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 چکیده 
ثبال اص ٍیظگیاػت وِ ایجبد لطؼبتی ثب دلت اثؼبدی ٍ صبفی ػطح   تَلیذ ٍّبی ػبخت فشایٌذ تشیياص سایج وبسیهبؿیي

 طؼبت پیچیذٍُجَد آهذى هَاد پش اػتحىبم ٍ ػبخت لهبؿیٌىبسی ّوضهبى ثب ثِّبی ًَیي فشایٌذ .سٍدؿوبس هیثِّبی آى 

دس ایي . ثبؿذاستؼبؿبت آلتشاػًَیه هی ّوشاُّب تشاؿىبسی ثِیىی اص ایي سٍؽ پب ثِ ػشصِ گزاؿتٌذ. ّبی اخیشدس دِّ

ثِ ثشسػی ًیشٍّبی هبؿیٌىبسی دس حبلت  ،استؼبؿبت آلتشاػًَیه ثِ اثضاس تشاؿىبسی دس ساػتبی ػشػت ثشؿی اػوبل همبلِ ثب

هَسد هؼوَلی ٍ آلتشاػًَیه  تشاؿىبسیهبیغ سٍاًىبس سٍی ًیشٍّبی هبؿیٌىبسی دس  اتٍ اثش اػتًیوِ هتؼبهذ پشداختِ ؿذُ

هیٌیَهی َسٍی لطؼِ وبس آلثش  وِ اػتفبدُ اص هبیغ سٍاًىبس دّذهیًتبیج حبصل اص آصهبیـبت ًـبى  هطبلؼِ لشاسگشفت.

(Al7075) ّؾ ًیشٍّب دس تشاؿىبسی آلتشاػًَیه دس وب ٍاًىبسگشدد ٍ اثش هبیغ سثبػث وبّؾ ًیشٍّبی هبؿیٌىبسی هی 

 ثیـتش اص حبلت هبؿیٌىبسی هؼوَلی اػت.
 

 ًیشٍّبی هبؿیٌىبسی -هبیغ سٍاًىبس -تشاؿىبسی آلتشاػًَیه های كلیدی: واشه

 

 

 :همقدم -1

 
 :اضات آلتراسونیکارتع همراهتراضکاری به  -1-1

شفتِ هبؿیٌىبسی اػت وِ دس آى اثضاس تشاؿىبسی ثب ّبی پیـیىی اص سٍؽ 1هاستؼبؿبت آلتشاػًَی ّوشاُتشاؿىبسی ثِ 

دس ساػتبی تَاًذ استؼبؿبت آلتشاػًَیه هی اػوبل وٌذ.هیىشٍهتش استؼبؽ هی 10 حذٍد ی استؼبؿیویلَّشتض ٍ داهٌِ 20فشوبًغ 

 آؿىبس هی ؿَد یٍلی دس ػول هضایبی ایي سٍؽ ٌّگبه .[1] (1)ؿىل  ، ؿؼبػی ٍ یب تشویجی اص آًْب ثبؿذ، پیـشٍیػشػت ثشؿی

دس همبیؼِ ثب  .ثبؿذ (استؼبؽ ثیضَی اثضاسیب تشویجی اص ایي دٍ ) وِ جْت استؼبؿبت دس ساػتبی ػشػت ثشؿی یب پیـشٍی ٍ

شاهیه ّب ٍ غیشُ ّبی هختلف، ػ، وبهپَصیتدس صٌبیغ َّا ٍ فضبی تَاى آلیبطّبی پشاػتحىبهسٍؽ هی ایي ثب 2تشاؿىبسی هؼوَلی

 ًٍلی ّوچٌبى طجیؼت ایي فشایٌذ وبهال ،اًذگشچِ هحممبى صیبدی ثِ ثشسػی ایي فشایٌذ پشداختِ .[3-1] وبسی وشدسا هبؿیي
اػت ثِ لشاس صیش بصل ؿذُح ػبصی ٍ سٍاثط تئَسی، ؿجیِاص آصهبیـبت تجشثی تبوٌَى هْوتشیي ًتبیجی وِ ؼت.ًی ُؿذؿٌبختِ 

 :[1,3,4,5,6]ثبؿذ هی

                                                                                                                                                                      
1-Ultrasonically assisted turning(UAT) 
2-Conventioanl turning(CT) 
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 وبّؾ ًیشٍّبی هبؿیٌىبسی  -1

