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چکیده
 اتصال و مونتاژ قطعات،شكلدهی الكترومغناطيس یكی از روشهاي شكلدهی پرسرعت است که از نيروي الكترومغناطيسی لورنتس جهت شكلدهی
 طول و، لقی بين قالب و لوله، ضریب اصطكاک، مانند ولتاژ تخليه، اثر پارامترهاي مهم فرایند، در این مقاله.با هدایت الكتریكی باال استفاده میشود
 خروجی معادالت حاکم الكترومغناطيسی بهشكل فشار در. بر روي جابهجایی شعاعی و نازکشدگی قطعهکار بررسی شده است،ضخامت دیواره لوله
 آناليز دیناميكی با بهکار بردن یك مدل دوبعدي تقارن محوري به انجام، در این تحليل. بر روي قطعه کار اعمال شده است،نرم افزار المان محدود
 نتایج بهدستآمده با. کوک براي توصيف حساسيت نرخ کرنش و نشاندادن رفتار پالستيك ماده بهکار رفت-رسيد و مدل کرنش سختی جانسون
.نتایج تجربی موجود در مراجع معتبر دیگر مقایسه شد و تطابق خوبی حاصل شد
 نازکشدگی، طراحی آزمایش، المان محدود، شكلدهی الكترومغناطيسی:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
Electromagnetic forming is a high energy rate forming process which is applied for manufacturing and assembly of many
parts that are used in automobile and aerospace industries. In this process, the electromagnetic body forces (Lorentz
forces) are used to produce metallic parts. In this article, the influence of important process parameters such as discharge
voltage, friction coefficient, clearance between the tube and die, wall thickness and length of tube, on the radial
displacement and workpiece thinning were investigated. The output of governing equations in the form of pressure applied
on the part via a subroutine in a Fortran Program. A dynamic analysis using two dimensional axisymmetric models were
performed and Johnson-Cook theory was applied to represent the effect of strain rate sensitivity and show the plastic
behavior in the deformation process. Finally, the numerical results were compared with the results reported by other
researchers and found a good agreement between them.
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 -1مقدمه
شكلدهی ورقهاي فلززي هزهدليزل ازاره د وعزير در يزنایر
مختلف ،یكی از مهمت ین ف ایندهاي عاخت محسوب میشزود
اززه همززواره هززا مشززكبيی از گشيززل هازيشززت فنزز ي زیززاد،
چينخورديی ،گاهليت شكلپزيی ي پزایين ورق ازه منبز هزه
پاريی آن میشود ،روه وعت .نتایج آزمزای هزا يب هزی نشزان
داده اعت اه در ف ایندهاي شكلدهزی هزا نز ر از ن هزا از
گشيل شكلدهی انفباري ،شكلدهی الكت یكی -هيزدروليكی و
شكلدهی الكت ومغناطيس ،مشكبت مياور يزا دزدود زیزادي
م يفر میشوند .هنگامیاه يغيي ف م ها ن ر ا ن هسزيار هزا
يورت میيي د ،گاهليت شكلپيی ي فلز يا دد گاهل مبدظهاي
افزای یافته ،هازيشت ا عتيك آن امي شده و ادتمال وگزو
چزززينخزززورديی در آن ازززاه مزززییاهزززد  .]3-2یكزززی از
پ جاذههي ین روشهاي شكلدهی پ ع عت هه لحاظ ازاره دي،
شكلدهی الكت ومغناطيس اعت ازه هز اي فلزايزی هزا گاهليزت
هدایت الكت یكی ها ماننزد آلياههزاي آلومينيزوم ،مزس ،نرز ه،
ه نج و ه خی فزو دهزا هسزيار مناعزا اعزت .هزا هزهازاريي ي
همزمان این روش ها روشهاي متزداول شزكلدهزی ،مزیيزوان
هسياري از گطعات را ها يعداد عمليات امي يوليد ا د و عاخت
هسززياري از گطعززات هززا جززنسهززاي دشززوار ماننززد آلومينيززوم
امكانپيی میشود .این ام درنهایت میيواند منب هزه ازاه
وزن گطعات و افزای هازدهی محصو ت ينعتی شود .]1
عيستم شكلدهی الكت ومغناطيس عمدياً از یك منشر
يغيیه پالسی ،منشر ذخي ه ان هي (خازن) ،اليد آمپ ها
(اعپارک يپ) ،یك عيمپيچ گاهل يعویض ههعنوان اهزار ،و
گطعه اار يشكيل شده اعت.

