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براي ناشـر محفـوظ و منحصـراً     1348سال  با قانون حقوق مؤلفان و مصنفان مصوکلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق ب

باشد. لذا هر گونه استفاده از کل یا قسمتی از ایـن کتـاب (از قبیـل هـر نـوع چـاپ، فتـوکپی، اسـکن،          متعلق به نشر نوآور می
فیلم فایل صوتی یا تصویري و غیـره)   وي دي،  برداري، نشر الکترونیکی، هر نوع انتشار به صورت اینترنتی، سی دي، دي عکس

ـ ـاً حـوده و شرعـوع بـر نوآور ممنـازه کتبی از نشـدون اجـب گیـرن  ت و متخلفـین تحـت پیگـرد قـانونی قـرار مـی      ـرام اس
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 دهی ابزار شکل -9-4-3

 مرغک -9-4-4

 پایه مرغک -9-4-5

 روابط میان قطعات -6 -9-4

 سازي کنترل شبیه -9-4-7

 اي و اجراي آن ذخیره نمودن مسئله، تولید فایل پایگاه داده -9-4-8

 مشاهده نتایج -9-4-9

 فرایند فورج چرخ دنده مارپیچ -9-5

 ایجاد یک مسئله جدید -9-5-1

 کار قطعه -9-5-2

 قالب باال -9-5-3

 ابط میان قطعاترو -9-5-4

 سازي کنترل شبیه -9-5-5

 اي و اجراي آن ذخیره نمودن مسئله، تولید فایل پایگاه داده -9-5-6

 مشاهده نتایج -9-5-7

 فرایند اکستروژن -9-6

 ایجاد یک مسئله جدید -9-6-1

 کار قطعه -9-6-2

 قالب باال -9-6-3

 روابط میان قطعات -9-6-4

 سازي کنترل شبیه -9-6-5

 اي و اجراي آن ذخیره نمودن مسئله، تولید فایل پایگاه داده -9-6-6

 مشاهده نتایج -9-6-7

 (Cogging)دهی شمش  شکل فصل دهم:

 مقدمه -10-1

 Coggingوارد شدن به محیط  -10-2

 تعیین سیستم واحد -10-3

 وارد نمودن بیلت -10-4

 تعیین نوع و ابعاد بیلت -10-4-1

 بندي بیلت المان -10-4-2

 تعیین پارامترهاي دیگر بیلت -10-4-3

 ها وارد نمودن قالب -10-5

 تعیین ابعاد قالب -10-5-1

 بندي قالب المان -10-5-2

 تعیین پارامترهاي دیگر قالب -10-5-3

 نگهدارنده بیلت -10-6

 تعیین ابعاد نگهدارنده -10-6-1

 بندي نگهدارنده المان -10-6-2
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 هتعیین پارامترهاي دیگر نگهدارند -10-6-3

 لیست عملیات -10-7

 تعیین تعداد عملیات پیشگرم -10-7-1

 هاي عملیاتی تعیین تعداد پاس -10-7-2

 تعیین اطالعات مربوط به پاس اول -10-7-3

 ها (پاس اول) تعیین انتقال حرارت مابین کوبش -10-7-4

 تعیین اطالعات مربوط به تغییرشکل کوبشی (پاس اول) -10-7-5

 ت مربوط به پاس دومتعیین اطالعا -10-7-6

 ها (پاس دوم) تعیین انتقال حرارت مابین کوبش -10-7-7

 تعیین اطالعات مربوط به تغییرشکل کوبشی (پاس دوم) -10-7-8

 سازي مشاهده انیمیشنی شبیه -10-8

 تولید فایل اصلی -10-9

 سازي اجراي شبیه -10-10

 مشاهده نتایج -10-11

 عملیات ماشینکاري فصل یازدهم:

