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 چکیده

ش ها قابلیت برهایی همراه است. یکی از این چالشباشد که همواره با چالشبرش مواد یکی از فرایندهای پرکاربرد صنعتی می

مواد با قابلیت کشسانی بالا مانند لاستیک است. به منظور بالابردن طول عمر ابزار و دستیابی به سطح برش مناسب و دقیق و 

شود. سرعت برش بالا از فناوری ارتعاشات توان بالای فراصوتی در صنایع مدرن تولید تایر و لاستیک استفاده میبه  یابیدست

 های برشیباشد. طراحی و ساخت هورنابزار برش فراصوتی تضمین کننده عملکرد مناسب و طول عمر ابزار میطراحی مناسب 

هایی برخوردار است. در مقاله حاضر اثر پارامترهای فراصوتی به دلیل تاثیرگذاری عوامل متنوع در شکل و ابعاد قطعه از پیچیدگی

ر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. د از جنس آلیاژ تیتانیوم رش فراصوتیابعادی طراحی هورن، بر فرکانس رزونانس تیغه ب

توان به یک تیغه برشی با فرکانس افزارهای اجزاء محدود مینهایت نتایج نشان داده است که با استفاده از بهبود طراحی در نرم

 نزدیک به فرکانس نامی طراحی دست یافت.

 .، آلیاژ تیتانیومرزونانسبرش فراصوتی، فرکانس  غهیتی فراصوتی، ارتعاشات توان بالا: کلمات کلیدی

 مقدمه -1

ا استفاده از گیرد و بصورت می یبا استفاده از چاقو است که در فرکانس بالا ارتعاشات ندیفرا کیفراصوتی  ییبرش مواد غذا ندیفرا

سطح  نی. ا[1] دارد زین یاریبس یایشود که مزابدون اصطکاک فراهم می با  یسطح برش تقر کیابزار برش  کیاعمال لرزش فراصوتی به 

 لیبه دل زینازک ن اریبس یهابرش دهد. برش زیرا به طور تم و حتی لاستیکی ییاز محصولات غذا یاریبس تواندیم کماصطکاک  با برش

سطح برش ماده موردنظر را  یفشار رو توانیم ،ارتعاشاتفرکانس بالای  لیبه دل [.2] است ریپذامکان مادهسطح  یکاهش مقاومت رو

  .کندمی جادیا زیسطح برش تم کیمورد  نیکاهش داد و ا
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 ،تمیزتر تر وپاک هایدگیبری برش فراصوتی ندهایفراتوان گفت که در های سنتی میبه برش نسبت از مزایای برش فراصوتی

ا هوجود دارد و تیغه هاغهیت در سطح برش یقوام بیشترهستند همچنین  ترصرفهبهمقرونو  تریبهداشت هابرش، کمتر هازمان برش

منظم،  توان به پایداری بالا، برشهای سنتی میبرش فراصوتی نسبت به برش ندیفرابرای سایر مزایای  .مانندیزمان بیشتری تیز ممدت

 ندیفرادر اثر برش فراصوتی اشاره کرد زیرا در طول  به محصول و حرارت گرما و همچنین عدم نفوذ ستیزطیمحایمنی و حفاظت از 

همانند انواع پنیرهای  اغلب برای برش انواع مواد غذایی فراصوتیبرش مواد غذایی  یهاستمیس .[3] مانندیسرد باقی مبرش ابزار  برش

های منجمد و تازه و همچنین برش زده و همچنین برش سبزیهای تازه، منجمد و یخها، انواع گوشتها و میوهسفت و نرم، انواع آجیل

در صنعت ا هبرش انواع لاستیککاربرد تیغه برشی فراصوتی را در  1شکل  .[4] شوندها و ... استفاده میها و نانها، شیرینیانواع کیک

 .[5]تولید تایر نشان داده است 

 
  کیلاست برش در یفراصوت برش یچاقو کاربرد .1شکل 

یا  [7و  6] های ارتعاشی مانند جوشانواع هورن یسازنهیبهبا توسعه فناوری ارتعاشات توان بالای فراصوتی در صنایع مختلف، طراحی و 

طراحی درست ابزار برش ارتعاشی فراصوتی اهمیت بالایی در عمر و بازده عملکرد آن حین عملیات  محققان قرار گرفت. موردتوجهبرش 

