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  چكيده 

در  .واترجت پرفشار در بسياري از صنايع بعنوان تكنيكي براي رنگ زدايي و پوشش زدايي از سطوح كاربرد فراواني دارد
گذار بر روي پوشش زدايي اين مقاله از يك مجموعه داده هاي آزمايشي استفاده شده است، تا رابطه بين پارامترهاي تأثير 

پارامترهاي ورودي فرآيند شامل فشار، سرعت . تعيين شود (WJ)فوالدي در فرآيند واتر جت  رنگ اپكسي از روي ميله
اثر هر يك از اين پارامترهاي تنظيمي بر روي عرض پوشش زدايي مورد . حركت جت و فاصله نازل تا قطعه كار مي باشد

وابع مختلف رگرسيوني براي ايجاد ارتباط بين پارامترهاي ورودي و خروجي فرآيند استفاده از ت. بررسي قرار گرفته است
در مرحله بعدي . انتخاب گرديده است (ANOVA)سپس بهترين مدل با استفاده از رويكرد تحليل واريانس . شده است

هدف تعيين . هينه استفاده شده استبه منظور تعيين پارامترهاي ب  (SA)از مدل ايجاد شده در الگوريتم تبريد تدريجي
يك مجموعه از پارامترهاي بهينه فرآيند است  تا بتوان عرض پوشش زدايي مطلوب را در محدوده پارامترها فرآيند تعيين 

  .نمود
  

  الگوريتم تبريد تدريجي -بهينه سازي  -مدلسازي رياضي - واتر جت -پوشش زدايي  :هاي كليدي واژه
  

  همقدم - 1
فرآيند واترجت داراي مزاياي بسياري است كه از . پرفشار در بسياري از صنايع براي پوشش زدايي استفاده شده استواتر جت 

كار، عدم ايجاد تنشهاي پسماند مكانيكي و حرارتي، صافي سطح و دقت آن جمله مي توان به عدم تماس مستقيم ابزار با قطعه
ها، تميزكاري و پوشش زدايي ها، پوشش برداري كابلاين روش شامل حفر تونلبرخي از كاربردهاي . ابعادي باال اشاره نمود

  .]2و1[باشد سطوح، ايجاد سوراخهاي ريز و دقيق، برشكاري و سوراخكاري مدارهاي چاپي و پليسه گيري مي
امترهاي پوشش زدايي در تحقيقاتي كه از واتر جت پرفشار براي پوشش زدايي استفاده شده اغلب مطالعه بر روي رابطه بين پار

تقريباً  .از آنجا كه  چسبندگي بين اليه و زير اليه پيچيده ميباشد ، اندازه گيري مستقيم غير ممكن است. و نتايج آن بوده است
عمومĤ پارامترهاي بسياري در نتايج . ها بر روي پوشش زدايي واتر جت پرفشار بر مبناي آزمايشات بوده استتمامي تحقيق
بنابراين يكسري از آزمايشات الزم است، تا رابطه رياضي بين پارامترها و نتايج پوشش زدايي . تأثير گذار مي باشد پوشش زدايي

  .را بدست آوريم
هاي هوش مصنوعي مانند شبكه عصبي و منطق از تكنيك تحقيقاتي كه در زمينه ماشينكاري و پوشش زدايي انجام شده عموماً

    بابتس و گسكين . دلسازي رياضي با استفاده از نرم افزارهاي قوي آماري توجهي نشده استاند و به منمودهفازي استفاده 
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دائومينگ و . منطق فازي و شبكه عصبي را براي مدلسازي فرآيند پوشش زدايي و رنگ زدايي با واتر جت ارائه دادند ]3 -5[

. واتر جت از روش منطق فازي استفاده كردندبراي مدل كردن فرآيند پوشش زدايي از سطح جاده با استفاده از  ]6[جي 
  .    با استفاده از تكنيك منطق فازي توانستند عمق برش را در فرآيند واتر جت پيش بيني نمايند ]7[چاكراوارتي و بابو 

عت حركت اول پارامترهاي وابسته فرآيند شامل سر: عبارتند از جتپارامترهاي تأثيرگذار در عملكرد فرآيند پوشش زدايي با واتر
نوع ديگري از . ها، فشار آب، زاويه نازل، نوع و قطر نازل و ساختمان داخلي نازل و غيرهجت، فاصله نازل تا قطعه كار، تعداد پاس

از ميان پارامترهاي ذكر شده فشار . پارامتر ها مشخصات پوشش دهي شامل چسبندگي به سطح و استحكام و غيره مي باشند
به عنوان پارامترهاي ورودي فرآيند پوشش زدايي با واتر جت  (D)و فاصله نازل تا قطعه كار (V)، سرعت حركت جت  (P)جت

