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  تعیین سطوح بهینه پارامترهاي تنظیمی در جوشکاري با الکترود تنگستن
  کمک مدلسازي ریاضی و الگوریتم تبرید تدریجی به 


  

  2، محمد صادقی2 امین اسماعیل زاده ،1فرهاد کالهان
  دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک

  
  چکیده

اي در ایجاد ظ، با توجه به خصوصیات منحصر به فرد خود، از اهمیت ویژهجوشکاري با الکترود تنگستن و گاز محاف
 (TIG)در این مقاله، به دو مسئله در جوشکاري الکترود تنگستن با گاز محافظ . اتصاالت با کیفیت باال برخوردار است

یمی بر روي هندسه گرده جوش رگرسیونی، اثرات پارامترهاي تنظ مدلسازيدر مرحله اول، با استفاده از . پرداخته شده است
 و شامل فاصله بین الکتروددر این خصوص، تاثیر چهار پارامتر تنظیمی، . تعیین و تحلیل گردیده است TIGدر جوشکاري 

هاي هندسه گرده جوش بررسی بر روي مشخصهالکتریکی و سرعت جوشکاري  جریانقطعه کار، نرخ جریان گاز، شدت 
. باشندسی هندسه جوش شامل ارتفاع جلو، ارتفاع عقب، عرض جلو و عرض عقب میهاي مورد بررمشخصه. اندشده

سپس بر اساس معیار . اندبمنظور مدلسازي فرآیند، توابع مختلف رگرسیونی بر داده هاي تجربی موجود برازش داده شده
بمنظور کاربردي . است آماري ضریب همبستگی، مدل اصلح که بهترین انطباق را بر شرایط واقعی دارد، انتخاب شده

سازي پارامترهاي تنظیمی فرآیند، براي ایجاد نمودن رویکرد ارائه شده در این تحقیق، دومین موضوع بررسی شده بهینه
براي تعیین سطوح بهینه  (SA)در این راستا، از الگوریتمِ تکاملی تبرید تدریجی. یک هندسه مطلوب جوش، بوده است

الگوریتم پیشنهادي ها و مدلنتایج محاسباتی نشان دهنده عملکرد بسیار خوب . شده است دهپارامترهاي جوشکاري، استفا
   .باشدمی TIGدر بهینه سازي پارامترهاي فرآیند جوشکاري 

  
  .تبرید تدریجیالگوریتم  ،بهینه سازي ،مدلسازي ،جوشکاري تنگستن با گاز محافظ: واژه هاي کلیدي
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 ...تعیین سطوح بهینه پارامترهاي

مقدمه
در این میان، جوشکاري . باشندمیهاي پر کاربرد ایجاد اتصاالت دائمی قطعات فلزي از جمله روشفرآیندهاي جوشکاري 

یکی از روشهاي بسیار مهم جوشکاري است که به طور عمده براي ایجاد اتصاالت   1الکترود تنگستن با گاز محافظ یا تیگ
از دیگر کاربردهاي این تکنیک، جوشکاري مقاطع . رودبا کیفیت باال در فلزات سبک مانند آلومینیوم و تیتانیوم بکار می

یا ترکیبی آرگون گاز محافظ در این روش معموال گاز خنثی . ]1[ها است جوشکاري پاس ریشه در مخازن و لوله نازك و
     استفاده است که براي محافظت از حوضچه مذابِ ایجاد شده توسط الکترود غیر مصرفی تنگستن این گاز با هلیم از 
    الکترود جلوگیري شدن و از اکسیده را از ناحیه جوشکاري بیرون رانده هوا ،حین جوشکاري گاز خنثیدر . شودمی
بعنوان فلز  از سیم جوش صورت نیاز شود و در در جوشکاري تیگ الکترود فقط براي ایجاد قوس بکار برده می .کندمی

 .گرددپرکننده استفاده می

. ي جوشکاري، کیفیت اثصال در جوشکاري تیگ بشدت تحت تاثیر پارامترهاي تظیمی آن استهاهمانند سایر روش
بایست تنظیم ترهاي مختلفی در جوشکاري الکترود تنگستن به عنوان متغیرهاي ورودي فرآیند از سوي اپراتور میپارام

