا تحلیل هارمونیک می .۰

آمده  به دستمقایسه با بزرگنمایی  ای و مخروطی بیشترین تطابق را درهای استوانهدهندهضریب بزرگنمایی در تمرکز .۴

 را داشته است. D0D/1 یبه معادله

 باشد.ای و مخروطی بیشتر میای و نمایی نسبت به دو تمرکزدهنده استوانههای اعمال شده به دو تمرکزدهنده پلهتنش .۳

 

 دارهم مقطع زاویه هایکانالمتمرکزکننده ترکیبی در فرآیند پرس در  یریکارگبه. 3

مخروطی( برای فرآیند پرس در  -ایی ترکیبی )استوانههای قبل، یک تمرکزدهندهبا استفاده از نتایج بخش بخشن در ای

شود. همچنین تمرکزدهنده کار اعمال میکه ارتعاشات از طریق آن به قطعه دار طراحی شده استهم مقطع زاویه هایکانال

شود. در این تحقیق قطر خروجی تمرکزدهنده به اندازه دهانه داخلی قالب باعث تقویت دامنه ارتعاش با بزرگنمایی مشخص می

 یکآلتراسونبه همراه ارتعاشات  داریهزاوگرفته شده است. شماتیک فرآیند پرس در کانال هم مقطع  در نظرمتر میلی ۰۲یعنی 

باشد. تمرکزدهنده انتخاب کیلوهرتز می ۰۲یط فرکانس مورد نظر نشان داده شده است. با توجه به موارد و شرا 1۰شکل در 

دهد. ضریب کیلوهرتز را نشان می ۰۲تحلیل مودال در فرکانس تشدید  1۴شکل باشد. شده به اندازه یک طول موج کامل می

نشان داده شده است.  1۵شکل و  1۳شکل ه در دهندل مودال و تنش فون میزز در تمرکزتقویت دامنه با استفاده از تحلی

جدول در انتها نتایج حاصل از این دو حالت آنالیز انجام شده در  ؛ ونشان داده شده است 1۴شکل همچنین نتایج هارمونیک در 

 نشان داده شده است. ۴

 



 

 

 
 دار به همراه ارتعاشات آلتراسونیکهم مقطع زاویه هایکانالشماتیکی از فرآیند پرس در : ۱۲شکل 

 

 
 تراسونیکبه همراه ارتعاشات آل ECAPمورد استفاده در فرآیند  کیلوهرتز( ۲1) فرکانس طبیعی تمرکزدهنده: ۱3شکل 

 



 

 

 
 به همراه ارتعاشات آلتراسونیک ECAPد ضریب تقویت در تمرکزدهنده ترکیبی استفاده در فرآین: ۱4شکل 

 

 
 به همراه ارتعاشات آلتراسونیک ECAPتمرکزدهنده ترکیبی برای استفاده در فرآیند  توزیع تنش فون میزز در: ۱5شکل 

 



 

 

 
 )الف(

 
 )ب(

 ب( مقایسه ورودی و خروجی بعد از پایداریدر خروجی، الف( جابجایی  :تحریک هارمونیک تمرکزدهنده ترکیبی: ۱6شکل 

 
 به همراه ارتعاشات ECAPیند ی مورد استفاده در فرآبررسی نتایج مربوط تحلیل مودال و تحلیل هارمونیک در تمرکزدهنده: 3جدول 

 قطعه

 یارتعاش

طول 

تمرکزدهنده 

(m) 

فرکانس 

طبیعی 

(kHz) 
1/D0D 

 تیتقو بیضر  (MPa)ماکزیمم توزیع تنش 

  تحلیل مودال
تحلیل 

 مودال
 خطا درصد هارمونیک

 ۰٫۴ ۰٫۰ ۰٫۲  ۲٫۹۴۴ ۰٫۵ ۰۲ ۲٫۰۴۵ ترکیبی

 

توان مشاهده نمود که با تقریب بسیار خوبی انتهای هورن به صورت ، میآمده از تحلیل هارمونیک به دست با توجه به نتایج

های تجربی منطبق است. نوسانات ایجاد کند و نتایج آن با نتایج تستبرابر نوسان می ۰٫۵هارمونیک و با نسبت تقویت حدود 

شده که این زمان به مقدار  به مقدار مشخصی همگرا ۲٫۲۲۳شده در خروجی تمرکزدهنده بعد از زمان بسیار اندکی حدود 

 میرایی وابسته است.

 

 گیرینتیجهبحث و . 4

 گردد:می استنتاجهای صورت گرفته، موارد زیر با توجه به بررسی

به همراه ارتعاشات  ECAP دهنده مورد استفاده در فرآیندهای مرجع و تمرکزدهندهتحلیل المان محدود برای تمرکز .1

 آلتراسونیک بررسی شد.

ای و مخروطی کمترین مقدار را داشت و همچنین ضریب تقویت بیشترین ی استوانهنش در دو تمرکزدهندهتوزیع ت .۰

به همراه  ECAP تطابق را با نسبت قطر ورودی به خروجی را داشت که برای تمرکزدهنده مورد استفاده در فرآیند

 ارتعاشات آلتراسونیک مورد استفاده قرار گرفت.

به همراه ارتعاشات آلتراسونیک  ECAPی ترکیبی مورد استفاده در فرآیند جع و تمرکزدهندههای مرطول تمرکزدهنده .۴

 این مورد در تحلیل هارمونیک بعد از پایداری نشان داده شده است. ؛ کهباشدبه ترتیب نیم موج و تمام موج می

دهنده ترکیبی بعد از در تمرکز کهیطوربههای مرجع و تمرکزدهنده ترکیبی محدود است زمان میرایی در تمرکزدهنده .۳

 شود.ثانیه پایدار می ۲٫۲۲۳
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