در زمینه طراحی و بهبود  قرار خواهد گرفت. ریتأثتحتبرش دارد. در صورت عدم طراحی درست کیفیت برش حاصل و عمر تیغه برش 

 پژوهشی انجام نشده است. در ایران راصوتی های برش فهای عملکردی انواع هورنویژگی

 44به  کیبه فرکانس نزد یابیباهدف دست 6-4از جنس آلیاژ تیتانیوم  یفراصوت برش غهیت نمونه کی نهیبه یطراح پژوهش نیا در

ته قرار گرف یعامل مورد بررس این در یمهم طراح های شکلیویژگیمختلف در ابعاد  یمدنظر قرار گرفته است. اثر پارامترها لوهرتزیک

 .است دهیمربوطه رسم گرد یاست و نمودارها

 اصول عملکردی مجموعه برش فراصوتی -2

زار برش اب و فراصوتی کنندهتیتقواجزای اصلی یک مجموعه برش فراصوتی شامل منبع تغذیه، مبدل )ترنسدیوسر( فراصوتی، 

قابل  و جریان سیگنال الکتریکی با فرکانس بالا و ولتاژ بالابه را تبدیل ولت  224یا  114برق  فراصوتی 1منبع تغذیه .باشدیمفراصوتی 

و تبدیل آن  دشویم نیو ولتاژ بالایی که توسط ژنراتور تأم بالا از سیگنال الکتریکی فرکانس یریگبا بهره 2مبدل فراصوتی. کندیم تنظیم

شده از منتقلدامنه ارتعاشی  تیوظیفه تقو 3)بوستر( فراصوتی کنندهتیتقو. کندیکار م )اغلب در جهت طولی( مکانیکی ییجابه جابه

 برابر هستند.  3 یال 1در محدوده  یینمابزرگ یها اغلب دارا. مبدلدارد عهدهابزار ارتعاشی را به مبدل فراصوتی به 

. این ابزار با استفاده از کندیاست که در یک فرکانس خاص ارتعاش م با شکل خاصیک قطعه  4فراصوتی )هورن(ابزار برش 

 دهشابزار برش فراصوتی باید مطابق با فرکانس سیستم تنظیم .شوندیکامپیوتری برای بهترین عملکرد و طول عمر طراحی م یسازمدل

 . [8] دسه هورن دارد، طول و هنخواص الاستیک و فیزیکی رنظرگرفتنباشند که این روش تنظیم نیاز به د

                                                   
1 Ultrasonic generator (power supply) 
2 Converter (transducer) 
3 Booster 
4 Cutting tool (horn/sonotrode) 
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شود با کاهش طول هورن فرکانس ملاحظه می طور کههماناست.  نشان دادهاثر طول هورن را بر فرکانس رزونانس آن  2شکل 

 ینیبشیپقابلفرکانس رزونانس طولی با جرم و طول قطعه رابطه معکوس دارد این نتیجه  ازآنجاکه.  [9] است افتهیشیافزارزونانس آن 

 پذیر نخواهد بود.انجام یراحتبههای شکلی مختلف تعیین رفتار فرکانسی باشد منتها به در قطعات پیچیده و با ویژگیمی

 
  اثر طول هورن بر فرکانس رزونانس .2شکل 

 سازیو شبیهمدلسازی  -3

ز، سالیدورک افزارنرمباشد. در طراحی مفهومی در سازی دارای دو گره ارتعاشی و با طول یک طول موج میبرای طراحی و شبیه مدنظرورن ه

سازی اجزاء محدود توسط ماژول تحلیل مودال در اند. برای تعیین ابعاد دقیق و نقشه جزئی هورن، شبیهابعاد حدودی هورن طراحی شده

در بخش مقدمه بیان شد، فرایند طراحی بدون توجه به اثر اندازه هر ویژگی شکلی  طور کههمانانسیس ورکبنچ انجام شده است.  افزارنرم

ابعاد بر  دا اثر تغییر هر یک ازسازی ابتی قابل دستیابی نیست. به همین دلیل در بخش شبیهدرستبهو  سرعتبهبر روی نتایج خروجی 

 زونانسره اولیه ساخته شده و نتیجه فرکانس افتیبهبودخروجی فرکانس رزونانس حاصل مورد ارزیابی قرار گرفته است. در نهایت مدل 

 است. شدهدادهنشان 3شکلدر  ورکزدیسالافزار نرم در هورن هیاول یطراح .است شده سهیمقا یسازهیشب با حاصل