 مقدمه -11-1

 وارد شدن به محیط ماشینکاري -11-2

 انتخاب نوع ماشینکاري -11-2-1

 تعیین سیستم واحد -11-2-2

 تعیین تنضیمات فرایند -11-2-3

 تعیین شرایط فرایند -11-2-4

 انتخاب ابزار -11-2-5

 انتخاب ابزارگیر -11-2-6

 تعیین دماي ابزار -11-2-7

 تعیین شکل قطعه کار -11-2-8

 تعیین جنس قطعه کار -11-2-9

 بندي قطعه کار المان -11-2-10

 سازي تعیین کنترل شبیه -11-2-11

 اي، ذخیره نمودن مسئله و اجراي آن تولید فایل پایگاه داده -11-2-12

 سازي حالت پایدار شبیه -11-3

 ALE runباز کردن مسئله قبلی براي حل  -11-3-1

 انتخاب نودها -11-3-2

 ین تعداد مراحلتعی -11-3-3

 اي ها و ایجاد فایل پایگاه داده بررسی داده -11-3-4

 سازي اجراي شبیه -11-3-5

 سازي حالت گذرا (تحلیل الگرانژ)  شبیه -11-4

 Lagrangian analysisباز کردن مسئله قبلی براي حل  -11-4-1

 اي ها و ایجاد فایل پایگاه داده بررسی داده -11-4-2
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 سازي اجراي شبیه -11-4-3

 تحلیل تنش ابزار -11-5

 باز کردن مسئله قبلی براي تحلیل ابزار -11-5-1

 اي و مرحله مورد نظر انتخاب فایل پایگاه داده -11-5-2

 انتخاب ابزار -11-5-3

 نوع تحلیل -11-5-4

 بندي ابزار المان -11-5-5

 تعیین سطح ابزارگیر -11-5-6

 انتخاب جنس ابزار -11-5-7

 سازي نترل شبیهتعیین ک -11-5-8

 اي و ذخیره نمودن مسئله ایجاد فایل پایگاه داده -11-5-9

 مشاهده نتایج -11-5-10

 سازي و نیروهاي تراشکاري پردازش نتایج شبیه -11-6

 تنظیمات مدل تراشکاري با هندسه ابزار جدید -11-7

 تعیین تعداد مراحل و اندازه زمانی مراحل )1ضمیمه (

 بندي مجدد مربوط به المانپارامترهاي  )2ضمیمه (

 Sparseو  CGحل کننده  )3ضمیمه (

 )Iterationکنترل تکرار (

 )Solverکننده تغییر شکل ( الف)حل

 )Iteration Methodب)روش تکرار (

 )Convergence Error Limitهاي خطاي همگرایی ( ج)محدودیت

 )Bandwidth optimizationسازي پهناي باند ( د) بهینه

 Control Fileو  Advancedتوضیحات دو منوي  )4ضمیمه (

 )Advancedکنترل پیشرفته (

 )Current timeالف) زمان فعلی (

 )Geometry Errorب) خطاي هندسی (

 )User-defined variablesج)متغیرهاي تعریف شده توسط کاربر (

 )output controlد) کنترل خروجی (

 )Control Fileهاي کنترل کننده ( فایل

 نوع اول:الف) 

 ب) نوع دوم:

 ج) نوع سوم:
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 مقدمه
 بـراي  متـداول  و پرکـاربرد  دقیـق،  قدرتمنـد،  بسیار مهندسی روش یک محدود اجزاء تحلیل امروزه

 هاي حوزه از یکی. است مهندسی هاي حوزه همه در مختلف یندهايافر و ها پدیده ها، سازه عددي تحلیل

 اي پدیـده  فیزیکـی  لحـاظ  بـه  کـه  اسـت  فلزات دهی لشک متالورژي و مواد و مکانیک مهندسی در مهم

 انجـام  مستلزم کالسیک تحلیلی هاي روش با دهی شکل مختلف فرایندهاي کردن فرموله و است پیچیده

 از اسـتفاده  با اما. است مواد رفتار و خواص و شکل تغییر منطقه مرزي، شرایط مورد در هایی سازي ساده

 و نمـود  لحـاظ  واقعیـت  بـه  نزدیـک  بسیار را مسئله شرایط همه توان می محدود اجزاء عددي هاي روش

 و سـازي  شبیه مدلسازي، براي موجود متعدد افزارهاي نرم میان در. آورد بدست را نظر مورد هاي جواب

