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  چكيده 

در اين مقاله با استفاده . تعيين شرايط بهينه ماشينكاري، همواره يكي مسائل مهم در برنامه ريزي توليد صنايع فلزي است
آيند تراشكاري سازي پارامترهاي برش فراز يك روش بهينه سازي چندگانه، بر اساس الگوريتم تبريد تدريجي، به بهينه

سرعت برشي، عمق برش،  نيز،همچنين پارامترهاي مهم فرآيند . شامل صافي سطح و عمر ابزار، پرداخته شده است
براي تعيين ارتباط بين پارامترهاي ورودي و . انددر نظر گرفته شده وروديسرعت پيشروي و زاويه براده به عنوان 

. ر شرايط مختلف برش، از روش آماري رگرسيون استفاده گرديده استها دخروجي فرآيند و پيش بيني مقدار خروجي
هاي قويتر براي مشخص نمودن هاي خطي و درجه دوم، ضريب همبستگي هر يك محاسبه و مدلپس از ايجاد مدل

زمان  در نهايت براي بهينه سازي هم. اندسطوح بهينه در الگوريتم تبريد تدريجي، به عنوان تابع هدف بكار گرفته شده
   .هاي بينابين ارائه گرديده استهاي برازش شده، جدولي براي حالتپارامترهاي خروجي، با وزن دهي مدل

  
  

  .الگوريتم تبريد تدريجي -سازي رگرسيون مدل –عمر ابزار  -صافي سطح   -  فرآيند ماشينكاري :هاي كليدي واژه
  
  
  مقدمه - 1

فرآيند . است در كوتاه ترين زمان ممكنو ترين هزينه، بيشترين كيفيت ساخت قطعات با كمهدف اصلي  ،مدرن ايعدر صن
براي . شودپرداخت قطعات استفاده ميماشينكاري و هاي پركاربرد در صنعت است كه بطور گسترده در تراشكاري يكي از روش

يند تراشكاري پارامترهاي ورودي در فرآ. ساخت قطعات با كيفيت مورد نظر، بايستي پارامترهاي فرآيند به درستي انتخاب شوند
مثل جنس قطعه كار، هندسه ابزار، عمق برش، نرخ پيشروي، سرعت برشي بر روي نرخ براده برداري، كيفيت سطح و تلرانس 

از آنجا كه كيفيت سطح بطور مستقيم بر روي خواص سايشي، مقاومت به خستگي و مقاومت به ]. 1[گذارند ابعادي تاثير مي
 .تاثير گذار است، در اين تحقيق سعي شده است پارامترهاي مذكور براي بهينه سازي صافي سطح تنظيم شوندخوردگي قطعه 

شكست ابزار اغلب در . هاي مهم در ساخت قطعات با كيفيت مطلوب و قيمت مناسب استسايش ابزار يكي ديگر از محدوديت
يير در شرايط ماشين كاري نظير كيفيت سطح قطعه يا سه حالت سايش لبه برنده، تغيير شكل پالستيك لبه برنده و تغ

از اين رو در تحقيق حاضر معيار عمر ابزار نيز به عنوان يكي ديگر از پارامترهاي خروجي . ]2[افتد ارتعاشات دستگاه، اتفاق مي
  .فرآيند مورد بررسي قرار گرفته است

شد كه خود مستلزم صرف هاي آزمون و خطا استفاده ميوشدستيابي به نتايج مطلوب ماشينكاري معموال ازردر گذشته براي 
بيني و بهبود قادر به پيش ،با صرف كمترين زمان و هزينه ممكن ،هاي شبيه سازي آماريروش .زمان و هزينه زيادي است
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بيني  شبراي پيبه طور كلي . ]3[د نشواستفاده مي در صنايع مختلفبه طور گسترده  هستند و امروزه فرآيندهاي ساخت

  مدل سازي بر اساس فيزيك فرآيند -1:  آماري كيفيت سطح و طول عمر ابزار معموال از چهار روش عمده استفاده مي شود
  اوزل و . تي. مدل سازي رگرسيوني -4مدل سازي با استفاده از شبكه هاي عصبي  -3مدل سازي با منطق فازي  -2