 
  یفراصوت برش هورن CAD یطراح یینما .3شکل 

یی که هایطراح. در شوندیم تعییناز طریق تحلیل مودال های ارتعاشی طبیعی و مود یهافرکانسسازی اجزاء محدود، در شبیه

ظر موردن یطول موداین نکته رعایت شود که  باید حتما برای رسیدن به مود طولی مدنظر  شودیمی برش فراصوتی انجام هاهورنبرای 

کیلوهرتز است،  44فرکانس هدف برای هورن مدنظر  که آنجا از .شده باشدتعیین ینام فرکانس به کینزدشده یطراح یفراصوتهورن 

مود طولی مدنظر از بین شود و سپس افزار انسیس در نظر گرفته میکیلوهرتز در نرم 45کیلوهرتز تا  35های مود بین فرکانس 24تعداد 

جنس ماده  تر است.تر باشد مطلوبکیلوهرتز یعنی فرکانس هدف نزدیک 44شود. هرچه فرکانس کاری این مود طولی به آنها یافته می
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)کیلوگرم بر  4424انتخاب شده است که به ترتیب چگالی، مدول یانگ و ضریب پوآسون برابر با ( Ti-6Al-4V) 6-4آلیاژ تیتانیوم 

 .[14] است 34/4)گیگاپاسکال( و  124مترمکعب(، 

شماتیک نمایش  صورتبهرا  خواهند شدپارامترهایی که در این مقاله برای طراحی هورن برش فراصوتی مدنظر بررسی  4شکل 

این  گیرد.های برش فراصوتی مورد بررسی قرار میدر طراحی هورن مؤثرپارامتر  شش که بیان شد در این مقاله طورهماندهد. می

 قسمت قطعه کار نیبالاتر یجانب ضخامت، (L) ارهایش طول، (W) ارهایعرض ش(، Sشامل فاصله شیارها تا بالای قطعه کار ) پارامترها

(T) ،قطعه کار یکل طول (TL)  هاپله تیموقعو (Sمی ).باشند 

 
 های برش فراصوتیبر طراحی هورن مؤثر شماتیک علامت اختصاری پارامترهای .0شکل 

 نتایج -0

در بخش نتایج ابتدا شکل مود ارتعاشی یک نمونه از ابعاد ارائه شده است و سپس اثر تغییر هر یک از پارامترهای بیان شده در 

 یطولارتعاش  مودشکل  5شکل  بخش طراحی بر فرکانس رزونانس شکل مود طولی ارتعاش تیغه برشی قراصوتی نشان داده است است.

 افتاده است. اتفاق هرتز 39968 فرکانس در که دهدیم شیرا نما 6-4 ومیتانیبا ماده ت فراصوتی برشتیغه 

 
 هرتز 39963در فرکانس  6-0 ومیتانیبا ماده ت یبرش فراصوت غهیمدنظر ت یطول مود .5شکل 

 برش غهیت یرزونانس شکل مود طول فرکانس یعنیشده است  تی، شرط مدنظر رعاشودیمشاهده م 5شکل طور که در همان

 عدد دو نجایدر اباشد. ارتعاشی می گره دهندهنشان 5شکل پررنگ در  یآب رنگناحیه با  .قرار دارد  40kHzفرکانس محدوده در  یفراصوت

 ا قیدق یوقت هاگره نیا. باشدیم موج طول میندوبرابر  ای کامل موج طول کی برابر قطعه طول چون هاپله از عدد دو یرو دارد وجود گره

مودار ن یکهر پارامتر  یمبحث بررس یادامه و در انتها در .باشدیم دارا را بهره نیشتریب کار قطعه نیا یعنی رندیگیم قرار هاپله یرو

 .پردازدیم مدنظر یپارامترها رییبر حسب تغ رزونانسفرکانس  رییتغ که به قرار گرفته شده است



 ایران -تهران  –دانشگاه صنعتی امیرکبیر  -1041آذر ماه  –کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات  دوازدهمین

 

 

5 

 اثر فاصله شیارها تا بالای قطعه کار 4-1

فاصله  رییبا تغ یحالت طراح 4و در هر  شوندیم یقطعه کار بررس یتا بالا ارهایپارامتر فاصله ش ریتأث یطراححالت  چهار یبرا          

 .گرفته است قرار یمورد بررس یفرکانس کار یبر روابعاد  ریتأثمیلیمتر(  124و  115، 114، 145)به ترتیب  کارقطعه  یتا بالا ارهایش