زمان ایباد ا ده اعت  .]3طشق گانون لنز ،ميزدان مغنزاطيس
پالسی شكل ایبادشده ج یان الكت یكی ثانویهاي در گطعه الرزا
ا ده اه جهت آن ،خزبف جهزت عزيمپزيچ اهززار اعزت .ایزن
ج یان ههوجودآمده یزك ميزدان مغناطيسزی دیگز ي يشزكيل
میدهد  .]1دو ميدان مغناطيسی موجود ،ني وهایی هزهوجزود
مززیآورنززد اززه مخززالف یززكدیگزز مززیهاشززند (نيزز وي
الكت ومغناطيسی لورنتس) ،ني وي دافعه هه ميزانزی اعزت ازه
منب هه يغيي شكل پبعتيك گطعه میشود .]5-1
این روش ه اي شكلدهی و ايصال فلزات و دیگ مواد ها
دگت و يك ارپيی ي ها میيواند اعتفاده شود .ااره د این
ف ایند در اارخانبات فلزااري شامل خودرو ،هوافضا و غي ه
مخصوياً در گطعات مونتاهي اعت  .]1-7از مزایاي این روش،
ها هودن ع عت شكلدهی اعت .هناه این ،عبوهه ها هودن
ع عت يوليد (ع عت ماده از م يشه  311 m/sو زمان
شكلدهی امي از  1/3ثانيه) ،ه خی گطعات اه نمیيوان ها
روشهاي معمول يوليد ا د را میيوان ههرادتی ها این روش
عاخت زی ا ها ها رفتن ن ر ا ن نمودار دد شكلدهی 3ههشود
مییاهد .محدودیت این روش شكلدهی این اعت اه گطعه
موردنظ میهایستی هادي الكت یسيته هاشد  4و.]7
شكلدهی انرشاضی لوله یكی از ف ایندهاي شكلدهی لوله
ها اعتفاده از ني وي الكت ومغناطيس میهاشد اه در آن ها
اعتفاده از عيمپيچهاي فشاري یا انشساطی ه روي عطح
داخلی یا خارجی لوله ه جستگی ایباد میاند (شكل .)2

شکل ( :)2لوله يغيي شكلیافته ها اعتفاده از این ف ایند .]2
شکل ( :)1شماييك اجزاء شكلدهی الكت ومغناطيسی .]4
ها يخليه خازن ،هستهشدن نايهانی عوئيچ فشار گوي هاعز
ایباد ج یان نوعانی مي ا در عيمپيچ میشود .هزه ایزن ي ييزا
در اط اف عيمپيچ یك ميزدان مغناطيسزی متغيز نسزشت هزه