 آنـرا  بخصـوص  که است اي ویژه هاي قابلیت داراي DEFORM3D افزار نرم دهی، شکل فرایندهاي تحلیل

 در. اسـت  سـاخته  مناسـب  بسـیار ) Bulk forming processes( حجمی دهی شکل فرایندهاي تحلیل براي

 متخصصین و طراحان و مهندسان که است نموده فراهم را مجازي محیطی DEFORM3D افزار نرم واقع

 و قالـب  طراحی زمینه در بخصوص و نموده سازي شبیه آن در را فلزات دهی شکل فرایندهاي توانند می

 .دهند کاهش شدت به را تولید هاي هزینه و ردازندبپ خطا و سعی به ابزار

 شکل پیچیده هاي فرایند از یکی که است آهنگري یا فورج فرایند حاضر کتاب در توجه اصلی کانون

 فراوانـی  هاي چالش که است بوده مسائلی از همواره نیز فرایند این در ها قالب و ابزار طراحی. است دهی

 یـک  به رسیدن براي بطوریکه ،است قرارداده زمینه این متخصصین و طراحان و منهدسان روي پیش را

 کـه  است آنها مجدد تست و ساخت و طراحی در خطا و سعی به نیاز فورج هاي قالب براي مطلوب طرح

 بـراي  DEFORM3D افـزار  نـرم  از اسـتفاده  در کلیـدي  نکتـه . اسـت  تولیـد  هاي هزینه افزایش معنی به

 سـاده  بنـدي  مـش  دمـایی،  شـرایط  مـاده،  رفتـار  و خواص مرزي، شرایط هکلی اعمال فورج، مل فرایندي

 کـه  را عملیـاتی  همان بتوان بطوریکه است، پسند کاربر و آسان بصورت ابزار و قالب و کار قطعه هندسه

 محـیط  در دادنـد  مـی  انجام فورج هاي شرکت و ها کارخانه و ها کارگاه در متخصصین و مهندسان ها سال

 .  یابند دست نیز بهتري نتایج به و دهند انجام کمتر بسیار هزینه و بیشتر دقت و سرعت با مجازي

 دیگر فرایندهاي سازي شبیه فورج، فرایندهاي انواع بر عالوه کتاب این از تر جامع استفاده براي البته

 هـاي  فصل در ماشینکاري فرایند نیز و اکستروژن و چرخشی دهی شکل نورد، کشش، قبیل از دهی شکل
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 کـه  اشخاصـی  بـراي  کـه  اسـت  شـده  طراحی نحوي به نیز کتاب نگارش. اند شده ارائه کتاب از ختلفیم

. شـود  ارائـه  گـام  بـه  گام بصورت مناسب راهنمایی ،ندارند محدود اجزاء افزارهاي نرم با چندانی آشنایی

 ارشـد  ناسـی کارش مهندسی، هاي دوره کارشناسی آخر سال دانشجویان استفاده مورد تواند می کتاب این

 فلـزات  دهـی  شـکل  ویـژه  بـه  گونـاگون  صنایع در که متخصصینی و طراحان مهندسان، نیز و دکتري و

 .گیرد قرار ،کنند می فعالیت
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 فصل اول:  

 Deformافزار  مروري بر نرم

سـازي و آنـالیز فراینـدهاي     است که بـراي شـبیه   )FEMیک روش المان محدود ( Deformنرم افزار 

سازي کامپیوتري فرایندهاي ساخت و  ی و عملیات حرارتی طراحی گردیده است. شبیهده گوناگون شکل

 نماید که: فراهم می نو طراحی نتولید این امکان را براي مهندسی

 دهد. بر و طراحی دوباره ابزار و فرایند را کاهش می نیاز به آزمایش کارگاهی هزینه -١

 هاي تولید و مواد خام. بهبود طراحی قالب و ابزار به منظور کاهش هزینه -٢

 کاهش زمان تدارك براي معرفی محصولی جدید به بازار. -٣

باشـد   براي مدل کردن تغییر شکل مناسب مـی  Deformبرخالف کدهاي المان محدود همه منظوره، 

