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چكيده
 ولی به کارگيری سامانههای توليد مسير ابزار،اگر چه استفاده از ماشينهای کنترل عددی فوق سريع بهصورت روزافزون در حال زيادشدن است
 تراز ثابت و يا،سنتی برای اين نوع ماشينها براساس توليد بالکهای اوليه خطی يا دايرهای و با به کارگيری استراتژیهای استانداردی چون موازی
 اين مقاله روش جديدی را برای توليد مسير ابزار مبتنی بر نربز مخصوص. محدوديت ذاتی را برای کاربرد اين ماشينها خواهند داشت،پارامتر ثابت
 مبتنی بر نربز، بهمنظور پيوستهکردن هرچه بيشتر ماشينکاری شيوه پيچشی توليد مسير ابزار در اين مقاله.ماشينهای فوق سريع ارائه میدهد
 اين الگوريتم با آفست کردن لبه بيرونی سطح ابزار در يك.ارائه می شود که تعداد بالکها نسبت به روشهای سنتی تا پنج برابر کاهش میيابد
 صفحه راهنمای افقی دوبعدی مدل را تهيه می کند و سپس با آفست کردن کانتور حاصله به سمت داخل براساس مقدار فاصله آفست،ارتفاع ثابت
. مسيرهای حاصله با الگوريتم نربز تخمين زده میشوند، در مرحله آخر. کانتورهای آفست تهيه و برروی سطح ابزار تصوير می شوند،محاسبه شده
 مثالی از اين الگوريتم در مقايسه با شيوه سنتی بههمراه.الگوري تم تخمين طوری ارائه شده است که حداقل تعداد نقاط کنترلی حاصل شود
.صحتسنجی آن ارائه می گردد
 ماشينهای فوق سريع، بيشبرش، آفست کردن، نربز، توليد مسير ابزار پيچشی:واژه هاي کليدي
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ABSTRACT
In spite of increasingly utilizing high speed machining (HSM), the conventional tool path generation methods which are
based on linear/circular blocks by applying standard strategies like parallel, z constant and Iso are usually employed in
practice. Even though these tool-paths are employed by non-linear interpolators they have inherent limitations for HSM
applications. This paper presents a new method for tool path generation in terms of NURBS. In order to increase the
continuity of machining in HSM, a helical topology tool path in terms of NURBS is developed. This method reduces
the number of CNC blocks up to five times. This algorithm creates a 2D-horizontal guide plane by offs etting the
contour edges of the design surface. After that the inside offset of the contour is generated at a computed distance and
then the contour and all its offsets are projected on the CL-surface. Finally, the tool-paths are approximated with
NURBS approximation algorithm. The algorithm is designed to minimize the number of control points. An example of
proposed approach consisting the comparison of the conventional method and verification is given .
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دايرهای و استفاده از اسرتراتژیهرای اسرتاندارد مروازی ،ارتفراع
ثابت و يا مكانيزم پارامتر ثابت  1میباشند ]  . [4- 2نظر به اينکه
سرررعت ماشررينهررای فرروق سررريع حرردود ده برابررر بيشررتر از
ماشينهای فرز کنترل عددی معمولی میباشد موضروع توليرد
مسير ابزار راهحل جديدی را میطلبد بهخصوص اينکه با توليد
ماشينهای دارای کنترلرهای غيرخطی نربز سرعتهای برشی و
پيشروی نيز افزايش يافتهاند و اين روال در آينده نيز قطعاً ادامه
خواهد داشت ] .[9

4

ابزارهای مورد اسرتفاده در ماشرينهرای فروق سرر يع دارای
سختی بسيار باال و چقرمگی نسبتاً پايينتری هستند .چقرمگی
پايين در اين ابزارها مشكالت بسيار جدی را در لبه برنده ابرزار
که در حال برادهبرداری است ايجاد میکند .در ماشينهای فوق
سريع ،لب پرشدن لبه برنده در اثر شوکهای حرارتی و مكانيكی
بهوجود می آيد و نوسانات در ميزان بار ترثثير بسريار مهمری در
اين امر ايجاد میکند و اين در حالی است که سرعت بسيار زياد
ماشينکاری در مرحله پرداختکراری فرصرتی را بررای جبرران
خسارت حاصله باقی نمیگذارد.

باالنويس
سطح آفست

مكانيزمهای توليد مسرير ابرزار بررای ماشرينهرای کنتررل
عددی مطرح در طراحی و تولي د به کمك رايانه ،به سره شريوه

i

زيرنويس
شماره پارامتر

کلی قابل طبقهبندی هستند ]  - 4 :[4شيوه پارامتريك - 2شيوه

p

درجه منحنی

کارتزين و  - 9شيوه صفحه راهنما.

u

مشتق اول برحسب

u

uu

مشتق دوم برحسب

u

شيوه پارامتريك در حقيقرت محاسربه مسريرهای ابرزار برا
انتقال نقاط حاصلشده در ناحيه پارامتريك سطح بر روی سطح
 CLمی باشد .شيوه ايزوپارامتريك نمونه شناختهشدهای از ايرن

 - 1مقدمه
ساخت بهينه قطعاتی نظير قالب ،مبحثی بسيار مهم در صنعت
مدرن می باشد .مخصوصاً از اين جهت که اکثر قطعات امرروزی
دارای اشرركالی آزاد  2و پيچيرر ده هسررتند .کرراربرد روزافررزون
ماشينکاری فوق سريع  ،9امروزه بهجهت افزايش راندمان توليرد
و يا به عبارتی کاهش زمان ماشينکاری قطعات می باشد.
ماشينهای فوق سريع به علت سرعت برشی باال و پيشروی
بسيار زيادی که دارند ،قادرند با کمترکردن فاصله بين مسيرها،
پروسههای پرداخت در ماشينکراری قطعره را در زمران بسريار
کمتری انجام دهند .هرچنرد راهبررد مرورد اسرتفاده در توليرد
مسيرهای ابزار عمدتاً براساس برالکهرای سرنتی خطری و يرا