در عالهاي اخي يبشهایی در راعتاي مطالعه دگيقي
این ف ایند يورت ي فته اعت اه هه ه خی از مهمي ین آنها
اشاره میشود.
1-Forming Limit Diagram
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 ]8در عال  2115ياثي طول لوله
چانفنگ 3و همكاران
را ه شكلدهی انرشاضی لوله ه رعی ا دند .آنها دریافتند ها
افزای طول لوله ،ميزان فشار شعاعی در وعط لوله ااه
مییاهد.
2
اوریززززا و همكززززاران  ]3در عززززال  2118فشززززار
مسزززترلهزززودن دو گسزززمت
الكت ومغنزززاطيس را هزززا فز ز
الكت ومغناطيس و عازه این ف ایند و هزا دزل عزددي معزاد ت
مااسول ه اي هندعزه ورق يخزت ،محاعزشه ا دنزد .آنهزا هزا
اعمززال ایززن فشززار ه ز روي ورق ،شززكل نهززائی ورق را يوعززط
ن مافزار المان محدود آهااوس ه رعی ا دند.
 ]31در عال  2118اث پارامت
وي هو 1و همكاران
فايله هين عيمپيچ و گطعه اار را ه روي پارامت هاي مدار
يخليه ه رعی ا دند .آنها دریافتند ها افزای فايله هين
عيمپيچ و گطعه اار ،مردار پيك ج یان يخليه و ض یا
دمپينگ و مراومت فعال ااه مییاهد ،اما زمان پيك ج یان
يخليه ،زمان نيم عيكل اوليه ج یان يخليه و ض یا خودالرائی
معادل افزای مییاهد.
در مطالعات دیگ ان ،هي ي هه مطالعه یك پارامت هه
ينهایی پ داخته شده اعت .هناه این در این مراله ععی شده
اعت چند پارامت ههيورت همزمان مورد ه رعی گ ار يي د و
پارامت هاي ياثي ييار ه جاههجایی شعاعی و دريد نازکشديی
لوله ها اعتفاده از فشار الكت ومغناطيس جهت پي هينی
چ وکخورديی و پارهشدن لوله ه رعی شود .همچنين ،این
روش امي يوعط دیگ محرران مطالعه شده اعت .ليا در این
نوشتار ،شكلدهی ههعمت داخل یك لوله از جنس آلومينيوم
 ،3311ها اعتفاده از عيمپيچ فشاري و ههيورت عددي انبام
شده اعت .عپس پارامت هاي ف ایند مانند ولتاه يخليه ،ض یا
ايطكاک و لری هين گالا و لوله ،طول و ضخامت دیواره لوله
ه روي جاههجایی شعاعی و دريد نازکشديی گطعهاار يوعط
ن مافزار المان محدود آهااوس و نتایج دايل از ششيهعازي ها
اعتفاده از روش ط ادی آزمای ها يحليل میشود.

 -3در طول ف ایند شكلدهی الكت ومغناطيس ،گطعهاار در
چند ميك وثانيه هه یك ع عت خيلی ها دعت یافته و
ع
از عيمپيچ دور میشود .در این دالت ،ميدان الكت ومغناطيس
ههدليل يغيي ات اندواتانس متراهل هين عيمپيچ و گطعهاار،
يغيي میاند .ليا اث متراهل هين جاههجایی گطعهاار و چگالی
شده اه
ميدان مغناطيسی گاهل اغما میهاشد و ف
ع عت ورق ه روي ميدان مغناطيسی ياثي ندارد.
 -2هايوجه هه ایناه ف ایند شكلدهی الكت ومغناطيس در زمان
خيلی اوياه انبام میشود ،ليا اندواتانس در طول ف ایند
میشود.
شكلدهی ثاهت ف
 -1ههدليل يرارن ف ایند ،یك شكلهندي يرارن محوري ه اي
گطعه اار و عيمپيچ جهت دل عددي اعتفاده شده اعت .در
نتيبه ،ميدان مغناطيس و فشار الكت ومغناطيس اعمالی ه
روي لوله در جهت پي امونی يغيي نمیاند .هناه این ،عيستم
مختصات اعتوانهاي ه اي مسئله داض مع فی شده اعت.
محور  Zمحور يرارن شكلهندي اعت.
شده و
 -4خواص الكت ومغناطيس در دما و زمان ثاهت ف
ياثي ات د ارت درنظ ي فته نشده اعت.

-2فرضيات
هايوجه هه ماهيت فيزیكی پيچيده این ف ایند ف ضيات زی ه اي
عادهعازي درنظ ي فته شده اعت:
1-Chunfeng
2-Correia
3-Wei Xu

 -3معادالت الکترومغناطيسی
در این گسمت هزه شز م معزاد ت الكت ومغناطيسزی پ داختزه
شده اعت.
 -1-3تحليل مداری

مدل مداري شماييك ف ایند شكلدهی الكت ومغناطيسی در
شكل  3نشان داده شده اعت.