، شدت جریان (FR) رخ جریان گازن ،(G) و الکترود کار فاصله بین قطعه ؛پارامترهاي مهم در این روش شامل. شوند
و در نتیجه کیفیت اتصال  2این پارامترها برروي هندسه گرده جوش. ]2[ هستند (WS) و سرعت جوشکاري (I) الکتریکی

    با اینحال. باشندارتفاع، پهنا و عمق نفوذ می ؛هاي اصلی هندسه گرده جوش شاملمشخصه. گذارندایجاد شده، تاثیر می
براي  3بعنوان مثال، در جوشکاري لب به لب. است متفاوت تعریف شوند ها ممکنکاري، این مشخصهبرحسب نوع جوش

 ، عرض جلو(BH) ، ارتفاع عقب(FH) ارتفاع جلو ،پارامترهاي تعیین کننده هندسه گرده شامل) 1شکل (مقاطع نازك 

(FW) و عرض عقب (BW) داده شده است، چگونگی تنظیم نشان  2بنابراین همانطور که در شکل . ]3[د باشنمی
  .هاي خروجی آن خواهد بودپارامترهاي ورودي فرآیند، تعیین کننده مقادیر مشخصه

  

    
  پارامترهاي ورودي و خروجی فرآیند :2شکل   هااي ورقهندسه گرده جوش در جوشکاري لبه: 1شکل 

  
اي مختلف جوشکاري با الکترود تنگستن صورت گرفته تاکنون تحقیقات و مطالعات بسیاري در زمینه شناسایی اثر پارامتره

هاي آن بدست هاي سیستم با خروجیها، سعی گردیده که یک رابطه کمی و دقیق بین وروديدر غالب این پژوهش. است
در این راستا، کومار و . هاي رگرسیونی یا شبکه هاي عصبی براي مدلسازي فرآیند استفاده شده استاغلب از روش و آید

چهار پارامتر حداکثر جریان، جریان پایه، فرکانس و سرعت جوشکاري را به عنوان ورودي در نظر گرفته  ،]3[همکارانش 

                                                
1- Tungsten Inert Gas - (TIG) 
2- Weld bead geometry 
3- Single lap joint  



 نایرا يسومین همایش مشترك انجمن مهندسین متالورژي و انجمن علمی ریخته گر

آنان همچنین با بکارگیري . پرداختند آلومینیمو با استفاده از روش تاگوچی به بهینه سازي خصوصیات مکانیکی جوش 
تارنگ . و خروجی فرآیند را براي جوشکاري آلومینیم بدست آوردندسازي رگرسیونی، رابطه بین پارامترهاي ورودي مدل

سازي فرآیند جوشکاري تیگ در اتصال صفحات هاي عصبی مصنوعی براي مدل، از ابزار شبکه]4[وهمکارانش 
 در تحقیق مزبور، تاثیرات فاصله نازل از قطعه، نرخ جریان گاز محافظ، سرعت جوشکاري،. می استفاده نمودندنیآلومی

آنان . شدت جریان و نرخ پالس تمیزکاري، بعنوان پارامترهاي قابل تنظیم، بر روي هندسه گرده جوش بررسی گردیده است
 1الگوریتم تبرید تدریجی دردر مرحله بعد، بمنظور تعیین سطوح بهینه پارامترهاي تنظیمی، شبکه عصبی پیشنهادي خود را 

    تحقیقات متعددي در رابطه با . اندبندي اتصاالت حاصل نمودهقدام به طبقه، ابدست آمدهقرارداده و با توجه به نتایج 
       گردآوري مروري جامعی از مقاالت . سازي فرآیندهاي مختلف جوشکاري صورت گرفته استبهینه و سازيمدل

هدف از این پژوهش ایجاد رابطه در ادامه تحقیقات انجام شده، . یافت ]2-5[ انتشار یافته در این حوزه را میتوان در مراجع
. فرآیند جوشکاري تیگ در اتصال مقاطع نازك است هاي خروجیو مشخصه کمی و دقیق ریاضی بین پارامترهاي ورودي