 .(6شکل ) یافته است شیافزا رزونانسفرکانس  یطورکلبه غهیت یو بالا ارهایش نیفاصله ب شیافزا یعنی ارهایش یتمام آوردن نییبا پا

 
 میلیمتر( 124الی  145نمودار تغییرات فرکانس کاری برحسب فاصله شیارها تا بالای قطعه کار ) .6شکل 

 اثر عرض شیارها 4-2

بر روی فرکانس  ریتأثپارامتر عرض شیارها بررسی و در هر حالت طراحی با تغییر عرض شیارها  ریتأثحالت طراحی  5برای 

 نمودار 7شکل  .باشدیم متریلیم 6و  5، 4 ،3 ،2 برابرترتیب قطعه کار به  یرو یارهایض شعر .گرفته استمورد بررسی قرار  رزونانس

متوجه  وانتیم نجایا در .نشان داده است ارهایش عرض تغییربرحسب رزونانس شکل مود طولی تیغه برشی فراصوتی را فرکانس  رییتغ

 . دهدیرا کاهش م رزونانس تیغه برشیفرکانس  ارهایش عرض شیافزاشد که 

 
 میلیمتر( 6الی  2نمودار تغییرات فرکانس کاری برحسب عرض شیارها ) .7شکل 

 اثر طول شیارها 4-3

ول طبر روی فرکانس کاری مورد بررسی قرار گرفت.  ریتأثحالت طراحی با تغییر طول شیارها  5برای بررسی اثر طول شیارها، در 

 طول برحسب رزونانس فرکانس رییتغ 8شکل  .انتخاب شد متریلیم 38و  35 ،32 ،29 ،26  برابر بیقطعه کار به ترت یرو یارهایش

 .دهدیرا کاهش م یفرکانس کار ارهایش طول شیافزا شود،که ملاحظه می طورهمان را نشان داده است. هااریش
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 میلیمتر( 33الی  26نمودار تغییرات فرکانس کاری برحسب طول شیارها ) .3شکل 

 یفراصوت برش غهیت قسمت نیبالاتر یجانب ضخامت اثر 4-4

دامنه در هورن ارتباط مستقیم دارد و از  یینمابزرگنسبت سطح بالای هورن به ضخامت سطح مرتبط با قطعه کار با میزان 

میلیمتر برای سطح بالای هورن انتخاب شده است.  26و  24، 22، 24، 18خش پنج سطح ضخامت اهمیت بالایی برخوردار است. در این ب

 ریتأث 9شکل قرار گرفته است.  مدنظرها یک خط مستقیم در تمامی خروجی صورتبهسطح انتهایی لبه برنده  ییجاجابه کهیدرحال

 شیافزاشود که ملاحظه می طورهماندهد. ضخامت سطح بالای هورن برشی را بر فرکانس رزونانس شکل مود ارتعاش طولی نمایش می

 .دهدیرا کاهش م طولیشکل مود  رزونانس فرکانس میلیمتر 26به  18از  سطح بالای تیغه برشی ضخامت

 
 میلیمتر( 26الی  13نمودار تغییرات فرکانس کاری برحسب ضخامت جانبی بالاترین قسمت هورن برش فراصوتی ) .9شکل 

 یبرش فراصوت غهیت یطول کل اثر 4-5

 یکل اثر طول یبررس ی. براباشدیمارتعاش  یشکل مود طول رزونانسدر فرکانس  رگذاریتأثاز عوامل مهم و  یکی زین یکل طول

رکانس ف یبر رو ریقطعه کار تأث یطول کل رییبا تغ یطراح اندازه سه هر درقرار گرفته است.  مدنظر متریلیم 137و  132، 127اندازه  سه

 طورهمان. باشدیم کار قطعه یکل طول راتییتغ حسب بر یکار فرکانس راتییتغ نمودار ،14شکل  .است گرفتهقرار  یمورد بررس یکار

 .دهدیرا کاهش م یمود طول شکل یقطعه کار فرکانس کار یکل طول شیافزا شودیم ملاحظه که
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 میلیمتر( 137الی  127) قطعه کار یبرحسب طول کل یفرکانس کار راتیینمودار تغ .14شکل 

 یفراصوت برش غهیت یرو بر هاپله تیموقع اثر 4-6

میلیمتر در نظر  44و  39، 34، 29از سطح بالای هورن برشی فراصوت برابر  هاپلهبالاترین ، فاصله هاپلهبرای بررسی اثر موقعیت 