شکل ( :)3مدل مداري شماييك ف ایند شكلدهی
الكت ومغناطيسی.
هايوجه هه گانون ولتاه ا یشهف (در ه دلره جمر جش ي
ولتاهها ه اه يف می هاشد ).معادلههاي ( )3-2از يحليل
مداري ،مدار شماييك ههدعت میآیند.
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()3
()2
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1
+ ∫ Ic (t)dt = 0
C

) (L0 + L1

)dIw (t
)dIc (t
+M
+ R 2 Iw (t) = 0
dt
dt

L2

 =Mض یا الراء متراهل
 =Rمراومت اهمی
 =Cظ فيت خازن
 =Lض یا خودالرائی (اندواتانس)
 =ICج یان عيم پيچ
 =Iwج یان ي داهی گطعه اار
ش ایط اوليه ه اي معاد ت ( )3-2ههيورت زی میهاشد :]33
()1

)dIc (t
=V
dt

) IC=0; (L0 + L1

 -3-3فشار الکترومغناطيس

)dIc (t
1
+ RIc (t) + ∫ Ic (t)dt = 0
dt
C

L

 -2-2جریان سيمپيچ

ها دل معادله ( )4ج یان يخليه شده در اویل مارپيچ ها ف
ي فنظ از يغيي ات ض یا خودالرائی معادل در دين ف ایند
شكلدهی ،ها اعتفاده از معادله زی محاعشه میشود :]32
()5
I(t) = I0 e−t/τ Sin ωt
اه در آن I0 ،ماازیمم شدت دشاره مدار 𝜏 ،ض یا مي ایی
مدار و 𝜔 ف اانس زاویهاي میهاشد ،اه ها اعتفاده از رواهط
ذیل ههدعت میآیند :]32
()1
()7
()8

.]32

;Iw=0

در این نمونه ،معادله مدار ههشكل زی میهاشد :]33
()4

شکل ( :)4يغيي ات ج یان يخليه مدار در عيمپيچ مارپيچ

C
√ I0 = V
L
2L
=τ
R
1
R2
ω=√ − 2
LC 4L

در رواهط فوق V ،ولتاه اوليه ذخي ه شده در هانك خازنC ،
ظ فيت الی مدار L ،ض یا الراء مغناطيسی الی مدار و R
مراومت الی مدار میهاشد.
ه اي ف ایند شكلدهی الكت ومغناطيسی ج یان دشاره مدار
اوليه یك ياهر هارمونيك عينوعی مي ا میهاشد ،اه هي ي ین
ميزان ج یان در دين اولين نيمعيكل رر میدهد.

طشق معاد ت ششهعكون مااسول ه اي یك عيستم مختصات
اعتوانهاي ،اه ه اي لوله مدور ااره د دارد ،چگالی ميدان
مغناطيسی  ،Bداراي دو مولفه شعاعی  Brو محوري Bz
میهاشد اه ههيورت زی ههدعت میآیند :]32
()3
()31

1
∂ ∂2 1
∂2
1
∂Br
( 2+
+ 2 − 2 ) Br +
=0
μ0 σw ∂r
r ∂r ∂z
r
∂t
2
2
1
∂
∂1
∂
∂Bz
−
( 2+
+ 2 ) Bz +
=0
μ0 σw ∂r
r ∂r ∂z
∂t
−

در رواهط ها  𝜎𝑤 ،گاهليت هدایت الكت یكی گطعه𝜇0 ،
نفوذپيی ي (پ ماهيليته) فضاي خالی و  tزمان را نشان میدهد.
يرارن محوري ،ج یان ي داهی فرط یك مولفه
ها ف
پي امونی دارد ،اه ههيورت زی معين میشود :]3
1 ∂Br ∂Bz
()33
( = Jθ
−
)
μ0 ∂z
∂r
چگالی ني وي لورنتس داراي مولفههاي شعاعی و محوري
میهاشد ،اه عشاريند از :]3
()32
fr = jθ Bz
()31
fz = −jθ Br
مولفههاي شعاعی و محوري فشار الكت ومغناطيس ها عمل
انتگ اليي ي ههيورت زی محاعشه میشوند :]3
z=lw