به عنوان مشخصه خروجي در نظر  (W)به دليل كاربردهاي گسترده واتر جت در صنايع، عرض پوشش زدايي . انتخاب شده اند
 .گرفته شده است

مطالعات تجربي نشان مي دهد كه با . طحي را مشخص مي كندنرخ حركت جت زمان اثر جت آب پر فشار بر روي اليه س 
كاهش  ،علت آن است كه افزايش نرخ حركت جت. ]8[افزايش نرخ حركت جت پهنا و عمق برداشت ماده كاهش مي يابد 
قطعه به همين ترتيب نتايج تجربي براي فاصله نازل تا . انرژي آزاد شده در هر واحد از منطقه پوشش دهي را نتيجه مي دهد

است كه  ايفاصله بحراني، فاصله. فاصله بحراني و فاصله بهينه: كار نشان مي دهد كه دو فاصله مهم وجود دارد كه عبارتند از
     پس از آن . باشداي است كه در آن پوشش زدايي بيشترين مقدار ميفاصله بهينه فاصله. افتددر آن پوشش زدايي اتفاق مي

بعد از آن نرخ . شش زدايي با افزايش فاصله نازل تا رسيدن به فاصله بهينه افزايش خواهد يافتتوان نتيجه گرفت كه نرخ پومي
بحراني افزايش يابد نرخ پوشش  مقداروقتي فاصله نازل تا . يابدپوشش زدايي با افزايش فاصله نازل تا قطعه كار كاهش مي

گري است كه در عملكرد پوشش زدايي مؤثر است و سرعت فشار آب پارامتر مهم دي. زدايي تا مقدار صفر كاهش خواهد يافت
      دهد كه  نرخ پوشش زدايي با افزايش فشار، افزايش خواهد يافتآزمايشات روي فشار آب نشان مي. جت را تعيين مي كند

]9[ .  
هاي موجود به منظور تعيين ارتباط بين متغييرهاي ورودي و مشخصه عرض پوشش زدايي، انواع توابع رگرسيوني بر داده 

نتايج اين تحقيق، نياز به انجام . شودهاي آماري الزم، بهترين مدل پيشنهاد ميسپس با انجام تحليل. برازش داده شده است
در نهايت توابع پيشنهادي، . سازدآزمايشات مجدد را براي بررسي تأثير پارامترهاي تنظيمي بر عرض پوشش زدايي، مرتفع مي

  . آيند بهينه سازي استفاده خواهد شدبعنوان مدل اصلي در فر
  
  هاي رياضيبسط مدل - 2

رگرسيون تكنيك آماري است كه براي بررسي تأثير پارامترهاي ورودي بر خروجي فرآيند و ايجاد ارتباط رياضي منطقي بين 
برروي  (DOE)، كه با طراحي آزمايش ]11[گاو و چن در اين تحقيق از نتايج تجربي . ]10[آنها به كار برده مي شود

براي هر يك از سه پارامتر تنظيمي ورودي،  1 آنها با توجه به جدول. اند، استفاده شده استپارامترهاي واتر جت انجام داده
نتايج  آزمايشات تجربي انجام شده . شودآزمايش مي 48تعداد آزمايشات بدين ترتيب برابر با . اندسطوح مختلفي در نظر گرفته

گيري شده در اندازه سطوح پارامترهاي تنظيمي در سه ستون اول جدول، و مقادير خروجي. داده شده استنشان  2در جدول 
 .است ستون آخر جدول آمده

  
 سطوح مختلف پارامترهاي تنظيمي -1جدول 

 
 4سطح  3سطح  2سطح  1سطح  پارامتر هاي ورودي  

 -  P(MPa) 135 150 205 فشار جت

 T(mm/s) 80 120 160 200 سرعت جت

 S(mm) 20 40 60 80 فاصله نازل
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 نتايج حاصل از انجام آزمايشات - 2جدول 

شماره 
  آزمايش

  ورودي هاي فرآيند
فشار   عرض پوشش زدايي

  جت
سرعت 
  جت

فاصله 
  نازل

1  135  80  20  5/2  
2  135  80  40  2/3  
3  135  80  60  0/3  
4  135  80  80  5/2  
5  135  120  20  0/2  
.  
.  
.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  
23  170  120  60  0/4  
24  170  120  80  6/3  
.  
.  
.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  
44  205  160  80  5/4  
45  205  200  20  5/3  
46  205  200  40  6/3  
47  205  200  60  0/4  
48  205  200  80  2/4  

  
هاي ورودي و خروجي داري را بين پارامترهاي رياضي، ارتباط معنيتوان با استفاده از مدلحال با توجه به نتايج آزمايشات، مي