ا بر هشوند و با تغییر موقعیت پلهها بر روی هورن برش فراصوتی بررسی میپارامتر موقعیت پله ریتأث، هراندازهگرفته شده است. برای 

 تیموقعتغییر برحسب  رزونانسفرکانس  رییتغ نمودار 11شکل  گیرد.میبر روی فرکانس کاری مورد بررسی قرار  راتیتأثروی قطعه کار 

 . دهدیم شیرا افزا رزونانسقطعه کار فرکانس  یها تا بالاپله یفاصله تمام شیافزا .باشدیم کار قطعه یهاپله

 
 ها روی قطعه کارنمودار تغییرات فرکانس کاری برحسب موقعیت پله .11شکل 

 نتایج تجربی -5

 12شکل مناسب ساخته شد.  امنهکیلوهرتز و یکنواختی د 44لازم نمونه بهینه هورن با فرکانس نزدیک به  یهایسازهیشبانجام از  پس

کیلوهرتز،  44پس از مونتاژ هورن بر روی ترنسدیوسر فراصوتی  را نشان داده است. 6-4نمونه هورن برشی فراصوتی ساخته شده از آلیاژ تیتانیوم 

توسط دستگاه تحلیل گر امپدانسی نمودار امپدانس نسبت به فرکانس خروجی دستگاه بدست آمد. فرکانس رزونانس، همان ناحیه فرکانسی با 

بدست آمد. مقایسه این فرکانس حاصل از آزمون تجربی هرتز  44418فرکانس رزونانس حاصل از آزمون امپدانسی برابر باشد. حداقل امپدانس می

 باشد.سازی میدرصد خطا در شبیه 1/4هرتز( بیانگر تنها حدود  39968با فرکانس رزونانس حاصل از شبیه سازی )برابر 
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 6-0نمونه هورن برشی فراصوتی ساخته شده از جنس آلیاژ تیتانیوم . 12شکل 

 گیرینتیجه -6

 انسیس محدود تحلیل اجزاء افزارنرمدر این پژوهش اثر پارامترهای ابعاد هورن برشی فراصوتی بر روی فرکانس رزونانس حاصل هورن در 

 از: اندعبارتپارامترها  ازبا استفاده از تحلیل مودال حاصل شده است. نتایج حاصل 

  قطعه کار و  یا بالات ارهایفاصله ش رییتغ نیب یعنی. ابدییم شیافزا رزونانسفرکانس  یطورکلبه غهیت یو بالا ارهایش نیفاصله ب شیافزابا

 یعنی. دابییکاهش م رزونانسفرکانس  ارهایش عرض شیافزا با همچنین .دارد وجود میمستق رابطه یکلطوربه یفرکانس کار رییتغ

 رابطه عکس وجود دارد. یفرکانس کار رییو تغ ارهایعرض ش رییتغ نیب

 عکس طهراب رزونانسفرکانس  رییو تغ ارهایطول ش رییتغ نیب یعنی. ابدییکاهش م رزونانسفرکانس  ارهایطول ش شیافزا با 

 نیب یعنی. ابدییکاهش م رزونانسقسمت قطعه کار فرکانس  نیبالاتر یضخامت قسمت جانب شیافزا باهمچنین  .دارد وجود

 رابطه عکس وجود دارد. یفرکانس کار راتییقسمت قطعه کار و تغ نیبالاتر یضخامت قسمت جانب رییتغ

 رزونانسفرکانس  رییتغ و کارقطعه یطول کل رییتغ نیب یعنی. ابدییکاهش م رزونانسقطعه کار فرکانس  یطول کل شیافزا با 

 نیب ینعی. ابدییم شیافزا رزونانسقطعه کار فرکانس  یها تا بالاپله یفاصله تمام شیافزا با نیهمچن .دارد وجود عکس رابطه

 .دارد وجود میمستق رابطه رزونانسفرکانس  رییتغ و کار قطعه یبالا تا هاپله یفاصله تمام رییتغ

 هرتز شده است در حالی که فرکانس رزونانس  39968سازی اجزاء محدود برابر فرکانس رزونانس مدل با ابعاد منتخب در شبیه

 دهد.درصد خطا را نشان می 1/4هرتز شده است که تنها  44418همراه ترنسدیوسر برابر نمونه ساخته شده به 
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