شيوه می باشد .در اين شيوه ،خصوصيت سطح بهخوبی بررروی
مسيرهای ابزار منتقل میشود که خود باعر افرزايش کيفيرت
سطح ماشينکاری میشود ولری تبعيّرت از خصوصريات سرطح
توسط مسيرهای ابزار برروی سطوح پارامتريكی که نقاط کنترل
آن چهاربعدی هستند هميشه نتيجه مطلوبی را دربرر نخواهرد
داشت ]  4و  .[1به عنوان مثال شكل  1مسير ابزار توليدشده روی
سطح نربز را نشان میدهد که دو نقطه کنترل آن همرانگونره
که مشخص اسرت دارای وزن  ،48هسرتند و ايرن امرر موجرب
کشيده شدن مسيرهای ابزار به سمت اين دو نقطه شده است و
درنتيجه در برخی نواحی فاصله بين مسيرهای ابزار علریرغرم
کوچك بودن ،ميزان پيشروی جانبی زياد شده است (شكل .) 2

)1- NURBS (non-uniform rational b-spline
2- Free-form
3- HSM

4- ISO

توليد مسير ابزار مبتنی بر نربز برای ماشينكاری فوق سريع

کرد که عالوه بر پيوستگی هرچه بيشتر ،کيفيت سطح مطلوبی
نيز حاصل شود و لذا در اين مقاله حداکثر ارتفراع کاسرپ هرم
لحاظ خواهد شد تا بعد از ماشينکاری ،سطح با کيفيرت مرورد
نظر ايجاد شود .ثابت نگهداشتن ارتفاع کاسپ در امتداد مسرير
ماشينکاری و بهخصوص ماشينکاری فوق سريع اگرچه باعر
بهبود پرداخت قطعه کار نهايی میشرود ]  ،[7- 1ولری بره علرت
نوسانات بسيار شديدی که در مسير بهمنظور ثابت نگهداشرتن
ارتفاع کاسپ ايجاد میشود ،عالوه بر افزايش طول مسير ،حجم
بالکهای نربز را هم تا حد قابل توجهای افزايش مریدهرد و از
طرفی ممكن است مانع از افزايش سرعت ماشينکاری ترا حرد
مطلوب شود ]  . [9مقاالت متعددی تراکنون درخصروص توليرد
مسير ابزار براساس سامانه سنتی ارائه شرده اسرت کره از ذکرر
آنها بهصورت مجزا خودداری میشود ] .[0

W=10.0

شکل ( :)1مسير ابزار ايزوپارامتريك.

سطح طراحی
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)(CAD

ساخت سطح راهنما
ساخت مسير راهنما
تصوير مسير راهنما بر
روی سطح CL
پياده سازی الگوريتم تخمين
مسير ابزار مبتنی بر نربز
شکل ( : )2رويه کلی توليد مسير ابزار.

سررادهترررين و مشررهورترين شرريوه توليررد مسررير ابررزار ،شرريوه
ايزوپارامتريك می باشد که بسيار مورد استفاده قررار مریگيررد.
اگرچه شيوه ايزوپارامتريك با محاسبات ساده و نياز به حافظره
کمترر مسريرهای ابرزار را توليرد مریکنرد ،ولری فواصرل برين
مسيرهای ابزار در سطوح نربز که نقاط آن چهار بعدی میباشند
باع ايجاد خطای عدم ماشينکاری بين خطوط جانبی مسرير
ابزار 4در ماشينکراری مریشرود .شريوه معرروي ديگرر ،شريوه
کارتزين می باشد و برای اجرا ،ابتدا سطح بايرد بره يرك مردل
رياضی تبديل شده و حل معادالت تقاطع سطح با صفحه مسير
ابزار منحنیهای مسير ابرزار را توليرد مریکنرد و عمومراً بررای
سطوح با فرم پيچيده شيوهای نسبتاً زمانبر میباشد ] .[4
بهمنظور حداقلکردن نوسان در نيروی برشی و عدم لبپرشدن
ابزار در ماشينهای فوق سريع ،روشن است که بهتررين راهکرار
ممكن ،ماشينکاری يك قطعه بهصورت پيوسته میباشد يعنی
اينکه بايد تعداد بالکهای حرکت بدون برادهبرداری را حداقل
نمود ]  . [5در ماشينکاری فوق سريع بايد مسرير ابرزاری تهيره
1 - Uncut

با مطرحشدن ماشينهای فوق سريع مبتنی بر نربز بهجرای
بالکهای خطی و دايررهای آنهرا را برهصرورت نربرز دريافرت
میکند و بهواسطه همين تكنو لوژی نوين ،سرعت و دقت اجرای
بالکها تا حد بسيار زيادی افزايش يافته است .الرتينگ  2توليد
مسير ابزار مبتنی بر نربز با استفاده از راهبرد کارتزين و درنظرر
گرفتن صفحات مروازی را ارائره نمروده اسرت و مسرير ابرزار را
بهصورت موازی توليد میکنرد .اسرتفاده از رويرههرای رياضری
جبری در پيداکردن تالقی بين صفحات قائم و سطح اصلی بره
خصوص زمانی که سطح طراحی پيچيده باشد منجر به زمانبر
شدن اجرای الگوريتم میگردد ] .[3
شرکت هواپيمايی بوئينگ ،روش ماشينکاری چرخشری  9را
برای خشنکاری مواد سخت به شيوه سرنتی پيشرنهاد داد کره
سايش ابزار را با توجه به حرکت پيوسته ابزار روی سطح کاهش
میدهد [ .]5
زوو  1و همكاران توليد مسير ابرزار روی سرطح نربرز را ارائره
نمودند که براساس آن ،سطح ابتدا با توجه به ميزان زاويه شيب
به نواحی جداگانه تقسيمبندی و مسير ابرزار روی ايرن نرواحی
توليد میشود .اين شيوه نسبت به روش ايزوپارامتريرك تعرداد
بالکهای کمتری را ايجاد میکند که برای ماشينکراری فروق
سررريع مطلرروب اسررت [  .]48هررارانود  5و همكرراران نيررز روش
تقسيمبندی يك سطح را براساس بردار عمود برر سرطح انجرام
دادند و مسير را روی اين نواحی بهطرور جداگانره پيرادهسرازی
کردند [ .]44
2- Lartiguea
3 - Spiral
4- Zhu
5- Haranud