()34
()35

fr dz

∫ = Pr

fz dz

∫ = Pz

z=0
z=lw
z=0
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اه در رواهط ها  lw ،اريفا لوله میهاشد.
 -4الگوریتم کوپل شبيهسازی
در ششيهعازي ف ایند شكلدهی الكت ومغناطيسی ،در دين
ف ایند شكلدهی ،هين ني وي الكت ومغناطيس و شكل گطعه
اار ،يعامل وجود دارد و ني وي وارد شده ه گطعه اار واهسته
هه جاههجاییهاي گطعه در م ادل گشل اعت .یعنی هين گسمت
الكت ومغناطيس و گسمت عازه اوپل وجود دارد .هه این يورت
اه ه اي ه فايله زمانی اوچك ،ج یان اوپل و ميدان اوپل
محاعشه میشود و ها دانستن موگعيت جدید لوله ،چگالی
ميدان مغناطيسی در جداره لوله محاعشه شده و در ه هازه
زمانی هايوجه هه ش ایط م زي جدید ،ج یان ي داهی ،چگالی
ني و و فشار الكت ومغناطيسی محاعشه میشود.
الگززوریتمهززاي اعززتفادهشززده ه ز اي شززشيهعززازي ف اینززد
شكلدهی الكت ومغناطيسی ههش م ذیل میهاشد :]31-35
الف) الگوریتم اوپل ضعيف3
ب) الگوریتم اوپل ي ييشی2
در روش اوپل ضعيف ميدان الكت ومغناطيس ،در يمام هازه
ها دل معادله زی مشنی ه معاد ت مااسول ههدعت میآید
.]31،31
⃗𝐴𝜕
⃗
⃗
()31
] 𝐽 [ = ]𝐴[ ])𝜇(𝐾[ [𝐿(𝛾)] [ 𝜕𝑡 ] +
0
0
𝜑
اه در آن A ،پتانسيل ه دار مغناطيس j ،چگالی ج یان،
 ]Lو  ]Kگاهليت هدایت (رعاننديی) و ماي یس نفوذپيی ي
و 𝜑 پتانسيل اعكال (عددي) الكت یكی میهاشد.
محاعشات عاختار مكانيكی ف ایند در یك ششيهعازي
مكانيكی ثانویه هادل معادله د ات اهتدایی زی انبام میشود
.]31،31
()37
})𝑡(𝐹{ = }𝑢{]𝐷[ [𝑀]{ű} + [𝐷]{ú} +
 ]Mماي یس ج م ]D ،ماي یس مي ایی و  ]Cماي یس
عختی 1میهاشد }u{ .ه دار يغيي مكان ي هها }u'{ ،ه دار
ع عت ي ه }u”{ ،ه دار شتاب ي ه و{( }F)tه دار ني و را
نشان میدهد  .]34هه هيان دیگ  ،معاد ت داام ه
الكت ومغناطيس مساله و معاد ت داام ه گسمت عازهاي
مساله مسترل از هم دل میشوند.
1-Loose-Coupled
2-Sequential-Coupled
3-Stiffness

5

در الگوریتم اوپل ي ييشی ،ششيهعازي الكت ومغناطيسی و
ششيهعازي عازهاي ههطور متناوب انبام میشود و يغيي
هندعه گطعه اار ياهر زمان در دل معاد ت داام ه گسمت
الكت ومغناطيس مساله لحاظ میشود.
 -5شبيهسازی المان محدود
اد معاد ت الكت ومغناطيسی هه زهزان فزوري ن نوشزته شزد و
عزززپس در گالزززا زی ه نامزززه گزز ار ي فزززت يزززا محاعزززشات
الكت ومغناطيسی را انبام داده و فشار الكت ومغناطيسی اعمالی
هه لوله را محاعشه اند .فشار الكت ومغناطيس ههدعزتآمزده از
زی ه نامه ،در ن مافزار آهااوس ههيورت فشار مكانيكی هز روي
مدل اعمال میشود .این فشار ه يكيك ي ههاي لولزه در هز
لحظه زمانی و در گسمت مكانيكی اعمال شزده و يغييز شزكل
گطعه را منب میشود .در ه يام زمانی این محاعزشات انبزام
میشود .مطاهق م جر  ]37از افزای د ارت ههدليزل ج یزان
الرایی ي فنظ شده اعزت .يزام زمزانی اعزتفادهشزده جهزت
پایززدارهودن ف اینززد شززشيهعززازي  1/3µs ]32و اززل ف اینززد
شكلدهی الكت ومغناطيس مورد ه رعی  ،15µs ]1هزه طزول
میانبامد.
لوله ههيورت ماده شكلپيی همگن و همسانگ د ،و مدل
ماده در این ششيهعازي ههعلت ها هودن ع عت شكلدهی،
مدل ویسكوپبعت جانسون -اوک درنظ ي فته شد .این
معادله ههيورت زی میهاشد :]38
()38