 کند که سازي اطالعات و آنالیز آن به مهندسین کمک می و محیط گرافیکی کاربر پسند و سهولت آماده

 .نکننـد  کامپیوتري فرساي طاقت سیستم درگیر را خود و شوند متمرکز دهی شکل مسئله روي بر بیشتر

 اسـت   کـرده  اسـتفاده  درخـور  بـزرگ  هاي رشکلییتغ تحلیل براي را افزار نرم این که هایی ویژگی از یکی

 .است اتوماتیک مجدد بندي مش سیستم

Deform-HT کـردن، کـونچ،    کردن، آنیـل  نرماله یندهاي عملیات حرارتی از قبیل:افر يقابلیت مدلساز

بینـی   همچنین قابلیت پـیش  Deform-HTاست.  افزار اضافه کرده دهی را به نرم بازپخت، پیرسازي و کربن

هـاي دیگـر مکـانیکی مربـوط بـه       نمودن و ویژگی هاي پسماند، تغییر شکل ناشی از کونچ  سختی، تنش

 عملیات حرارتی را دارد.

 Deformمحصوالت خانواده  -1-1

Deform-2D: اي و یا مسـائل متقـارن محـوري را بـه صـورت       مسائل کرنش صفحه يقابلیت مدلساز

 باشد. قابل نصب می NT/2000/Xو ویندوز  UNIXهاي  دوبعدي داراست. بر روي سیستم عامل
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Deform-3D: توان به صورت دوبعـدي در نظـر    بعدي را که نمی مسائل پیچیده سه يقابلیت مدلساز

 باشد.   قابل نصب می NT/2000/X و ویندوز UNIXهاي  اراست و بر روي سیستم عاملگرفت را د

Deform-PC: اي و متقارن محوري را داراست و براي  مسائل دوبعدي کرنش صفحه يقابلیت مدلساز

اي شخصـی بـا   هـ  باشد. و فقط بر روي کامپیوتر مسائل کوچک و متوسط (از نظر پیچیدگی) مناسب می

 باشد. قابل نصب می NT/2000/Xو یا  98، 95دوز سیستم عامل وین

Deform-PC Pro: هـاي   مسائل دوبعدي را دارد و شامل بیشتر ویژگـی  يقابلیت مدلسازDeform-2D 

قابـل   NT/2000/Xو یـا   98، 95اي شخصی با سیستم عامل وینـدوز  باشد و فقط بر روي کامپیوتره می

 باشد.   نصب می

Deform-HT: ن به شد به صورت افزودهDeform-2D  وDeform-3D باشـد و عـالوه    مـی  قابل دسترس

حجمی،  تواند تایرهاي عملیات حرارتی را از قبیل: سختی، کسر عملیات حرارتی می يبر قابلیت مدلساز

 د.ینما يساز هیساختار فلزي، اعوجاج، تنش پسماند و مقدار کربن را شب

 ها قابلیت -1-2

 تغییر شکل:

 داغ و گـرم  سرد، فرایند سازي شبیه براي همزمان صورت به حرارت انتقال و شکل تغییر يمدلساز 

 ).Deform محصوالت تمام(

 تمـام (آلیاژهـا  سـوپر  و تیتـانیوم  آلومنیم، فوالد، هاي آلیاژ: قبیل از مواد خواص وسیع اي داده پایگاه 

 ). Deform محصوالت

 تمـام ( نـدارد  وجـود  اي داده اهپایگـ  در کـه  مـاده  خـواص  بـه  مربـوط  هاي داده کردن اضافه قابلیت 

 ). Deform محصوالت

 قالـب،  بـر  وارده تـنش  ند،یفرا ياجرا يبرا الزم نیروي قالب، پرشدن و ماده جریان درباره اطالعات 

 ). Deform محصوالت تمام( دهد می قرار کاربر اختیار در را نرم شکست و عیوب گیري شکل

 فنـري  برگشـت  و پسـماند  تـنش  محاسـبه  بـه  طمربو مسائل براي پالستیک -االستیک ماده مدل 