به علت . همچنین بهینه سازي پارامترهاي تنظیمی بمنظور ایجاد هندسه مطلوب گرده جوش از اهداف دیگر این تحقیق است
ایط ویژه جوشکاري مقاطع نازك، هندسه گرده جوش عالوه بر خواص مکانیکی، بر ملزومات کاربردهاي خاص و شر

ارتفاع ( در این نوع اتصاالت معموال بیرون زدگی جوش از باال و پایین . مونتاژي و عملکردي قطعه حاصل نیز موثر است
ات اطراف هم خوانی داشته و همسطح شود حتی المقدور گرده جوش با پروفیل قطعمطلوب نبوده و سعی می) جلو و عقب

  .باشد

 
  طرح مسئله و مدلسازي فرآیند

. بـا روش تیـگ اسـت   )  S304خانواده (هاي فوالد زنگ نزن هدف اصلی در این بخش مدلسازي فرآیند جوشکاري ورق
در . باشـند ی مـی هاي هندسه گرده جوش به ازاء هر مجموعه از سطوح پارامترهاي تنظیمـ ها قادر به تخمین مشخصهاین مدل

       آزمایشـات تجربـی   . ، اسـتفاده شـده اسـت   ]6[ هاي گردآوري شـده توسـط جوانـگ و همکـاران    سازي از دادهفرآیند مدل
ـ ) درچهـار سـتون اول   (سـطوح پارامترهـاي تنظیمـی    . تـاگوچی انجـام شـده اسـت     L16بر اساس ماتریس طـرح      همـراه  ه ب

  .نشان داده شده است 1در جدول ) درچهار ستون آخر(هاي آزمایشات خروجی
   ،S316فوالد ضد زنگ  تیگهاي خروجی جوشکاري دار بین پارامترهاي تنظیمی و مشخصهبراي ایجاد ارتباط معنی

سازي فرآیند، توابع رگرسیونی خطی، درجه در این تحقیق بمنظور مدل. هاي میانیابی مختلفی را بکار گرفتتوان مدلمی
.آمده است 3تا  1شکل کلی این توابع بترتیب در روابط . ها برازش داده شدنددهدو و لگاریتمی بر دا



 

 

 
 

                                                
1- Simulated Annealing (SA) 



 ...تعیین سطوح بهینه پارامترهاي

متغییرهاي غیر موثر از مدل اولیه حذف  1ايآماريِ حذفی مرحله ه بهتر مدل، با استفاده از روشهر چمعموال بمنظور انطباق 
در ایـن تحقیـق   (خـاص   3ر اساس یک سطح اطمینـان است که ب 2این روش بخشی از ابزار آماري تحلیل واریانس. شوندمی
  . شودغیر موثر نموده و موجب بهبود انطباق مدل بر فرآیند واقعی میهاي اقدام به حذف مولفه  %)95
  

  سطوح پارامترهاي تنظیمی و نتایج حاصل .1جدول 
 عرض عقب

)BW( 

 عرض جلو

)FW( 

 ارتفاع عقب
)BH( 

  ارتفاع جلو
)FH(  

  سرعت
)S(  

 شدت جریان
)C(  

 نرخ جریان

  )FR(گاز 
 فاصله الکترود

ف  )G(وقطعه کار 
ردی

  

000/5  625/5  163/0  129/0  5/13  40 8 7/1  1  
000/5  292/5  140/0  095/0  0/14  45 9 7/1  2  
208/5  833/5  135/0  125/0  5/14  50 10 7/1  3  
542/5  083/6  104/0  081/0  0/15  55 11 7/1  4  
917/4  583/5  123/0  106/0  5/14  45 8 0/2  5  
625/3  667/4  112/0  051/0  0/15  40 9 0/2  6  
167/6  542/6  195/0  146/0  5/13  55 10 0/2  7  
083/5  835/4  104/0  057/0  0/14  50 11 0/2  8  
167/5  167/6  178/0  116/0  0/15  50 8 3/2  9  
250/6  750/6  212/0  162/0  5/14  55 9 3/2  10  
417/4  125/5  148/0  102/0  5/13  40 10 3/2  11  
500/4  250/5  106/0  087/0  0/14  45 11 3/2  12  
083/6  583/6  112/0  089/0  0/14  55 8 6/2  13  
667/5  000/6  108/0  053/0  5/13  50 9 6/2  14  
250/4  000/5  086/0  040/0  0/15  45 10 6/2  15  
167/4  167/5  124/0  086/0  5/14  40 11 6/2  16  