̇̅ε
T − Tr m
( ̅ = [A + Bε̅n ] [1 + CLn ( )] [1 −
σ
] )
ε̇ 0
Tm − Tr

در این معادله 𝜎̅ ،ين ج یان 𝐴 ،ين جاريشدن 𝑛 ،يوان
ا ن عختی 𝐶 ،ض یا دساعيت هه ن ر ا ن  𝜀̅̇ ،ن ر
ا ن پبعتيك لحظهاي و  𝜀̇0ن ر ا ن پبعتيك م جر،
𝑇 دماي گطعه اار 𝑇𝑚 ،دماي ذوب ماده 𝑇𝑟 ،دماي يشدیل
(معمو دماي محيط) 𝑚 ،ض یا ماده اه ن مشدن ماده در
دماهاي ها میهاشد .این ثاهتها هههم اه خواص فيزیكی و
مكانيكی ،ه اي جنس آلومينيوم مورد ه رعی در جداول 1-2
آورده شده اعت.
جدول (:)1

خواص فيزیكی و مكانيكی لوله H12 AL1100-

.]33
چگالی
)(Kgm-3
2711

اعتحكام
يسليم
)(MPa
348/113

اعتحكام
نهایی
)(MPa
145/531

مدول
ا عتيسيته
)(GPa
15/712

ض یا
پواعون
1/1

فصلنامه علمی -پژوهشی مكانيك هوافضا ،جلد  ،31شماره  ،1پایيز 3131

1

جدول ( :)2ض ایا جانسون-اوک لوله AL1100-H12
.]33
n
m
C
)B(MPa) A(MPa
1/381 1/853 1/113 145/531 348/113

جدول ( :)3پارامت هاي مورد ه رعی هههم اه عطوم آنها.
سطح

سطح

پایين

باال

A

ولتاه يخليه (ايلو ولت)

4

5

B

طول لوله (ميلی مت )

11

51

C

لری هين لوله و گالا (ميلی مت )

1/14

1/35

D

ضخامت دیواره لوله (ميلی مت )

1/5

1/7

E

ض یا ايطكاک هين لوله و گالا

1/35

1/15

پارامتر

𝜀̇0
3

در این ششيهعازي مدل گطعه اار ههيورت المان عيمی
يرارن محوري و شكلپيی ها المان  SAX1و گالا از جنس
يلا مدل شده و همچنين ،جهت مدلا دن ايطكاک هين
گالا و لوله از مدل الما اعتفاده شده اعت (شكل .)5

ها اعتفاده از روش ط م عاملی ها اس

3
2

،]21

5-3=31

2

آزمای ممكن ه اي ط م مورد ه رعی وجود خواهد داشت.
ههمنظور مشخصا دن ددااث مردار نازکشديی در
دیواره لوله از راهطه ( )33اعتفاده میشود:
𝑓𝑡 𝑡0 −
()33
= 𝑔𝑛𝑖𝑛𝑛𝑖% 𝑇ℎ
× 100
𝑡0
 t 0ضخامت اوليه دیواره لوله و  t fضخامت نهایی دیواره لوله.
جدول ( :)4ماي یس آزمای

1/3

4/333

1/15

1/5

1/35

11

5

1

1/11

1/218

1/15

1/5

1/35

51

4

7

1/42

4/351

1/35

1/5

1/35

51

5

8

1/528

3/812

1/35

1/7

1/14

11

4

3

1/134

2/711

1/15

1/7

1/14

11

5

31

3/157

3/372

1/15

1/7

1/14

51

4

33

1/273

2/85

1/35

1/7

1/14

51

5

32

1/834

3/312

1/15

1/7

1/35

11

4

31

2/228

2/333

1/35

1/7

1/35

11

5

34

3/434

2/327

1/35

1/7

1/35

51

4

35

1/242

2/387

1/15

1/7

1/35

51

5

31

شديی

3/3

1/33

1/35

1/5

1/35

11

4

5

ههمنظور ه رعی پارامت هاي ف ایند مانند ولتاه يخليه ،ض یا
ايطكاک و لری هين گالا و لوله ،طول و ضخامت دیواره لوله
ه روي جاههجایی شعاعی و نازکشديی گطعه اار آزمای دو
عطحی ط ادی نموده و جاههجایی شعاعی و نازکشديی
گطعه اار را ههعنوان پاعخهاي این آزمای درنظ میيي یم.