 فضایؾ صبفی ػطحا -2

 ػوش اثضاس طَل افضایؾ -3

 
 .UAT [1]بت آلتشاػًَیه دس تشاؿىبسی استؼبؿاػوبل ّبی هوىي ثشای جْت –1ؿىل 

 

 :حرارت در ماضینکاری -1-2
ػوش اثضاس ثب افضایؾ دسجِ حشاست دس  .حشاست دس ًَاحی ثشؽ اص اّویت صیبدی ثشخَسداس اػت اثشات دهب ٍ تَصیغ دسجِ 

ثب ًیشٍی ووتشی  وٌذ. اص طشفی افضایؾ دهب ثبػث وبّؾ تٌؾ تؼلین هبدُ لطؼِ وبس ؿذُ ٍؿذت وبّؾ پیذا هیثِ ًَاحی ثشؽ

هبًذ گیشد. ّوچٌیي ثخـی اص حشاست ایجبد ؿذُ ثِ لطؼِ وبس هٌتمل ؿذُ ٍ ثبػث ایجبد تٌؾ ّبی پغهبؿیٌىبسی صَست هی

صبفی ػطح ثبال ثب لیوت پبئیي  ىبسی تَلیذ لطؼبت ثب دلت اثؼبدی ٍاص آًجب وِ ّذف اص هبؿیٌ حشاستی دس لطؼِ وبس هی ؿَد.

 ؿَد.ثٌبثشایي دس ثؼیبسی اص ؿشایط هبؿیٌىبسی ػؼی دس وبّؾ حشاست تَلیذ ؿذُ دس ًَاحی ثشؽ هی ،ثبؿذهی

ی ثشؽ سا ّبطَس ولی ػولىشد اصلی ػیبلثِ ثبؿذ.اػتفبدُ اص هبیغ خٌه وٌٌذُ هی ،ّبی وبّؾ ایجبد حشاستسٍؽیىی اص  

تبثیش سٍاًىبسی ػیبالت ثشؽ دس ػشػتْبی  ، ػول سٍاًىبسی ٍ وبّؾ همبٍهت ثشؿی لطؼِ وبس داًؼت.وبسیتَاى ػول خٌههی

تشویت ؿیویبیی  احتوبل ثِ ّویي دلیل وٌذ ٍهیػلت ایٌىِ صهبى ًفَر ػیبل ثِ ًبحیِ توبع ون اػت وبّؾ پیذا ثشؿی ثبال ثِ

ّبی ثشؿی پبئیي وبّؾ اصطىبن ایي ٌّگبم اػتفبدُ اص ػیبالت ثشؽ دس ػشػتثشثٌب وٌذ.ذا هیوبّؾ پی ًیض ػیبل ثب لطؼِ وبس

ّبی ثشؿی ثبال دس ػشػت اهب .هذ ًظش اػت ّبی ؿیویبیی(لطؼِ وبس )اص طشیك ٍاوٌؾ ی)ػول سٍاًىبسی( ٍ وبّؾ همبٍهت ثشؿ

 .[7] ًمؾ خٌه وٌٌذگی ػیبل ثشؽ اثش ثیـتشی داسد

اًشطی ًخؼت آًىِ  دٍ اثش هتضبد سا دس ثش داسد. اص لحبظ ایجبد حشاست بسیبؿبت آلتشاػًَیه دس هبؿیٌىاػتفبدُ اص استؼ 

 ػولیبت هبؿیٌىبسی،اص طشفی ثِ خبطش هٌمطغ ؿذى  گشدد.هیجٌجـی اثضاس ٌّگبم ثشخَسد ثب لطؼِ وبس ثبػث افضایؾ دهبی آى 

ثب  هْیب خَاّذ ؿذ. دٍ ذ فشصت اًتمبل حشاست ٍ خٌه ؿذى ثشای ّشاًلطؼِ وبس اص یىذیگش جذا ؿذُ ٍ ّبیی وِ اثضاسدس صهبى

حشاست تَلیذ ؿذُ دس  هختلف، ؿشایط هبؿیٌىبسی ٍ خصَصیبت استؼبؿی )داهٌِ ٍ فشوبًغ ( دس، هتضبد فَق دٍ ػبهل تَجِ ثِ 