 در اين تحقيق به منظور مدلسازي فرآيند، سه نوع تابع رگرسيوني شامل توابع خطي، درجه دو و لگاريتمي بر . برقرار نمود
زبور، با به منظور انطباق هر چه بيشتر مدل م. اندارزيابي شده%  95ها با سطح اطمينان اين مدل. اندها برازش داده شدهداده

مدلهاي اصالح شده براي عرض پوشش . ثر از مدل حذف شدندؤمتغييرهاي غير م "1حذفي بازگشتي"آماريِ  استفاده از روش
  .ارائه گرديده است 3زدايي در جدول 

  
 WJClمدلهاي برازش داده شده براي فرآيند  - 3جدول 

 مدل  نوع مدل
 W = - 0.875 + 0.0279 P - 0.00852 V + 0.0140 D (1)  خطي

 W = - 2.07 + 0.0350 P + 0.0140 D - 0.000050 PV (2)  درجه دو
 W= e^(-17.3)  P^(4.66)  V^(-1.11)  D^ (0.601) (3)  لگاريتمي

 

                                                                                                                                                                      
١ Backward Elimnation 
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، مدل 1بر روي هر سه مدل، بر اساس معيار ضريب همبستگي  (ANOVA)هاي آماري و آناليز واريانس پس از انجام تحليل

اين نوع مدل داراي باالترين ضرايب همبستگي است و ). 4جدول ( نموده را حاصل درجه دو بهترين و مناسب ترين نتيج
 . دهدبهترين تخمين را از فرآيند واقعي ارائه مي

 
  WJClجدول تحليل واريانس براي مدلهاي مختلف فرآيند   - 4جدول 

Pr>F  F-Value  R-Squre مدل  تابع هدف  

0001/0<  89/308  4/95  W خطي  
0001/0<  77/342  9/95  W  درجه دو  
0001/0<  30/362  7/94  W  لگاريتمي  

  
در اكثر كاربردهاي عملي، هدف رسيدن به حداكثر عرض پوشش زدايي مورد نظر از طريق تعيين بهينه سطوح پارامترهاي 

ز الگوريتم بنابراين در ادامه ا. از آنجا كه تعيين بهينه پارامترهاي تنظيمي بصورت حل مستقيم بسيار دشوار است .تنظيمي است
 .شودپيشنهادي استفاده مي براي تعيين مقادير پارامترهاي بهينه با استفاده از مدل (SA)2فراابتكاري تبريد تدريجي

  
  رويكرد بهينه سازي به كمك الگوريتم تبريد تدريجي - 3

بدين . وجي به كار مي رودمدل رياضي بدست آمده در باال براي ايجاد ارتباط يك به يك بين پارامترهاي ورودي و مشخصه خر
الگوريتم تبريد . منظور از الگوريتم تبريد تدريجي براي تعيين سطوح بهينه فرآيند پوشش زدايي با واتر جت استفاده مي گردد

به عنوان تابع هدف براي  الگوريتم تبريد تدريجي مورد استفاد  2رابطه . ارائه شد ]12[تدريجي اولين بار توسط كيرك پاتريك 
گردد تا مقادير بهينه پارامترهاي ورودي براي هر در اين رويكرد بهينه سازي، يك تابع خطا بنحوي كمينه مي .ر مي گيردقرا

رويكرد اين مقاله، بدست آوردن  متغيرهاي تنظيمي مناسب براي كيفيت تعريف شده مورد . خروجي مورد نظر تعيين شوند
  . نظر است

هاي مطلوب، آنها را با در اين روش با دريافت خروجي. شودموع مربعات خطاها استفاده ميها از معيار مجبراي مقايسه جواب
اين . شودمقادير به دست آمده از مدل مقايسه كرده و سعي در مينيمم كردن اختالف اين دو مقدار، به كمك تابع خطا، مي

تابع مجموع مربعات . صورت گرفته است MATLABمينيمم سازي به كمك الگوريتم تبريد تدريجي و كد نويسي در نرم افزار 
  :شودخطاها به اين صورت تعريف مي

)4(    

  
مشخص شده مقدار محاسبه شده توسط الگوريتم و پارامترهاي بدون انديس در هر  )d( در تابع فوق، پارامترهايي كه با انديس

  .باشدمي 2جمله بيانگر مقدار حاصل از مدل 

                                                                                                                                                                      
1 Correlation Coefficient  

٢ Simulated Annealing (SA) 

( )
w

ww
2

d

2

EF −=
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شود تا به يك باشد كه تشابه بين فرآيندي كه فلز سرد مييك تكنيك جستجوي تصادفي مي (SA)الگوريتم تبريد تدريجي 