 
ایـن ضـریب میـزان وابسـتگی بـین      . است  4هاي ریاضی مهمترین معیار، ضریب همبستگیبراي ارزیابی دقت و کیفیت مدل

هـر چـه ایـن مقـدار بـه      . اسـت   -1و  1نماید و مقدار آن همواره بین متغییرهاي ورودي و خروجی یک سیستم را تعیین می
میل کنـد نشـان دهنـده     -1یا  1روجی و برعکس هر چه به سمت سمت صفر میل کند، نشانگر عدم وابستگی پارامترها به خ

آمـده   2مقدار ضریب هبستگی سه گروه مدل ارائه شده، در جـدول  . وابستگی زیاد بین متغییرهاي ورودي و خروجی است
  .است

  

                                                
1- Stepwise eelimination 
2- Analysis of Variance (ANOVA) 
3- Confidence level  
4- Correlation coefficient  



 نایرا يسومین همایش مشترك انجمن مهندسین متالورژي و انجمن علمی ریخته گر

 هاي مختلفضریب همبستگی مدل .2جدول 

 لگاریتمی درجه دو  خطی متغییر پاسخ

 2/91  96  8/55 ارتفاع جلو

 4/97  6/99  7/49 ارتفاع عقب

 4/98  2/99  3/88 عرض جلو

 8/99  9/99  97 عرض عقب

  
در مقابل ضریب همبستگی مدل هاي درجه . ترین ارتباط هستندهاي خطی داراي ضعیفشود مدلهمانطور که مشاهده می

بهترین تخمین را از  خروجی بوده و ها قادر به ایجاد ارتباط بسیار قوي بین متغییرهاي ورودي ودوم مبین آنست که این مدل
آورده ) 4-7(در روابط  هاي انتخابی براي چهار مشخصه هندسه گرده جوششکل نهایی مدل. فرآیند واقعی ارائه میدهند

  .شده است
  

FH=15.6 -0.233 FR +0.0398 C -2.15 S -0.235 G2 +0.0623 S2 +0.0933 G FR     

-0.00732 FR C +0.0261 FR S +0.00260 C S  

BH=-3.96 -2.58 G +1.25 FR -0.227 C +0.845 S +0.393 G2  -0.00602 FR2 

+0.00121 C2  +0.131 G FR + 0.00512 G C -0.0415 G S +0.00277 FR C  

-0.109 FR S +0.00589 C S  

FW=373 +26.8 G -13.7 FR +2.36 C -54.2 S -6.04 G2  -0.00713 C2 +1.53 S2 

+1.12 G FR -0.0792 G C - 0.663 G S -0.143 FR C +1.25 FR S  

BW=-172 -21.5 G +7.94 FR -2.31 C +30.2 S +4.93 G2  -0.0256 FR2 

+0.0106 C2 -0.830 S2 + 0.792 G FR -0.441 G S +0.0729 FR C -0.895 FR S 

+0.0538 C S  

 
در . مشخص از پارامترهاي تنظیمی نشان میدهند هاي گرده جوش را بر اساس هر مجموعههاي ریاضی فوق مشخصهمدل

   که هندسه مطلوباي بگونهتعیین سطوح مناسب پارامترهاي تنظیمی است  ،کاربردهاي عملی و صنعتی، هدف اصلی
هاي سعی و خطا و وارد، مقادیر این پارامترها توسط روشدر اکثر م. گرده جوش، بر اساس کاربرد مورد نظر، تامین گردد