ّن وبّؾ ٍ ّن  ّبی خَددس پظٍّؾدس ػول هحممبى  تَاًذ ثیـتش یب ووتش ثبؿذ.هی CTًؼجت ثِ  UATًَاحی ثشؽ دس 

صَست تجشثی دس ثِ UATدس ایي همبلِ اثشات هبیغ سٍاًىبس دس . [4,8] اًذافضایؾ دسجِ حشاست دس ًَاحی ثشؽ سا گضاسؽ وشدُ

 اػت.ثشسػی ؿذُ CTهمبیؼِ ثب 
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 :روش تحقیق -2

 
 :طراحی آزمایص -2-1

. اثشات ایي استؼبؿبت صهبًی ػوبل گشدیذدس جْت ػشػت ثشؿی ثِ اثضاس ثشؿی ا استؼبؿبت آلتشاػًَیه دس ایي تحمیك 

لطش  ،داهٌِ ،ثٌبثش ایي ثبیذ فشوبًغ وبسی هضیت داسد وِ ػشػت استؼبؿی اثضاس اص ػشػت ثشؿی لطؼِ وبس ثیـتش ثبؿذ.دس هبؿیي

 :[9] ی صیش ثشلشاس ثبؿذای اًتخبة ؿًَذ وِ ساثطِگًَِوبس ٍ ػشػت دٍساًی اػپیٌذل ثِلطؼِ

(1  )  afdn  2 

 f ٍ )ثشحؼت هتش( استؼبؿبت داهٌِ a، )دٍس ثش ثبًیِ( ػشػت دٍساًی اػپیٌذل n، )ثش جؼت هتش( لطش لطؼِ وبس dوِ دس آى 

)ػشػت استؼبؽ اثضاس( ثب تَجِ ثِ دػتگبّْبی آلتشاػًَیه هَجَد همذاس  2πafهمذاس  ثبؿذ.هی )ثشحؼت ّشتض( استؼبؿبت فشوبًغ

هتش ثش 0048/1هیىشٍهتش ػشػت استؼبؽ اثضاس  8ِ ویلَّشتض ٍ داهٌ 20اى هثبل ثب دسًظش گشفتي فشوبًغ ػٌَثِ هحذٍدی اػت.

( 1ساثطِ ) ، ػشػت دٍساًی اػپیٌذل اصهتش هذ ًظش ثبؿذ 15/0. حبل اگش هبؿیٌىبسی لطؼِ ای ثب لطش خبسجی آیذثبًیِ ثذػت هی

 (:اًذطشاحی آصهبیـبت ایي همبلِ دس ًظش گشفتِ ؿذُدس ً ػیٌببل اػتفبدُ ؿذُ دس ایي هث همبدیش) آیذثذػت هی گًَِایي

min89.127sec1315.20048.10048.1 revrevn
d

ndn 


 

ٌّگبهی اثش گزاس اػت وِ ػشػت ثشؿی ؿَد وِ استؼبؿبت آلتشاػًَیه دس ساػتبی ػشػت ثشؿی هـبّذُ هیایي ثٌبثش 

ٌّگبهی وِ استؼبؿبت دس ساػتبی ػشػت  UAT یهبؿیٌىبس تَاى ًتیجِ گشفت وِ اثش سٍاًىبس دسهی دس ًتیجِ .وبس ون ثبؿذلطؼِ

 ثبؿذ. وبس هیتشویت ؿیویبیی ثب هبدُ لطؼِ ایجبد سٍاًىبسی ٍ هؼطَف ثِ اثشات ثیـتش ،ثشؿی اػوبل ؿَد

 ٍ 2/0 پیـشٍی دٍ ٍ دٍس ثش دلیمِ 125-115-95-75آصهبیـبت دس چْبس ػشػت دٍساًی  حذی فَق ثب تَجِ ثِ ػشػت دٍساًی

 دس دٍ حبلت خـه ٍ اػتفبدُ اص سٍاًىبس اًجبم پزیشفت. ٍ ٍسهیلیوتش ثش د 3/0

 

  :تجهیسات آزمایص -2-2

. ًیشٍّبی ػبخت وبسخبًِ هبؿیي ػبصی تجشیض صَست گشفت CNC TME40تَػط دػتگبُ تشاؽ  ًَْبی تجشثیآصه 

 20ؼبؿبت آلتشاػًَیه است ّوچٌیيگیشی ؿذ. ویؼلش آلوبى اًذاصُؿشوت تَػط دیٌبهَتش ػبخت  ًیض وبسیحبصل اص هبؿیي