فصلنامه علمی  -پژوهشی مكانيك هوافضا ،جلد  ،41شماره  ،2تابستان 4931

18

مكانيزم تولي د مسير ابزار استفادهشده در اين مقاله ،مشرابه
حالت پارامتريك است با اين تفاوت که برهجرای انتقرال نقراط
بهصورت پارامتريك برروی سرطح  ،CLآنهرا در راسرتای قرائم
برروی سطح تصوير میشوند .در واقع در اين شريوه مسريرهای
سرطح CL

ابزار ابتدا برروی سطح راهنما که همان نمای فوقانی
میباشد ،ايجاد شده (مسيرهای راهنما) و سپس بررروی سرطح
 CLو در راستای قائم که همان راستای محور ابزار است تصروير
میشوند .شكل  2رويه کلی توليد مسير ابزار که در اين مقالره
انجام شده را نشان میدهد .رويه ارائهشده بررای ماشرينکراری
کليه سطوح با فرم پيچيرده در ماشرينهرای فررز سره محروره
کنترل عددی مبتنی بر نربز قابل استفاده خواهد بود.
در بخش (  ) 2آفستزدن کانتور راهنما تشريح میشود و در
بخش (  ) 9نحوه تبديل کانتورهای بهدستآمده از مرحله قبل به
نربز بيان مریشرود .بخرش (  ) 1اتصرال برين کانتورهرا مطررح
میگردد .در بخش (  ) 5نمونهای از روش برهکرار رفتره در ايرن

میشود .اگر سطح طراحی  Qبهصورت يك سطح آزاد در فضای
 R3تعريف شود .برای چنين سرطحی ،سرطح آفسرت براسراس
رابطه زير قابل محاسبه است ] :[49
()4

که در آن r ،شعاع ابزار و به عنوان فاصله آفست درنظرر گرفتره
شده است و ) N(u,vبردار عمود بر سطح طراحی می باشد.
ارتفاع کاسپ ضخامت ناحيه باقیمانده برروی سطح اسرت.
فاصله دو مسير با  wتعريف میشود که پيشروی جانبی ناميده
میشود .برای شعاع ابزار  rداده شده و حداکثر ارتفاع کاسرپ h
برروی سطح تخت ،فاصله بين دو مسير بهصورت زيرر در نظرر
گرفته میشود ] .[4
ولی اگر سطح در امتداد عمرود برر منحنری مسرير ابرزار دارای
انحناء باشد ،در اين صورت فاصله بين مسيرها براسراس رابطره
زير قابل محاسبه است [ :]4
()9

 - 2ساخت سطح راهنما (آفست کانتور)

کافيست ( zارتفاع) تمام نقاط کرانتور مررزی جسرم بره ارتفراع
مشخص انتقال يابد .حال کانتور دو بعدی آفست تشكيل شرده
است و بايد اين کانتور به سمت داخل آفست شرود ترا الگروی
پيچشری  4آن شركل گي ررد  .فاصرله آفسررت در کيفيرت سررطح
ماشينکاری شده نقش بسيار مهمی ايفا مریکنرد و لرذا بايرد
طوری تعيين شود که ميزان ارتفاع کاسپ از حرد مجرازی کره
توسط کاربر تعريف میشود بيشتر نشود .بعد از تشركيل تمرام
کانتورهای آفست که مسيرهای راهنما  2ناميده میشوند آنها را
بهروی سطح و در راستای محور ابزار برشی يعنی محرور ارتفراع
تصوير میکنيم ] .[42
 - 1- 2فاصله آفست
از آنجا که معموالً حرکت ابرزار برر اسراس مرکرز ابرزار انجرام
میشود لذا برای حصول اين نتيجه بايد از سطح طراحری يرك
آفست به اندازه شعاع ابزار تهيره کررد  .در ايرن صرورت سرطح
حاصله به عنوان سطح اصلی برای توليد مسير ابزار درنظر گرفته
1- Helical
2- Guide Path

w  2 h  2r - h 

()2

مقاله ارائه میشود و بخش آخر نتيجهگيری اين مقاله است.

اولين مرحله از توليد مسير ابزار به شيوه بيانشده ،تعريفکردن
کانتور اوليه آفست می باشد .برای بهدسرتآوردن ايرن کرانتور،



Q o u ,v   Q u ,v   rN u ,v

4(R  r )2 (R  h )2 -[R 2  2Rr  (R  h ) 2 ]2

w 

R h

که در آن R ،شعاع انحناء قائم برای نرواحی برجسرته مثبرت و
برای نواحی مقعر منفی درنظر گرفته میشود [  . ]4در صورتیکه
در معادله (  R ،) 9بهسمت بی نهايت ميل کند ،در ايرن صرورت
معادله (  ) 9به معادله (  ) 2تبديل میشود .حل ايرن ترابع يرك
رابطه نسبتاً زمانبر در الگوريتمهای رايانهای می باشرد و بررای
پرهيز از هرگونه رابطه پيچيده ر ياضی بهمنظرور کراهش زمران
اجرای الگوريتم ،از رابطه تخمينی (  ) 1استفاده میشود:
()1

) 8hr (R  r
R

w 

برای استفاده از اين معادله ،فرض میشرود کره مقردار ارتفراع
کاسپ خيلی کمتر از شعاع انحنراء قرائم اسرت ) .(h<<Rحرال
برای تعيين ميزان دقت اين رابطه در مقاله حاضر به اين صورت
میتوان بررسی کرد که با توجه به اينکه برای توليد سطحی با
کيفيت مطلوب با ماشينکاری فوق سريع ،فاصله بين مسريرها
طوری درنظر گرفته میشود که زبرری سرطح ) (Rmaxکرمترر از
 8 /84 mmباشد .اختالي بين دو معادله (  9و  ) 1برای دو مقدار
ارتفاع کاسپ  8 /84 mmو  ،8 /4 mmشعاع ابزار بين 4- 48 mm
و شعاع انحناء بين  4- 58 mmمقايسه شده است .مقردار خطرا
با رابطه (  ) 5قابل محاسبه است:
()5

w  w
100%
w
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که در آن w' ،مقدار پيشروی جانبی محاسبهشده با معادله ( ) 9

برای ارتفاع کاسپ  8 /4 mmنتيجه مقايسره در شركل  1نشران

و  wمقدار محاسبه شده با معادله (  ) 1است.
نتيجه اين مقايسه در شكلهای  0- 1نشان داده میشرود.