    ها معموال داراي خطا بوده و مستلزم صرف زمان و هزینه زیادي  ولی این روش. شوندیا با تکیه بر تجربه اپراتور تعیین می
همچنین با توجه به شکل پیچیده روابط ریاضی فوق، تعیین بهینه پارامترهاي تنظیمی بصورت حل مستقیم بسیار . باشندمی

پیشنهادي  هايسازي مدلبراي بهینه (SA)بنا براین در ادامه این تحقیق از الگوریتم فراابتکاري تبرید تدریجی . دشوار است
 .شوداستفاده می



 ...تعیین سطوح بهینه پارامترهاي

  
 ي سازرویکرد بهینه

میالدي براي حل مسائل غیر خطی و پیچیده  80که در اواسط دهه  یک جستجوگر همسایگی استریجی تبرید تدالگوریتم 
الگوریتم یک تکنیک جستجوي تصادفی اسـت کـه از فرآینـد متـالوژیکی آنیـل کـردن        این. ]7[ سازي شکل گرفتبهینه

کاهش تدریجی دما موجب . شوده شده به آهستگی تبرید مییک فلز گداخت ،در آنیل کردن. فلزات الهام گرفته شده است
بنابراین کـاهش تـدریجی   . رساندایجاد ساختار بلوري منظم و عاري از عیب در ماده شده و سطح انرژي آن را به حداقل می

سـازي  کمینـه  سازي تبرید تدریجی نیز از همین اصل برايدر تکنیک بهینه. دما بعنوان یک الزام در این فرآیند مطرح است
  .مقدار تابع هدف استفاده شده است

ماهیت عملکرد این الگوریتم به این صورت است که براي هر حرکت، یک همسایگی جدید به صورت تصادفی تولید و  
          جواب جدید از جواب فعلی بهتر باشد) 1: حرکت به این جواب در دو وضعیت انجام خواهد یافت. شود ارزیابی می

بزرگ تر باشد؛ در غیر این صورت جستجوگر جواب  (0,1]از یک عدد تصادفی از دامنه  1مقدار تابع احتمال حرکت) 2و 
تعداد تکرارها، زمان (گام تا ارضاي شرط توقف الگوریتم  به این حرکت گام . جدیدي را تولید و ارزیابی خواهد کرد

  .یابد ادامه می.... ) محاسبات، و 
اختالف مقدار تابع   در این رابطه . شود محاسبه می رکت هر بار از رابطه مقدار تابع احتمال ح

معموالً در . پارامتر کنترلی موسوم به دما است تعداد تکرارها و  kاندیس . هدف بین جواب فعلی و جواب جدید است
شود، به طوري که الگوریتم شانس بیشتري براي حرکت به  ، بزرگ انتخاب می)ابتداي جستجو، مقدار دماي اولیه 

به تدریج   2دهنده داشته باشد؛ اما با افزایش تعداد تکرارها، این دما طبق یک تابع زمانبندي سرمایش جواب هاي غیربهبود 
یابد؛ به  ها کاهش می عداد حرکتهاي بدتر با افزایش ت ؛ در نتیجه احتمال انتخاب جواب)(شود  کم می

عبارت دیگر، در ابتداي جستجو، نقش طبیعت تصادفی الگوریتم در پذیرش همسایگی جدید بیشتر از نقش طبیعت قطعی 
ها غالبا بر اساس بهبود تابع هدف انجام شده و نقش طبیعت تصادفی الگوریتم در  ولی با پیشرفت جستجو، حرکت. آن است

توان در ادبیات موضوع این الگوریتم و برخی از کاربردهاي آن را میبیشتر جزئیات . یابد هش میپذیرش جواب جدید کا
   .]7-8[یافت 

در این مقاله با استفاده از روش بهینه سازي الگوریتم تبرید تدریجی، سطوح پارامترهاي تنظیمی جوشکاري بنحوي تعیین  
هاي در این راستا، از حل معکوس مدل. رده جوش بدست آیدشوند تا یک هندسه مطلوب و از پیش تعریف شده گمی

هاي گرده جوش مطلوب سازي در هر تکرار، مشخصهدر فرآیند بهینه. ارائه شده در قالب یک تابع خطا استفاده شده است
کمینه شدن یک  سازيمعیار بهینه. شوندبا مقادیر محاسبه شده توسط الگوریتم، مقایسه می) که قبال از کاربر دریافت شده(