)طشاحی  ایجبد ؿذُ ٍ اص طشیك اثضاس هتصل ثِ ػیؼتن َّسىتشاًؼذیَػش  ویلَ ٍات ٍ 3ّشتض تَػط هَلذ لذست خَد تٌظین ویلَ

  (VBMT-160404)ًیتشیذ تیتبًیَم ویلَ ّشتض( جْت اػوبل استؼبؿبت ثِ ایٌؼشت وبسثیذی ثب پَؿؾ  20ؿذُ ثشای تـذیذ دس 

وشدى استؼبؿبت ًبخَاػتِ ٍ اثشات لٌگی ثشای حذالل ٍ هتش اًتخبة ؿذ 15/0ثب لطش  AL7075بسی اص جٌغ ولطؼِ ؿذ. اػتفبدُ

ایٌؼشت ثِ  تحمیكدس ایي  .ؿَد( هـبّذُ هی2تٌظیوبت آصهبیؾ دس ؿىل ) هْبسگشدیذ.ػِ ًظبم  اص دٍ طشف تَػط هشغه ٍ

وبسی ػولیبت سٍتشاؿی دس ؿشایط هختلف هبؿیي وٌذ.یصَست لبئن استؼبؽ هاػت ٍ ثِاًتْبی َّسى آلتشاػًَیه پیچ ؿذُ

ؿَد اثضاس اػوبل هی لجِ ثشًذُ وِ استؼبؿبت آلتشاػًَیه ثِ دس حبالتیپیـشٍی ٍ حبلت خـه ٍ سٍاًىبس(  دٍ ،)چْبس ػشػت ثشؿی

 . َست پزیشفتص (تشؿىبسی هؼوَلی) ٌّگبهی وِ دػتگبُ آلتشاػًَیه خبهَؽ اػتّوچٌیيٍ 
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 قطعه كار به همراه هورن و ابسار برضی نمایی از-2ضکل

 :نتایج و بحث -3
دٌّذُ ًـبىّب هحَس افمی دس ایي ؿىل دّذ.ًیشٍّبی حبصل اص هبؿیٌىبسی دس ؿشایط هختلف سا ًـبى هی 4ٍ  3ّبی ؿىل

ثش ) دس ساػتبی ػشػت ثشؿی ی اصلی هبؿیٌىبسیٍ هحَس لبئن هَلفِ ًیشٍ (ثش حؼت دٍس ثش دلیمِ ) ػشػت دٍساًی اػپیٌذل

ٍلی اص آًجب وِ  هـبّذُ گشدیذ 3ٍ4ّبی ثب ؿىلهـبثِ  ًسفتبس ًیشٍّبی ؿؼبػی ٍ پیـشٍی ًیض تمشیجب .اػت (حؼت ًیَتي

 لزا ،ؿَد ٍ ًیشٍی اصلی هبؿیٌىبسی ًیض دس ّویي ساػتب اػتاستؼبؿبت آلتشاػًَیه دس ساػتبی ػشػت ثشؿی ثِ اثضاس اػوبل هی

 ؿَد.وبسی گضاسؽ هیػٌَاى ًیشٍی هبؿیيسفتبس ایي هَلفِ ًیشٍ ثِدس ایي همبلِ 

 

 
 .روانکار در حاالت خطک و میلیمتر بر دور 3/0و  2/0 در دو پیطری CTدر نمودار نیرو بر حسب سرعت دورانی  –3ضکل 
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 .روانکار در حاالت خطک و میلیمتر بر دور 3/0و  2/0 در دو پیطروی UATت دورانی در نمودار نیرو بر حسب سرع  –4ضکل 

 

دس  3ؿىلهطبثك  اًذ.ثب افضایؾ پیـشٍی ًیشٍّبی هبؿیٌىبسی افضایؾ پیذاوشدُ یه ػشػت دٍساًی ثبثت دس دس ّش دٍ ًوَداس

اص آًجب وِ ػشػت  وٌٌذ.بی هبؿیٌىبسی وبّؾ پیذا هیًیشٍّ ،اػتّبی ثبثت ٌّگبهی وِ اص هبیغ سٍاًىبس اػتفبدُ ؿذُپیـشٍی