(3D, 2D, Pro) 

 پودر متالوژي قطعات دهی شکل مسائل يمدلساز براي متخلخل ماده مدل(3D, 2D, Pro) 

 و مکـانیکی  پیچـی،  هیـدرولیک،  هـاي  پـرس  مانند دهی شکل فرایند به مربوط تجهیزات يمدلساز 

 ).Deform محصوالت تمام( ها چکش

 کارکردهاي و شکست مدل پرس، يمدلساز ماده، يمدلساز براي دلخواه یفتعر قابل هاي سابروتین 

 .(3D, 2D)دیگر

 جریان شبکه (Pro, PC,2D) محصوالت تمام( اي نقطه ردیابی و Deform (بـه  مربـوط  اطالعات براي 

  .ماده جریان

 صـورت  بـه  عوامـل  ایـن  مشـاهده  شـدن  آسـان  بـاع .. .و عیوب کرنش، دما، از کانتوري نمودارهاي 
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 .شود می رافیکیگ

 مرزي شرط Self contact موجـب  ،تـاخوردگی  آمـدن  وجـود  بـه  رغم علی مجدد بندي مش قابلیت با 

 .(Pro, 2D)شود می آن شدن کامل و سازي شبیه یافتن ادامه

 تحلیـل  بـا  همزمـان  که سازد می فراهم را امکان این چندگانه پذیر شکل تغییر اجسام وجود قابلیت 

  .(2D, Pro, 3D)شوند تحلیل زنی ها قالب کار، قطعه

 ایـن  باشـد  مـی  يمدلساز قابل مشهور، فاکتورهاي براساس که ترك رشد و شکست گیري شکل هاي مدل 

 .  (3D, 2D) باشند يمدلساز قابل ماشینکاري و سوراخکاري برشکاري، که دهد می کاربر به را اجازه

 عملیات حرارتی:

 .دنمای می سازي شبیه را دهی کربن و پختباز نمودن،  کونچ کردن، لینآ کردن، نرماله

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 Deform مختلف هاي قسمت بین رابطه -1-1 شکل

 

Deform تبـدیل  و نفـوذ  ،حرارتی عملیات مورد در و دما تغییرشکل، بین متقابل را يمدلساز قابلیت 

 نصـب  افـزار  نرم يها قسمت تمامی اگر است شده داده نشان 1-1 شکل در که طور همان. داراست را فاز

 اسـتحاله  حرارتـی،  شـدن  نـرم  مکـانیکی،  کـار  ار بـر  حـرارت  تولیـد  قبیـل  از متقابل تایرهاي ،باشد شده

 تـایرات  روي بر تنش تایرات و تبدیل کرنش تبدیل، پالستیسیته تبدیل، نهان گرماي دمایی، شده کنترل

 .باشد می يمدلساز قابل کربن مقدار

 Deformتولید با  ت وهاي ساخ تحلیل فرایند -1-3

Deform را حرارتی عملیات و مکانیکال -ترمو دهی شکل فرایندهاي سازي شبیه براي استفاده قابلیت 
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 و شـده  تعیـین  کـار  قطعـه  مـاده  و هندسـه  ابتدا که است قرار این به Deform در معمول روش. ستادار

 و ساخت فرایند طراحی براي توالی ترتیب. شود می سازي شبیه است کاربر مدنظر که فرایندي هر سپس

 :  باشد می زیر قرار به Deform از استفاده با تولید

 کنید تعیین را فرایند 

 ایینه قطعه هندسه 

 ماده جنس 

 ابزار توالی ترتیب  

 اولیه تبیل هندسه 

 فرایند دماي 

 احتیاج مورد اطالعات آوري جمع 

 ماده جنس به مربوط اطالعات 

 شرایط اطالعات 

 از استفاده با Deform Pre-Processor کنید وارد عملیات اولین براي را مسئله مشخصات. 

 کنید تائید را سازي شبیه براي وارده اطالعات. 

 از استفاده با Deform Post-Processor دهید قرار ارزیابی مورد را نتایج. 