در يد نازک

8/18

1/887

1/15

1/5

1/14

51

5

4

شعاعی

1/11

1/177

1/35

1/5

1/14

51

4

1

ايطكاک
جاهبایی

1/12

4/124

1/35

1/5

1/14

11

5

2

لوله
ض یا

 -6طراحی آزمایش

گالا
ضخامت دیواره

يرارن محوري در ف ایند ي اام لوله.

لری هين لوله و

2/52

1/111

1/15

1/5

1/14

11

4

3

طول لوله

ولتاه يخليه

شماره آزمای

شکل ( :)5شماييك گطعه اار ،عيمپيچ و گالا ههيورت

هههم اه نتایج ششيهعازي.

 -7نتایج و بحث
در ششيهعازي و نتایج يب هی  1و  ]23مشاهده شد اه
هي ي ین نازکشديی در ناديه يماس ها شعا گالا ههدليل
ين هاي اششی رر میدهد .همچنين ،هي ي ین افزای

ه رعی عددي شكلدهی انرشاضی لوله هه روش الكت ومغناطيسی …

ضخامت در نوک ف وروي مشاهده شده اعت اه ههدليل وجود
ين هاي فشاري در دين ف ایند شكلدهی میهاشد (شكل .)6
ضخامت ورق (ميلی متر)

7.10E-04
7.05E-04
7.00E-04
6.95E-04
6.90E-04
6.85E-04

7

شكلهاي  7-8نشان میدهند اه افزای

ولتاه يخليه

منب هه افزای جاههجایی شعاعی و نازکشديی میي دد ،اه
علت آن افزای چگالی ميدان مغناطيسی و فشار مغناطيسی
هوده اه منب هه افزای ف وروي لوله داخل گالا و افزای
نازکشديی در ناديه يماس ورق در شعا گالا میهاشد.
ها مرایسه آزمای هاي شماره  35و  31مشخص میي دد
اه فشار الكت ومغناطيسی ها افزای طول لوله ااه یافته اه
اامب موافق ها م جر  ]8میهاشد (شكل .)9

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49

شماره گره

شکل ( :)6يغيي ات ضخامت در طول لوله در پایان زمان

Run No. 13
Run No. 15

5.00E+07
4.00E+07

هايوجه هه ایناه آزمای ها فرط یكهار انبام شدند ،اي
همه اث هاي ايلی و اث يعامل درنظ ي فته شوند ،ههدليل
يف شدن خطاي ميانگين م هر 3نمیيوان يحليل را انبام داد.
هناه این ،هايوجه هه ایناه اث يعامل ه پنج عامل هه ادتمال
گوي ناچيز خواهد هود ،ليا از این اث ي فنظ ي دید و عپس
يحليل انبام شد.

3.00E+07
2.00E+07

فشار (پاسکال)

شكلدهی.

6.00E+07

1.00E+07
0.00E+00
0.00E+00 5.00E-06 1.00E-05 1.50E-05 2.00E-05 2.50E-05 3.00E-05 3.50E-05

زمان (ثانيه)

شکل ( :)9يغيي ات فشار نسشت هه زمان.

Main Effects Plot for Displacement
Data Means

Discharge v oltage

Length of tube

C learance

3.50
3.25
3.00
2.75

0.15

0.04

30

50

4000

5000
Thick ness

coefficient friction

Mean

2.50

3.50
3.25
3.00
2.75
2.50
0.15

0.35

0.5

0.7

شکل ( :)7اث ات ايلی پارامت ها ه روي جاههجایی شعاعی.
Main Effects Plot for Thinning
Data Means