تغییش ؿشایط اصطىبوی  وبس ٍدٍساًی دس آصهبیـبت پبئیي اػت، ایي وبّؾ ًیشٍّب ثیـتش ثِ خبطش ًفَر ػیبل ثیي اثضاس ٍ لطؼِ

ًیشٍّب دس  4ثبؿذ.ؿىل ثِ دلیل اًجبم ٍاوٌؾ ؿیویبیی ثب آى هی وبسًیض وبّؾ همبٍهت ثشؿی هبدُ لطؼِ دلیل اثش سٍاًىبسی ٍثِ

هطبثك ایي ؿىل ًیض دس یه پیـشٍی ٍ ػشػت دٍساًی ثبثت ٍجَد سٍاًىبس ثبػث وبّؾ ًیشٍّبی  دّذ.سا ًـبى هی UATفشایٌذ 

 ؿَد.هبؿیٌىبسی هی

 .گشددهـبّذُ هی ،گشفتِ ؿذُ اػتوبس ٌّگبهی وِ هبیغ سٍاًىبس ثِ CT  ٍUATًیشٍّب دس  همذاس تفبٍت 2ٍ 1دس جذٍل ؿوبسُ 

 
  میلیمتر بر دور. 2/0 در پیطروی UATو  CTمقدار كاهص نیرو در اثر استفاده ازمایع روانکار در  -1جدول  

اختالف ًیشٍ دس اثش 

اػتفبدُ اص سٍاًىبس دس 
UAT  (N) 

اختالف ًیشٍ دس اثش 

 CTاػتفبدُ اص سٍاًىبس دس 
  (N) 

ػشػت  CT (N)ًیشٍ دس  UAT (N)ًیشٍ دس 

 سٍاًىبس خـه سٍاًىبس خـه (rev\min)دٍساًی

51/88 59/51 09/196 58/107 34/237 75/185 75 
02/63 61/41 5/160 48/97 46/231 85/171 95 
46/59 2/9 14/150 68/90 84/172 64/163 115 
46/55 7/6 33/148 87/92 82/166 12/160 125 
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 میلیمتر بردور. 3/0در پیطروی  UATو  CTر مقدار كاهص نیرو در اثر استفاده ازمایع روانکار د -2جدول 
اختالف ًیشٍ دس اثش 

اػتفبدُ اص سٍاًىبس دس 
UAT (N) 

اختالف ًیشٍ دس اثش 

 CTاػتفبدُ اص سٍاًىبس دس 
(N) 

ػشػت  CT (N)ًیشٍ دس  UAT (N)ًیشٍ دس 

 سٍاًىبس خـه سٍاًىبس خـه (rev\min)دٍساًی

63.53 41.07 322.04 258.51 437.14 07/396 75 
43/74 36 45/327 02/253 16/427 16/393 95 
66/48 7/26 03/288 37/239 36/406 66/379 115 
76/84 83/30 97/301 21/217 73/402 9/371 125 

 

ًؼجت ثِ  UATدس ٌّگبم اػتفبدُ اص سٍاًىبس  ّبی دٍساًی هختلفدس ػشػت هیضاى اختالف ًیشٍ ،ؿَدّوچٌبى وِ هـبّذُ هی

CT  ٍهمذاسهیبًگیي وبّؾ ، هیلوتش ثش دٍس هی ثبؿذ 2/0ٌّگبهی وِ پیـشٍی  1دس جذٍل ؿوبسُ  .جذٍل ثیـتش اػتدس ّش د

 .ثبؿذهی ثشاثش 2هیبًگیي ایي اختالف  2ثشاثش ٍ دس جذٍل ؿوبسُ  5/2دس اثش اػتفبدُ اص هبیغ سٍاًىبس  CTًؼجت ثِ  UATًیشٍ دس 

خبطش هٌمطغ ؿذى تَاًذ ثِدلیل ایي هَضَع هی اػت. CT ثیـتشاص UATٍّب دس ػجبست دیگش تبثیش هبیغ سٍاًىبس دس وبّؾ ًیشثِ

دس هذت صهبى خبصی اثضاس ثب  ،وبسیدس یه دٍسُ تٌبٍة ٍ دس یه ػیىل UATتَضیح ثیـتش ایٌىِ دس  ثبؿذ. UATفشایٌذ دس 