داده میشود  .همانگونه که مشاهده میگردد برای ابزار با شعاع
بيشتر از  5 mmو شرعاع انحنراء بيشرتر از  1 mmمقردار خطرا
کمتر از  % 2است که نسبت به حالت قبل ،ده برابر شده است و
اين خطا برای شعاع انحناء بيشتر از  44 mmو همين ابرزار بره
 % 4میرسد .برای سرطوح مقعرر نيرز نترايج مشرابهی حاصرل
میشود .برای ارتفراع کاسرپ  ،8 /84 mmشرعاع ابرزار  5 mmو
شعاع انحناء کمتر از  48 mmخطا از  % 8 /825کمتر خواهد بود
و برای ارتفاع کاسپ  ،8 /4 mmشرعاع انحنراع کرمترر از 3 mm
مقدار خطای تخمين  % 8 /25میشود.

همانگونه که در شكل  ،0قابل مشاهده است در ارتفاع کاسرپ
 8 /84 mmو برای ابزار با شعاع بزرگتر از  5 mmو شعاع انحناء
قائم بيشتر از  44 mmمقدار خطرای تخمرين کرمترر از % 8 /4
است و برای همين ابزار و شعاع انحناء تقريباً  1 mmايرن خطرا
به حدود  % 8 /2خواهد رسيد.

)(b

)(a

شکل ( :)0خطای محاسبه شده برای ارتفاع کاسپ  8/84 mmبرای سطح محدب ) (aو سطح مقعر ).(b

)(a

)(b

شکل (  :)1خطای محاسبه شده برای ارتفاع کاسپ  8/4 mmبرای سطح محدب ) (aو سطح مقعر ).(b

هر چه شعاع انحناء بزرگتر از ارتفاع کاسپ باشد برا اطمينران
بيشتری میتوان از رابطه (  ) 1استفاده کرد .ارتفاع کاسرپ زيراد
خطای تخمين را زياد میکند .در ماشينکاری فوق سر يع ارتفاع
کاسپ کمتر از حرالرت ماشينکراری معمولی میباشر د .بنابراين

دقت معادله تخمين برای محاسبه فاصله بين مسيرهای ابزار در
ماشينکاری فوق سريع به اندازه کافی خوب می باشد و لرذا برا
سرعت بسيار باالتری میتوان فاصله بين مسيرها را با تخمرين
خروبی بره دسرت آورد .پررس برا اطمينران و جهرت تسررريع در

فصلنامه علمی  -پژوهشی مكانيك هوافضا ،جلد  ،41شماره  ،2تابستان 4931
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محاسبات بهجای معادله (  ) 9از معادلره (  ،) 1جهرت برهدسرت
آوردن فاصله بين دو مسير استفاده شده است.
 - 2- 2آفست کانتور
در صورتیکه کانتور حاصلهشده ،فرم استاندارد خط و يا کمانی
از دايرره داشرته باشررد بره صرورت دقيررق و برا درنظرر گرررفتن
پارامترهای کليدی آن قابل آفستشدن است.
چنانچه کانتور حاصلهشده پروفيل يك منحنی برا شركل
دلخواه باشد از الگوريتم آفست لس پيگل اسرتفاده مریشرود
[  .]49در اين الگوريتم ،منحنی پروفيرل برحسرب مشرتق دوم
تابع نمونه گيری می شود و در ابتدا منحنی بره تكرههرای بز يرر
تبديل می شود .تعداد نقاطی که برای هر تكه منحنی بزير بايد
نمونهگيری شود از رابطه ( ) 7بهدست میآيد.
M
8

() 7

pow

1
n 
 

که در آن M ،مقدار حداکثر روی مشرتق دوم ترابع آفسرت
است ε ،مقدار تلرانس تعريفی توسط کاربر و  powبرای حرالتی
که تخمين خطی انجام شود برابرر  8 /5و در غيرر ايرن صرورت
برابر با  8 /91درنظر گرفته میشود ] .[49
آفست هر نقطه نمونهگيری شده در راسرتای برردار آفسرت
) d(uانجام می شود که اندازه آن برابر فاصله آفست و جهت آن
جهت بردار عمود بر منحنی است .نقاط آفست پيدا شده ابتردا
اصطالحاً تميز می شوند و حلقههای بسته و يا به عبرارتی نقراط
خود تالقی حذي میشوند تا منحنی حاصله خود تالقی نباشد.
برای استفاده از رابطه ( ،) 7بهدست آوردن مقدار حداکثر مشتق

شکل ( :)1کانتور آفست بههمراه حلقههای بسته

 - 0تخمين نقاط با منحني نربز
بعد از آفستکردن همه منحنیها ،منحنریهرای آفسرت بايرد
برروی سطح  CLتصوير شود .برای اين منظرور از مردل تصروير
تراز استفاده میشود که جزئيات کامل اين روش در مرجع [ ]4
آمده است  .با منتقلشدن کليه نقاط منحنیهای آفست ،اکنون

دوم روی منحنرری آفسررت نيرراز مرری باشررد .مشررتق اول و دوم
بهصورت رابطه (  ) 1محاسبه میشود که در آن ) d(uبردار عمود
بر سطح با اندازه شعاع ابزار می باشد.
()1