  و  (SA)این مینیمم سازي به کمک الگوریتم . تابع هدف میباشد که بر اساس مجموع مربعات خطاي این دو مقدار است

  .شودتعریف می )8(مطابق رابطه تابع مجموع مربعات خطاها . صورت گرفته است MATLABکد نویسی در نرم افزار  
  

                                                
1- Transition probability 
2- Cooling schedule   
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ها بوده و پارامترهاي بدون اندیس اند مقادیر مطلوب خروجیمشخص شده )d(ندیس در رابطه فوق، پارامترهایی که با ا
در هر تکرار الگوریتم، یکی از پارامترهاي . باشندمی) 7 تا 4هاي با استفاده از مدل(مقادیر محاسبه شده توسط الگوریتم 

محاسبه ) 8(سپس میزان تغییر تابع خطا . یابدتنظیمی بصورت اتفاقی انتخاب شده و مقدار آن، در بازه قابل قبول، تغییر می
. گرددجدید رد یا پذیرفته میب ، جوا )(SAشده و بر اساس شروط ذکر شده جهت پذیرش جواب جدید در الگوریتم 

  .یابدادامه می) تعداد تکرارها( این فرآیند تا ارضاء شرط توقف الگوریتم 
ایجاد یک گرده جوش است بنحوي که حداقل میزان ناهمسانی را  هاي لب به لب مقاطع نازك، هدفدر اغلب جوشکاري

بنابراین در مثال ارائه شده نیز کمترین مقدار هر یک از چهار مشخصه خروجی بعنوان . هاي اطراف داشته باشندبا ورق
گانه با هر یک از چهار مشخصه گرده جوش بطور جدا) کیمنه(مقادیر مطلوب . اندمقادیر مطلوب در نظر گرفته شده

، مشخصه هاي هندسه گرده 8سپس با استفاده از مقادیر مطلوب در رابطه . محاسبه شده است SA)(استفاده از الگوریتم 
  .ارائه شده است 4و  3سازي براي مسئله مورد نظر، در جداول نتایج حاصل از بهینه. اندجوش به طور همزمان بهینه شده

  
ها مقادیر پیش بینی شده و خطا :4جدول  سطوح بهینه پارامترها :3جدول     

 مقادیر متغییر پاسخ
 مطلوب

 مقادیر
  بدست آمده

 پارامترهاي
 سطوح بهینه ورودي

040/0 ارتفاع جلو  057/0 قطعه و  فاصله الکترود    7/1  

058/0 ارتفاع عقب  067/0 گاز جریاننرخ     10 

167/4 عرض جلو  240/4  40 شدت جریان  

612/3 عرض عقب  672/3 5/14 سرعت جوشکاري    

  

  
  همگرایی الگوریتم تبرید تدریجی  :1نمودار

  



 ...تعیین سطوح بهینه پارامترهاي

محاسبه  )SA(شود، با انتخاب سطوح پارامترهاي تنظیمی که توسط الگوریتم همانگونه که از نتایج محاسباتی مشاهده می
. ، بدست خواهد آمدهاي اطراف استاند، بهترین هندسه جوش که داراي حداقل مقدار انحراف ممکن نسبت به ورقشده

       این مقدار انحراف با توجه به اینکه. است% 12ال آنها کمتر از هاي هندسی از مقادیر ایدهمیانگین انحراف مشخصه
هاي هندسی گرده جوش انجام گرفته است، کامال قابل قبول بوده و حاکی از سازي براي کمینه کردن همزمان مولفهبهینه

      همچنین روند همگرایی الگوریتم به سمت جواب بهینه در .سازي پیشنهادي استبهینه عملکرد بسیار خوب روش
شود الگوریتم داراي نرخ همگرایی بسیار مناسبی بوده و در کمتر همانگونه که مشاهده می. نشان داده شده است) 1(نمودار 

  .تکرار به سمت جواب نهایی همگرا شده است 90از
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