دس  ثبؿذ.ثضاس اص لطؼِ وبس جذا هیدّذ ٍ دس ثمیِ ػیىل الطؼِ وبس دس توبع اػت ٍ ػول هبؿیٌىبسی فمط دس ایي صهبى سخ هی

ٍ ػول  ًفَر وٌذ ثیي اثضاس ٍ لطؼِ وبس صَست وبهل تَاًذ ثٍِ هبیغ سٍاًىبس ًوی ثَدُ توبع اثضاس ثب لطؼِ وبس دائوی CTفشایٌذ 

، هبیغ شدگیٌّگبهی وِ اثضاس اص لطؼِ وبس فبصلِ هی UATدس فشایٌذ  خَثی اًجبم دّذ.ثِسٍاًىبسی ٍ ٍاوٌؾ ؿیویبیی خَد سا 

)ػطح ثشادُ(  ضوي ایٌىِ ػطحی اص اثضاس وِ دس توبع ثب ثشادُ هی ثبؿذ  ،دّذسٍاًىبس وبهال ًَاحی ثشؽ سا تحت پَؿؾ لشاس هی

وبّـی  ًیشٍّبی هبؿیٌىبسی ،لزا حشاست ایي ًبحیِ ًیض وبّؾ پیذا وشدُ ٍ دسًتیجِ دس هؼشض وبهل ثب هبیغ سٍاًىبس لشاس داسد.

 .وٌٌذپیذا هی

 CT ٍ UATؿَد وِ ثب افضایؾ ػشػت دٍساًی اثش سٍاًىبس دس ّش دٍ فشایٌذ هـبّذُ هی 2ٍ  1یي ثب تَجِ ثِ جذٍل ؿوبسُ ّوچٌ

ثِ  59/51ثب یه سًٍذ ًضٍلی اص  CTاختالف ًیشٍ دس  (،هیلیوتش ثش دلیمِ 2/0پیـشٍی  ) 1دس جذٍل ؿوبسُ  .ٌذووبّؾ پیذا هی

 3/0پیـشٍی ًیض ) 2. دس جذٍل ؿوبسُ ؿَدهـبّذُ هی UATّؾ ًیشٍ ًیض تمشیجب دس ایي وب اػت.ًیَتي وبّؾ پیذا وشدُ 7/6

دلیل ایي اهش ّوچٌبى وِ دس پیؾ روش ؿذ وبّؾ صهبى الصم ثشای  ؿَد.ایي وبّؾ ًیشٍ هـبّذُ هی (،هیلیوتش ثش دلیمِ

 اصای افضایؾ ػشػت ثشؿی اػت.وبس ثِلطؼِ سٍاًىبسی ٍ ٍاوٌؾ ؿیویبیی ثیي اثضاس ٍ

 

 :گیری نتیجه -4
ساػتبی ػشػت ثشؿی ثِ دس استؼبؿبت  ،ّبی ثشؿی پبئیيدس ػشػت، استؼبؿبت آلتشاػًَیهّوشاُ دس تشاؿىبسی ثِ اص آًجب وِ -1

 .ثبؿذ بّؾ همبٍهت ثشؿی هبدُ لطؼِ وبسسٍاًىبسی ٍ ودس اثش  تَاًذهی لزا اثش هبیغ سٍاًىبس دس ایي حبلت ،ؿَداثضاس اػوبل هی

ًیشٍّبی  ،ٌّگبهی وِ اص هبیغ سٍاًىبس اػتفبدُ ؿذ ،استؼبؿبت آلتشاػًَیه ّوبًٌذ تشاؿىبسی هؼوَلی ّوشاُبسی ثِتشاؿى دس -2

 .پیذا وشدًذ افضایؾّوچٌیي ثب افضایؾ هیضاى پیـشٍی دس دٍ حبلت ًیشٍّب  هبؿیٌىبسی وبّؾ پیذا وشدًذ.

 ًىبس وبّؾ پیذا وشد.ثش هبیغ سٍاا CT ٍUATثب افضایؾ ػشػت ثشؿی دس ّش دٍ فشایٌذ  -3

 دس اثش هبیغ سٍاًىبسؿذُ ًـبى داد وِ آصهبیـبت اًجبم .ثَد CT ثیـتش اص UATدس ٌّگبم اػتفبدُ اص سٍاًىبس هیضاى وبّؾ ًیشٍ  -4

UAT  2  ثیـتش اص اثش آى دس ثشاثش  5/2تبCT .اػت 
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