 مراحل ،ترتیب به Pre-Processor دهید جامان یندافر در عملیات هر ارزیابی و سازي شبیه يبرا را. 

 و نمـوده  اصـالح  را فراینـد  ،اوتقض و مهندسی تجربه از استفاده با هستند قبول قابل غیر نتایج اگر 

 .نمایید تکرار را سازي شبیه مراحل

 افزار  قبل از شروع کار با نرم -1-4

 سازي شبیه طراحی براي وقت مقداري ابتدا ،کنید شروع را Deform افزار نرم با کار شما که آن از قبل

 را هـایی  پرسـش  و بگیرید درنظر بیاورید بدست سازي شبیه از دارید قصد که را اطالعاتی ابتدا و بگذارید

 نقـش  عملیـات  در صـورت  چه به قالب پرشدن است؟ مهم پارامتري دما آیا مالً نمایید مطرح خود براي

 تـوان  مـی  دارد؟ جودو کمانش احتمال آید؟ می پیش قالب شکست است؟ مهم پرس نیروي کند؟ می ایفا

 کـه  کنـد  مـی  کمـک  شـما  بـه  مشـخص  هـدف  یک داشتن گرفت؟ نظر در دوبعدي صورت به را مسئله

 کـاربر  بـه  مسـائل  نیا طرح. باشد تر نزدیک نظر مورد فرایند به که کنید طراحی ينحو به را سازي شبیه

 .  دینما يمدلساز يتر قبول قابل صورت به را ندیفرا که دهد می را امکان نیا

 نمایش هندسه مسئله  -1-5

Deform 2سازي مسائل را هم به صورت دوبعدي ( قابلیت شبیهD, Pro, PC(  ) 3و هم به صورت سه بعـديD( 

اي را بتـوان   شود و اگر مسئله بعدي اجرا می تر از مسائل سه تر و آسان داراست. بطور معمول مسائل دوبعدي سریع

 بعدي تحلیل نمود. ارزش ندارد که آنرا به صورت سه ،مان حلاز نظر ز ،نمود يبه صورت دوبعدي مدلساز
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بعدي وجود دارد: متقارن محـوري و کـرنش مسـطح. در هندسـه متقـارن       دو نوع نمایش هندسه دو

کننـد بـا هـم یکسـان هسـتند و در       شود که تمام صفحاتی که از خط تقارن عبور مـی  محوري فرض می

هـاي کـرنش    مالی از مـدل  2-1فحه سیالن ننماید. شکل هندسه کرنش مسطح باید ماده به خارج از ص

هاي متقارن محوري و کرنش مسطح  است. مسائلی را که به مدل مسطح و متقارن محوري را نشان داده 

به صورت دوبعدي تحلیل نمود. به طـور مـال    ،توان با در نظر نگرفتن تغییرات جزئی نزدیک هستند می

گوش را به صورت یـک مسـئله متقـارن     توانید پیچ کله شش ا میاگر کله پیچ قسمت بحرانی نباشد شم

محوري تحلیل نمایید و یک شعاع معادل را براي پیچ با توجه به ابت ماندن حجم تعیین نماییـد. مـالی   

اي در  توان آنـرا بـه صـورت یـک مسـئله کـرنش صـفحه        باشد که می دیگر در این رابطه پره توربین می

 نمود. يچندین مقطع از آن مدلساز
 

 
 ئل کرنش مسطح و متقارن محورياهایی از مس مال -2-1 شکل

 

توان به صورت یک مسئله متقارن محوري در نظر گرفت و حتماً بایـد   اي را نمی کمانش قطعات استوانه

توانـد   سـازي متقـارن محـوري نمـی     چون یک شـبیه  .نمود يبعدي آن را مدلساز به صورت یک مسئله سه

حتی اگر در عمل کمانش اتفاق بیفتد. این نکته حائز اهمیـت اسـت کـه مسـائلی را      ،کمانش را نشان دهد

 ).3-1بعدي آنها را تحلیل نمود (شکل به صورت سه ینمود و بایست يتوان به صورت دوبعدي مدلساز نمی
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