C learance

Discharge v oltage

Length of tube

4.0
3.5
3.0
2.5

0.15

0.04

50

30

5000

coefficient friction

4000
Thick ness

Mean

2.0

4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
0.35

0.15

0.7

0.5

شکل ( :)8اث ات ايلی پارامت ها ه روي نازکشديی.
)1- Mean Square Error (MSE

ها افزای طول لوله ،عطح يماس هين لوله و گالا و
ههعشارت دیگ ني وي ايطكاک افزای مییاهد .همچنين،
موافق ها م جر  ،]8ها افزای طول لوله ،ان هي الكت یكی ه
روي عطح هي ي ي يخليه شده اه منب هه ااه فشار
مغناطيسی اعمالی ه روي گطعه اار میي دد.
فايله هين عيمپيچ و گطعه اار نر ايلی را در ف ایند
ف مدهی و نر مهمی در يوزیر ميدان مغناطيسی هازي
میاند .وگتی اه فايله هين ورق و عيمپيچ افزای مییاهد،
ض یا خودالرایی متراهل در اجزاء مدار يغيي میاند .فايله
لری هين گالا و لوله) هاع ض یا
اوچكي (افزای
خودالرایی پایيني و نفوذ ني وي مغناطيسی ههت میشود و
هاع میي دد اه فشار مغناطيسی هين گطعه اار و عيمپيچ
هي ي شده و در نتيبه افزای جاههجایی شعاعی میي دد.
ضخامت ورق ياثي موث ي ه روي چگالی شار مغناطيسی،
ني وي لورنتس دارد .ها افزای ضخامت ورق نفوذ ميدان
مغناطيسی آرامي میشود .ها ااه ضخامت ورق عنص
محوري ني وي لورنتس افزای مییاهد .ضخامت ورق خيلی
پایين ممكن اعت منب هه نشتی ميدان مغناطيسی از ط یق
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 افزای.عمق پوعتی و درنتيبه ااه ني وي لورنتس ي دد
.ضخامت جداره لوله هاع ااه عمق ف وروي میي دد
ني وهاي موجود در هنگام شكلدهی را میيوان هه دو
 ني وي شكلدهی و ني وي ايطكاک هين لوله،دعته
 ني وي ايطكاک واهسته هه.آلومينيومی و گالا يرسيم ا د
 ض یا ايطكاک و عطح يماس لوله و گالا،فشار مغناطيسی
هوده و ني وي شكلدهی واهسته هه فشار مغناطيسی و ع
 زمانیاه ني وي ايطكاک هي ي از ني وي. میهاشد،شيار
شكلدهی شود ادتمال پاريی در ناديه يماس جداره لوله ها
 وجود خواهد داشت و ههطور مشاهه زمانیاه ني وي،شعا گالا
،شكلدهی هي ي از ني وي ايطكاک شود ادتمال چ وايديی
.وجود خواهد داشت
ط ادیشده
هناه این معادله ري عيون ه اي آزمای
 اه معادله خطی عمق ف وروي نوک هيد،ههيورت زی میهاشد
و دريد نازکشديی را ه اعاس پارامت هاي مورد ه رعی نشان
.میدهد
𝐷𝑖𝑠𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 = 3.00275 + 0.456𝐴 + 0.03025𝐵
+ 0.07975𝐶 − 0.57962𝐷
− 0.01912𝐸
𝑇ℎ𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 = 3.03321 + 1.08893𝐴 + 0.855𝐵
− 0.26071𝐶 − 1.0118𝐷
+ 0.19036𝐸

)21(
)23(

 نتيجهگيری-7
ششيهعازي ف ایند شكلدهی انرشاضی لوله هه روش
الكت ومغناطيسی يوعط ن مافزار المان محدود (آهااوس) انبام
شد و ه خی پارامت هاي ف ایند ه روي جاههجایی شعاعی و
نازکشديی گطعه اار مورد ه رعی گ ار ي فت و نتایج زی
:دايل ي دید
 چگالی ميدان مغناطيسی و فشار، ها افزای ولتاه يخليهمغناطيسی افزای مییاهد اه منب هه افزای جاههجایی
،شعاعی و نازکشديی میي دد
 نفوذ ميدان مغناطيسی، ها ااه فايله هين ورق و عيمپيچههت شده و هاع میي دد اه فشار مغناطيسی هين گطعه اار
،و عيمپيچ اضافه شود
 ان هي الكت یكی ه روي عطح هي ي ي، ها افزای طول لولهيخليه شده و منب هه ااه فشار مغناطيسی میي دد و
 يغيي ات ني وي ايطكاک هين لوله آلومينيومی و گالا راهطه ض یا ايطكاک و عطح،مستريم ها ميزان فشار مغناطيسی
.يماس هين لوله و گالا دارد

3
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