Cuo  u   Cu  u   du  u 
o
Cuu
 u   Cuu  u   duu  u 

با توجه به فرمول فوق محاسبه مقدار حداکثر مشتق دوم بررای
 Mامكان پذير میباشد.
برای محاسبه  Mاز هر منحنی بزير به تعداد ) 2(p+1نقطره
نمونه گيری شده و بعد از آفستکردن ،مشتق دوم ترابع آفسرت
در اين نقاط بهصورت عددی محاسربه مریشرود ]  . [41مقردار
حداکثر محاسبه شده روی اين نقاط همان مقدار  Mخواهد بود.
با محاسبه  Mبه تعداد نقاط محاسبه شده از رابطه ( ) 7از روی
منحنی های بزير نمونهگيری شده و براساس رابطه (  ) 0آفسرت
میشوند .سپس يك منحنی بی  -اسپالين از اين نقاط ميان يابی
می شود .البته قبل از محاسبه منحنی ميان يابی ،همانگونه که
بيان شد روی چندضلعی نقاط عمل پاکسازی حلقههای بسته
انجام می شود تا منحنی حاصله و در نتيجه سطح نهرايی فاقرد
قسمتهای خود تالقی باشد .شكل  1نمونهای از آفست کانتور
بسته با شكل دلخواه می باشد که نقاط نمونهگيری شده بررای
رويت بهتر حلقههای بسته حذي شدهاند و در شركل  6همران
کانتور آفست که حلقههای بسته آن حذي شدهاند را بههمرراه
نقاط نمونهگيری شده ،نشان میدهد.
()0

C o u   C u   d u 

شکل ( :)6کانتور آفست بههمراه نقاط نمونهگيری شده

نوبت تخمين اين نقاط با منحنری نربرز مری باشرد .عبروردادن
منحنی با مجموعهای از نقاط به دو روش قابل انجام اسرت کره
يكی ميان يابی و ديگری تخمين ناميده میشود ]  .[2در حالرت
ميان يابی ،منحنی از مجموعهای از نقاط برهطرور دقيرق عبرور
میکند ولی در حالت تخمين ضرورتی در عبور منحنی از همره
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نقاط وجود ندارد و منحنی فقط بايد از نقاط ابتدائی و انتهرائی
عبور کند .به عبارت ديگر ،منحنی بهجز دو نقطه ابتدا و انتهرا
ممكن است فقط از کنار ساير نقاط عبور کند و آن را براسراس
ميزان خطا تخمين بزند .در اين مقاله بهمنظرور کراهش تعرداد
نقاط کنترلی منحنی نربز از شيوه تخمين استفاده شرده اسرت.
طبع ًا اگر مقدار خطرا صرفر درنظرر گرفتره شرود الگروريتم بره
ميان يابی تبديل میشود.
برای توضيح اينکه يك منحنری برا چره دقتری مریتوانرد
مجموعهای از نقراط را تخمرين بزنرد از پرارامتر خطرا اسرتفاده
می شود .اگر مجموع اين خطاها حداقل شود منحنی با شرباهت
بيشتری نسبت به فرم چندضلعی حاصل از نقاط ورودی شركل
خواهد گرفت.
 - 1- 0تعريف منحني نربز
منحنی نربز يك منحنی برداری است که با فرموالسيون رابطره
(  ) 3تعريف میشود ]  45و :[47
n

 w P N u 
i,p

()3

i i

i 0
n

 w i Ni,p  u 

Cu 

i 0

که در آن Pi ،نقاط کنترل منحنی اسرت wi .وزن نقراط و
بردار يكه تابع اوليه بی  -اسپالين است که دارای درجه  pاست.
اين تابع بهصورت زير در نظر گرفته میشود:
Ni,p

( ) 48

1 u i  u  u i 1
N i,0  u   
otherwise
0
u  ui
N i,p  u  
N i,p 1  u  
u i  p 1  u i
N i 1,p 1  u 

u i  p 1  u
u i  p 1  u i 1

گرره U

برای محاسبه مقادير تابع اوليه نيراز بره تعريرف برردار
می باشد که در ادامه تشريح میشود .توجه شود که وقتی همره
مقادير وزن برابر يك شوند منحنی نربز به منحنی بی  -اسپالين
تبديل میشود.
 - 2- 0الگوريتم تخمين
برای  m+1نقطه داده شده  P0 , P1 ,…, Pmهدي پيرداکردن يرك
منحنی بی  -اسپالين است که در امتداد چندضلعی که اين نقاط
را بههم وصل میکند قرار گيررد و دارای حرداقل تعرداد نقراط
کنترل باشد و از طرفی رابطه خطا را نيز ارضاء کند .شركل ،7
فلوچارت تقريبزنی منحنی نربز را نمايش مریدهرد کره در 5
مرحله تعريف شده است .در ابتدای پروسه m+1 ،نقطره جهرت
تخمين و ميزان خطای تخمين ) (εدريافت و تعداد نقاط کنترل

نهايی ) (nبهطور پيش فرض برابر  % 5تعداد نقاطی که بايد با
منحنی نربز تخمين زده شوند ،درنظر گرفته مریشرود و چرك
میشود که  nحتماً بزرگتر و يا مساوی درجه منحنی به عرالوه
يك باشد.
تخمين در مرحله دوم شكل میگيرد و چنانچه ميزان خطا
از ميزان معينشده بيشتر باشد ،به تعرداد نقراط کنتررل يكری
افزوده می شرود .توجره شرود کره ايرن افرزايش ترا حرداکثر m
میباشد.
در مرحله سوم ،کاهش نقاط کنترل مدنظر اسرت و لرذا برا
سعی و خطا تعداد نقاط کنترل کاهش پيدا میکند.
در مرحله چهارم بهينهسازی در تخمين با تغيير در مقرادير
بردار گره با استفاده از رابطه (  ) 41انجام میشود و لرذا در ايرن
مرحله نيز سعی در کاهش تعداد نقاط کنترل میشود.
در مرحله نهايی نقاط کنترل مرحله قبرل کره بره ازای آن
خطای تخمين از خطای مجاز بيشتر شده است ،با اضافهکرردن
يك نقطه کنترل ،يك مرحله به قبل برمیگردد و منحنی نهايی
با اين تعداد نقاط تخمين زده میشود و نقاط کنترل نهايی پيدا
میشوند.
حداقل تعداد نقاط کنترل حاصلشده در بهترين حالت برابر
درجه منحنی به عالوه يك می باشد .پروسه بهينهسازی ،پروسه
اضافهای است که به پروسه اصلی اضافه شده تا ميرزان خطرا را
کمتر کند .در اين حالرت ،تعرداد نقراط کنتررل ممكرن اسرت
تغييری نكند .اگر اين پروسه موفق شود مقردار خطرا را کرمترر
کند اين عمل مجدداً تكرار میگردد تا باز هم خطا کاهش پيدا
کند و در واقع با اين عمل پروسه مجدداً فرصت کراهش تعرداد
نقاط کنترل را بهدست مریآورد .اگرر چنرانچره خطرا در هرر
مرحلهای تغييری نكرد و يا احياناً بيشتر شد ،آخرين مرحلرهای
که خطا کاهش يافته بود بازيابی شده و نقاط کنترل که اکنون
با دقت بيشتر حاصل شدهاند ،حل نهايی پروسه تخمين خواهند
بود.
 - 0- 0بردار گره
مرحله اصلی در تخمين با منحنی نربز اختصاصدادن پارامتر به
هر يك از نقاط ورودی است .اين مرحله تثثير قابرل تروجهی در
شكل منحنی نهائی خواهد داشت .شريوههرای مختلفری بررای
تعيين بردار گره ارائه شدهاند که مهمترين آنهرا شريوه طرول
وتر  ،4مرکزگرا  2و شيوه فاصله يكنواخت  9است ] .[45
1- Chord-length
2- Centripetal
3- Uniform
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شيوه طول وتر براساس طول چندضلعی حاصله از نقاط کنترل
عمل پارامتردهی را انجام میدهد .فرض مریشرود  dدر رابطره
(  ) 44طول کل چندضلعی حاصله باشد.
m

