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ABSTRACT: 
     The main aim of this study is determining the effect of process parameters on surface 
roughness in two-point incremental sheet metal forming process using the Taguchi 
method. The experimental plan and analysis were based on the mixed L18 Taguchi 
orthogonal array with four forming parameters, tool radius (r), feed rate (f), step over 
(Δz) and type of support (full and partial support) were analyzed and pyramid shape was 
used (57°) wall angle. The influence of the process parameters has been investigated and 
optimum forming condition for minimizing the surface roughness is evaluated. The 
analysis results show that the step over has the highest effect on the surface roughness 
and followed by tool radius, feed rate and die. The result shows that the error of predicted 
accuracy for the surface roughness is (1.2%). 
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في عملية التشكيل التزايدي ثنائي تأثير عناصر العملية على الخشونة السطحية  دراسة

 طريقة تاكوجي  ستخدامإالتماس ب
  

  الخالصة:
في عملية التشكيل التزايدي ثنائي  الھدف الرئيسي للبحث ھو دراسة تاثير عناصر العملية على الخشونة السطحية      

تجربة نوع مختلط   18بإجراء باإلستناد الى طريقة تاكوجي التماس بإستخدام طريقة تاكوجي. خطة العمل والتحليل 
قالب  ( اإلسنادمع اربع عناصر مختلفة للعملية: نصف قطر العدة, معدل التغذية, مسافة االنتقال بين خطوتيين, نوع 

وإيجاد أفضل  عناصر العملية. تأثير (°57)والمنتج المستخدم ذو شكل ھرمي يمتلك زاوية جدار  جزئي وكامل)
تمتلك التأثير  نتائج التحليل اظھرت ان مسافة االنتقال بين خطوتينت دراستھا. ظروف لتقليل الخشونة السطحية تم

.كذلك بينت النتائج ان  واخيرا نوع اإلسنادومن ثم نصف قطر العدة ومعدل التغذية على الخشونة السطحية بر األك
  . (%1.2)للقيمة المتنبئة للخشونة السطحية ھي قيمة الخطأ 