. كندو جستجو براي يافتن مينيمم در يك سيستم را برقرار مي) پروسه آنيلينگ( ساختار كريستالي با حداقل انرژي برسد
، تغييرات كوچكي در SAزي به كمك الگوريتم در بهينه سا. الگوريتم تبريد تدريجي براي حل مسائل غير خطي شكل گرفت

اين مزيت مهم  دنمقادير متغيرها ايجاد مي شود، اين تغييرات به نحوي به وجود مي آيند كه تابع هدف را به سمت كمينه ببر
ريجي اساس الگوريتم تبريد تد. رساندالگوريتم تبريد تدريجي است كه امكان حبس آنرا در مينيمم هاي محلي به حداقل مي

در صورت تبريد  .در همسايگي جواب فعلي است) و پذيرش آنها تحت شرايط خاص(ارزيابي جواب هاي تصادفي ايجاد شده 
مقدار تابع احتمال بولتزمن  بسيار آهسته ، ساختار بلوري جامد كامالً منظم شده و ماده داراي حداقل سطح انرژي خواهد شد

 :توسط رابطه زير محاسبه مي شود  SAدر 
 )5( 

به كمك الگوريتم تبريد تدريجي كمينه  4براي تعيين سطوح بهينه پارامترهاي تنظيمي، تابع خطاي ذكر شده در رابطه شماره 
  . شده است

  
   حل مسئله به كمك الگوريتم تبريد تدريجي و نمونه محاسبات -4

. اندداده شده SAها بعنوان ورودي  به الگوريتم شهاي آزمايبراي نشان دادن عملكرد الگوريتم، بطور نمونه سه مورد از خروجي
نتايج اين . هاي نهايي حاصل از الگوريتم با مقادير حقيقي پارامترهاي تنظيمي مقايسه شدندپس از چند اجراي مكرر، جواب

  .اندنشان داده شده 3ها و خطاهاي محاسبات در جدول شماره مقايسه
 

 الگوريتم تبريد تدريجي با نتايج تجربي مقايسه نتايج حاصل از -3جدول شماره 

  در صد خطا
  پارامترهاي ورودي  خروجي پيش بيني شده  خروجي واقعي

عرض پوشش   رديف
  فشار  سرعت جت  فاصله نازل  عرض پوشش زدايي  زدايي

4/1  0/2  028/2  20  120  135  1  
4/0  5/2  489/2  20  80  135  2  
7/0  0/3  02/3  60  200  170  3  
1/1  2/3  235/3  80  80  135  4  

  
دهند كه روش بهينه سازي پيشنهادي قادر است با دقت بااليي سطوح پارامترهاي تنظيمي را، نتايج محاسباتي فوق نشان مي

ها و روابط با توجه به پيچيدگي مدل. است% 5/1ميزان خطا در اكثر موارد كمتر از . براي هر هندسه مورد نظر، تعيين نمايد
  .رسدميزان خطا قابل قبول بنظر مي متقابل پارامترها، اين

  
  گيري نتيجه -5

     هاي بسياري وابسته به پارامترهاي تنظيمي مشخصه. پوشش زدايي با استفاده از واتر جت كاربرد فراواني در صنايع دارد
ي، اثرات در اين مقاله با استفاده از مدلسازي رگرسيون. هاي مهم عرض پوشش زدايي مي باشد يكي از اين مشخصه. باشدمي

 3در اين خصوص، اثرات . پارامترهاي تنظيمي بر روي خروجي در فرآيند پوشش زدايي با واتر جت تعيين و تحليل گرديد
سازي و پارامتر تنظيمي، شامل فشار، سرعت حركت جت و فاصله نازل تا قطعه كار بر روي مشخصه عرض پوشش زدايي، مدل

)exp(
0T
cpr

∆−
=
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سپس با . هاي موجود برازش داده شده استتوابع مختلف رگرسيوني بر داده منظور مدلسازي فرآيند،هب. بررسي شده است
ها انتخاب شده و تاثير گذاري هر پارامتر در آنها مشخص گرديده ، بهترين مدل(ANOVA)استفاده از رويكرد آناليز واريانس 

ها، از انطباق بيشتري بر به ديگر مدل دهند كه مدل درجه دو ارائه شده در اين تحقيق، نسبتهاي آماري نشان ميآزمون. است
بيني و تعيين سطوح بهينه منظور پيشهدر نهايت، از الگوريتم تبريد تدريجي ب. فرآيند پوشش زدايي با واتر جت برخوردارند

نتايج حاصل نشان دهنده عملكرد بسيار خوب . پارامترهاي تنظيمي، براي رسيدن به عرض پوشش زدايي مطلوب، استفاده شد
  .و حل اينگونه مسائل مي باشدوريتم تبريد تدريجي در بهينه سازي الگ
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