d   Pk  Pk 1

( ) 44

k 1

در اين صورت ،مطابق رابطه (  ) 42پارامتر نقطه ابتدائی صرفر و
نقطه انتهائی يك درنظر گرفته میشود.
u 0  0, u m  1

( ) 42

و ساير پارامترها براساس رابطه (  ) 49قابل محاسبه هستند.
( ) 49

, n 1

, k  1,

Pk  Pk 1
d

u k  u k 1 



( ) 41

k 1

که در آن α ،معموالً  8 /5در نظر گرفته میشود .هر چره  αبره
يك نزديكتر شود ،خصوصيت شيوه پارامتردهی طرول وترر در
شكل منحنی بيشتر ظاهر مریشرود .برهجرز اولرين و آخررين
پارامتر که مشابه حالت قبل است ،ساير پارامترها براساس رابطه
(  ) 45قابل تعيين هستند.


( ) 45

, n 1

نسبت ساير روشها مشهودتر است.
شيوه مرکزگرا به نسبت حالت طول وتر در مواردی که نقاط

] .[45

u 0  u1  ...  u p  0
u n 1  u n  2  ...  u n  p 1  1
m 1
D
n  p 1
)i  int( jD
  jD  i

() 47

u p  j  1    u i 1  u i j  1,..., n  p

اين شيوه معموالً باع نوسان شديد در ابتدای تخمين میشود
ب رهخصرروص هنگررامی کرره اضررالع چندضررلعی دارای اخررتالي
اندازههای بزرگ باشند .برای حل اين مشركل از برردار گرره در
رابطه (  ،) 41استفاده میشود ] .[45

V

I

دريافت مقدار خطای  εو
نقاط  Pmو درجه تخمين

پايان

ذخيره سازی نقاط
کنترل منحنی نهائی

شروع

تعداد نقاط کنترل
اوليه n=m/20
بله

آيا n<Degree+1

پياده سازی تخمين
نربز با نقاط بهينه شده
بازيابی بهينه سازی
در مرحله قبل

خير

IV

آيا error<ε

بهينه سازی
تخمين

بله

پياده سازی
تخمين نربز

n=n-1

آيا error<ε

n=Degree+1

خير
پياده سازی
تخمين نربز

n=n+1

d

خير

خير

II

آيا m<n

بله

n=n+1

III

بله

u k  u k 1 

برای توليد بردار گره از فرمول ( ) 47نيز استفاده میشود ] .[45

ورودی لبههای خيلی تيز (بهواسطه چررخشهرای ناگهرانی ) را
بهوجود آورند ،نتايج بهتری را نشان مریدهرد ولری در عروض
احتمال ايجاد حلقههای بسته نيز در اين روش بيشتر میشرود.
 dدر اين روش بهصورت رابطه (  ) 41در نظرر گرفتره مری شرود

Qk  Qk 1

, k  1,

ايررن شرريوه معمررولیترررين و مررورد اسررتفادهترررين شرريوه در
پارامتردهی میباشد چون تبعيّت منحنی از شكل چندضلعی به

m

d   Pk  Pk 1

n=n-1

شکل ( :)7فلوچارت تخمين نربز.

پياده سازی
تخمين نربز
خير

آيا error<ε

بله
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مسير يكم می باشد و تنها پس مسير آن يعنی بالک دوم در زير
آن قرار می گيرد و بالک سوم نيز که آفست درونری مسرير دوم
است را به عنوان تنها پس مسرير آن در نظرگرفتره مری شرود.
مسير سوم دارای دو پس مسير است ،آنها بهصورت شاخهای و
در زير آن قرار میگيرد و اين رويه تا تمامشدن همره مسريرها
ادامه پيدا میکند .با اتصال شاخههای حاصله به يكديگر ،مسير
ابزار نهائی شكل میگيرد.
شکل ( : )8منحنی ميانيابی شده با شيوه پارامتردهی معمولی.

9
8

1
23 5
4

7

6

شکل ( : )3منحنی ميانيابی شده بعد از اصالح فرموالسيون

شکل ( :)13نمونهای از اتصال مسيرهای ابزار.

شكلهای (  ) 0- 3مثالی مقايسهای را از دو شيوه محاسبه برردار
گره نشان میدهند .اين دو شكل نشان میدهن د کره روش دوم
نتيجه بهتری را در نوسانات منحنی حول چندضلعی برا تعرداد
نقاط کنترل برابر ايجاد میکند.

همانگونه که در شكل  11مشخص است کرالً سره زيرر مسرير

u 0  u1  ...  u p  0
u n 1  u n  2  ...  u n  p 1  1

( ) 41
j  1,..., n  p

j p 1



u
i j

تشكيل شده است و شاخهها با حرکت  G01و روی خود سرطح
بههم متصل شدهاند .زير مسيرها نيز با حرکت سريع  G00و در
ارتفاع آزاد بههم متصل شدهاند.
1 Sa

1
 im 
  int 
 , u p j 
p
 n 

2
3

 - 1اتصال مسيرهاي ابزار
پس از آنکه همه بالکها تهيه شدند نوبت اتصال آنها به هم
می باشد تا آخرين مرحله از توليد مسير ابزار نيرز انجرام شرود.
برای ماشينکاری ،اتصال را طوری میتوان ايجاد کرد که عمرل
ماشينکاری از داخل به سمت خارج و يا با لعكس انجام شود .در
اين مقاله ترتيب اتصال به اجرای ماشينکاری از بيرون قطعه به
سمت داخل آن درنظر گرفته شده و ساختار درختری آن بررای
برقراری اتصال طراحی میشود [ .]4
در ادامه برای تشريح ساختار درختی در اتصال مسير ابزار با
راهبرد پيچشی مثالی بررسی میشود.

Sb
5
7 Sc
9

4
6
8

شکل ( :)11شبكه درختی اتصال مسير ابزار شكل (.)48

 - 1پيادهسازي الگوريتمهاي ارائهشده
برای ارزيابی روشهای بهکرار گرفتره در ايرن مقالره ،نررمافرزار
ايجادشده برای ماشينکاری ،يك قطعهکار بهکار گرفتره شرده

شكل  13نمونهای از اتصال مسير ابزار را نشان میدهد که 3

است .رايانه استفادهشده برای برنامهسازی و اجرای برنامه توليد

مسير در آن بهصورت بالکهای بسته موجود است .شكل  11نيز
شبكه درختی مربوطه را نشان میدهرد .خرارجیتررين برالک

مسرير ابرزار از نروع  Intel Pentium Dual CPUبرا فرکرانس
 1/GHzو حافظرره  1024 Mb DDRIIبرروده و برنامررهسررازی در
8

فصلنامه علمی  -پژوهشی مكانيك هوافضا ،جلد  ،41شماره  ،2تابستان 4931

17

محيط  Visual C++انجام شده است .تصويری از نرمافرزار تهيره
شده در شكل  12نشان داده میشود.
ماشينکاری با ابزار سرکروی به شعاع  5 mmحاصل شده و
بهمنظور مشخصشدن مسير ابزار برروی سطح حرداکثر ارتفراع
کاسپ مجاز  8 /25 mmدرنظر گرفته شده اسرت .در الگروريتم
تخمين نيز درجه منحنی سه لحاظ شده است.

زيمنس  840Dنشان داده شده است ]  .[41در نهايت ،بهمنظور
مقايسه کدهای حاصله با شيوه سنتی و بهدليل عدم دسترسی
به ماشينهای مبتنی بر نربز کدها برا الگروريتم ارائره شرده در
مرجع ]  [40به بالکهای خطی تبديل شرده اسرت .جردول 2
قسمتی از برنامه را با نگارش خطی نشان میدهد .اين بالکها
در نهايت در نرمافزار شبيهساز جیکدهای ماشينهرای کنتررل
عددی " "SolidCam/Vericut moduleشبيهسازی شرده اسرت.
قطعه حاصل از بالکهای شبيهسازی شده در اين نررمافرزار برا
قالب بندی استريوليتوگرافی بره نررمافرزار ""Geomagic Studio
منتقل شده تا ميزان انحراي آن از مدل طراحی شده مشرخص
شود .نتيجه اين مقايسه در شكلهای  23- 21نشان داده شرده
است و حداکثر خطای گزارششده توسط اين نرمافزار برابرر برا
مقدار مجاز دادهشده در الگوريتم يعنری  8 /25 mmمریباشرد.
مقايسه تعداد تكههای نربز و تعداد بالکهای خطی برای هر دو
مسرير پيوسرته و گسسرته در شركلهرای  17- 18نشرران داده
میشود .مسير پيوسته برروی قطعه چوبی با استفاده از فرز سه
محوره کنترل عددی فانوک پيادهسازی شرد .شركل  13مردل
چوبی را بعد از ماشينکاری نشان میدهرد .تعرداد برالکهرای
خطی حاصله 2307 ،بالک و تعداد بالکهای نربز 531 ،بالک
برای قطعه مذکور میباشد کره کراهش بريش از  5برابرری در
تعداد بالکها حاصل شده است.

شکل ( :)12تصويری از نرمافزار تهيه شده.

شكل  ،10سطح طراحی مرورد اسرتفاده در ايرن مقالره بره
همراه سطح آفستشده را نمايش میدهد .مسير ابزار راهنما به
دو صورت پيوسته و گسسته قابل طراحی است که در شكلهای
 11- 11نمايش داده میشود .در جردول  ،1قسرمتی از برنامره
حاضرشده برای انتقال بره ماشرين فررز کنتررل عرددی مردل
جدول ( :)1نمونهای از بالک نربز تهيه شده برای کنترلر زيمنس 840D

Format SIEMENS 840D for ISO file
ORICURVE
G642
BSPLINE SD=3
N1 X78.75 Y20.25 Z7.612 W1 PL0 M4 P3
N2 X78.75 Y24.079 Z7.695 W1 PL0.0999 M2
N3 X78.75 Y28.384 Z7.577 W1 PL0.2252 M2
N4 X78.75 Y35.886 Z8.069 W1 PL0.4647 M2
⁞
⁞
⁞
⁞
⁞ ⁞
⁞
N13 X78.75 Y66.896 Z13.415 W1
N14 X78.75 Y73.783 Z12.217 W1
N15 X78.75 Y76.118 Z11.138 W1
N16 X78.75 Y78.75 Z10.092 W1

شکل ( :)10سطح طراحی بههمراه سطح آفست.

جدول ( :) 2بخشی از برنامه خطی تهيه شده برای شبيه سازی
N10 G01 X78.75 Y23.166 Z7.652 F500
N20 X78.75 Y26.064 Z7.684
N30 X78.75 Y28.824 Z7.749
N40 X78.75 Y31.354 Z7.865
N50 X78.75 Y35.525 Z8.258
⁞
⁞
⁞
⁞
N170 X78.75 Y69.105Z13.026
N180 X78.75 Y71.609 Z12.462
N190 X78.75 Y73.668Z11.877
N200 X78.75 Y75.502Z11.287
N210 X78.75 Y77.188Z10.692
N220 X78.75Y78.75Z10.092

استفاده از سيگنال های ارتعاشی به منظور پايش …
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شكل  ،16نتايج ارزيابی ي ك مسير منتخب از شكل  11را نشان

ميانيابی و تخمين را نشان میدهد که در کل راستای منحنی
کمتر از مقدار مجاز است.

شكل مسير ميانيابی را نشان میدهد که منحنی از همه نقاط
گذر کرده است .قسمت (ب) مسير تخمينی ارائهشده در مقالره
را نشان میدهد که منحنی تنها ملزم به عبور از نقراط ابتردا و
انتهايی مسير مریباشرد .قسرمت (ج) خطرای برين دو مسرير

جدول  0نيز مقايسه برين شريوه ميرانيرابی نقراط ،روش
تخمين استاندارد ]  [45و شيوه ارائهشده در اين مقالره را بررای
مقادير مختلف خطای مجاز و درجه منحنی  5نشان مریدهرد.
برای مقادير معمول اين خطا در ماشينکاری (يعنی حدود 48
تا  58ميكرون ) تقريباً بهميزان  %48تعداد نقاط کنتررل برالک
نسبت به روش استاندارد تخمين ،کاهش يافته است.

میدهد .برای محسوسبودن اختالي بين تصاوير ،اين منحنری
برای خطای مجاز  8 /5 mmمحاسبه شده است .قسمت (الفف)

بالک منتخب

شکل (  :)11مسير ابزار نربز به همراه سطح راهنما برای مسير پيچشی گسسته.

شکل ( :)11مسير ابزار نربز به همراه سطح راهنما برای مسير پيچشی پيوسته.

الف

ب

ج
شکل ( :)16بالک منتخب از شكل ( )45برای خطای مجاز  8/5 mmالف) مسير ميانيابی شده ب) مسير تخمينی مقاله ج) خطای مابين الف و ب.
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جدول ( :)0مقايسه کاهش تعداد نقاط کنترل با سه روش ميانيابی،
تخمين استاندارد و تخمين بهکار گرفته شده در اين مقاله.
تعداد نقاط کنترل
کاهش تعداد
نقاط کنترل

تخمين
بهينه شده

تخمين
استاندارد

خطا

ميانيابی

- 28 %

7

1

21

mm
8 /5

- 41 %

42

41

51

8 /25

- 44 %

34

482

217

8 /85

-3%

179

014

4975

8 /84

-0%

4092

4301

2142

8 /885

شکل ( :)18مقايسه تعداد بالکهای خطی با تكههای نربز برای مسير
پيچشی پيوسته.

شکل ( :)17مقايسه تعداد بالکهای خطی با تكههای نربز برای مسير
پيچشی گسسته.
شکل ( :)13نمونه قطعه ساخته شده برروی چوب.

شکل ( :)23نتيجه شبيهسازی مسير گسسته  ،نواحی رنگی دارای حداکثر

شکل ( :)21نتيجه شبيه سازی مسير پيوسته  ،نواحی رنگی دارای حداکثر

خطای ماشينکاری  8/25 mmهستند.

خطای ماشينکاری  8/25 mmهستند.

 - 6تقدير و تشکر

می کند و سپس کانتور بسته حاصله را بره سرمت داخرل و برا
مقدار مشخص آفست میکند .مرقر دار آفست طرروری تررعيين

اين مقاله با حمايت مالی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگران
دانشگاه آزاد اسالمی واحد بويين زهررا انجرام شرده اسرت کره

می شود که حداکثر ارتفاع کاسپ حاصله بعد از ماشينکراری از
مقدار مجاز و معرفیشده توسط کاربر بيشتر نشود .بنابراين اين

نويسنده از حمايتهای آن تشكر می نمايد.

الگوريتم با کنترلکردن مقدار ارتفاع کاسپ کيفيت سطح خوب
را برای ماشينکاری فوق سريع تضمين میکند.
مسيرهای حاصله که همگی بهصورت کانتورهرای تودرترو و

 - 7بحث و نتيجهگيري
در اين مقاله شيوه جديدی از توليد مسير ابزار مبتنی برر نربرز
ارائه شده است .الگوريتم با تصويرکردن کانتور مرزی سرطح در
يك ارتفاع ثابت ،سطح راهنمرای افقری سرطح آفسرت را تهيره

بسته هستند برروی سطح آفست تصويرشده و نقاط نهائی شكل
گرفته برروی سطح ،برای هر کانتور و برهصرورت مجرزا توسرط
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.الگوريتم تخمين منحنی به بالکهای نربز تبرديل مریشروند
کدهای حاصله که در اصل پارامترهای منحنی نربز هستند بره
ماشينهای فرز کنترل عرددی پرسررعت و دارای کنترلرر نربرز
 اين الگوريتم طوری بهينهسازی شده است که.قابل انتقال است
 حداقل تعداد نقاط کنتررل الزم،با کنترل مقدار خطای تخمين
برای ساخت منحنی ايجاد شود که اين مزيت خود باع کاهش
.حجم اطالعات و افزايش سرعت انتقال کدها به ماشين میشود
در نهايت نيز بالکهای حاصله برا روش درختری و در روی
 بهطوریکه حداقل حرکت بدون.خود سطح بههم متصل شدهاند
.برادهبرداری در پروسه ماشينکاری يك سطح ايجاد می شود
،بهمنظور انجام صحتسنجی الگروريتمهرای اسرتفادهشرده
مسير ابزار برای دو حالت گسسته و پيوسته پيچشی برروی يك
 برای ساخت قطعه به علت عردم.سطح پيچيده پيادهسازی شد
 بالکهای نربز بره،دسترسی به ماشينهای با کنترلر غيرخطی
مدل خطی تبدي ل و در نرمافزارهای تجاری شبيهسازی شد کره
.صحت عملكرد الگوريتمها را نشان دادند
نرمافزار ايجادشده براساس روشهای برهکرار رفتره در ايرن
مقاله با موفقيت برای ماشينکاری قطعات مختلفی بهکار گرفته
.شده است
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