سازي رگرسيون و شبكه عصبي، روي صافي سطح و عمر ابزار با استفاده از مدلتاثير پارامترهاي ورودي را بر ] 4[همكارانش 
سپس با استفاده از . با استفاده از منطق فازي مدلي براي پيش بيني صافي سطح بدست آورد] 5[روي . اس. بررسي نمودند

صافي ] 6[ژنگ و همكارانش . تي. ودالگوريتم فرا ابتكاري ژنتيك و مدل استخراج شده، پارامترهاي بهينه فرآيند را معين نم
آنها با تركيب روش تاگوچي و روابط گري به بهينه سازي . سطح و تلرانس هندسي را به عنوان تابع هدف در نظر گرفته اند

هاي آزمايشگاهي داده تحقيقات انجام شده، در تحقيق حاضر با استفاده از در راستاي. همزمان پارامترهاي مذكور پرداختند
   و  1سپس از الگوريتم تبريد تدريجي .ها برازش داده شده استهايي بر هر يك از خروجيبه روش رگرسيون مدلد موجو
   .ه استهاي بدست آمده، براي بهينه سازي فرآيند استفاده شدمدل

  
  هاي اوليهت و اخذ دادهآزمايشاطراحي  - 2

گذارند را شناسايي اثر مي بر خصوصيات عملكردي فرآينده توان متغيرهاي كليدي كمي) DOE(طراحي آزمايشات روش توسط 
با بكارگيري اين روش همچنين مي توان عوامل ورودي قابل كنترل را بطور سيستماتيك تغيير داد و اثرات آنها را بر روي . نمود

، ]8[با رويكرد روش تاگوچي  سطري 18با استفاده از يك آرايه متعامد  هاآزمايش]. 7[خروجي مورد ارزيابي قرار داد  پارامتر
درجه، زاويه تمايل صفر درجه و زاويه  6با زاويه آزاد  (HSS)برشي فوالد تندبر  متري روسي و ابزار 5/2بوسيله دستگاه تراش 

با  ST-37از جنس فوالد و اي استوانه قطعات نمونه به شكل. انجام گرفته است ي متغيردرجه و اندازه زاويه براده 90تنظيم 
 1در آزمايشات انجام شده سرعت دوراني ماشين، توسط رابطه . استشده  تهيهميليمتر  400ميليمتر و طول  45قطر اوليه 

 .تنظيم شده است

D
VN

π
1000

=               )1(  
. است) بر دقيقه دور(سرعت دوراني ماشين  Nو ) متر بر ثانيه(سرعت برشي  V، )ميليمتر(قطر استوانه  Dكه در اين رابطه 

همچنين . اندازه گيري شده است) Surfscan(قطعه ماشين كاري شده با استفاده از دستگاه زبري سنج ) aR(كيفيت سطح 
برابر شود به عنوان معيار عمر ابزار در نظر گرفته شده كه  5/1مقدار حجم براده برداري شده كه كه به ازاي آن كيفيت سطح 

  .قابل محاسبه است 2يله رابطه بوس

DdLπν 310

11
=                 )2(  

طولي از قطعه كار است كه در طي ماشينكاري،  Lعمق برش و  dقطر قطعه كار،  Dحجم براده برداشته شده،  ν در اين رابطه
 2و  1آزمايشات به ترتيب در جداول سطوح پارامترهاي تنظيمي در هر آزمايش و نتايج . برابر شده است 5/1كيفيت سطح آن 
  .آورده شده است

  
  
  
  

                                                                 
1 . Simulated Annealing (SA) 
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  سطوح مناسب براي آزمايش -1جدول 

  نام متغير سطح اول سطح دوم سطح سوم
  )V(سرعت برشي  17 25 33
 )f(پيشروي  09/0 13/0 17/0
 )D(عمق برش  2/0 4/0 6/0

  )(زاويه براده  0 14 - 

  
  آزمايشات انجام شده وسطوح پارامترهاي تنظيمي نتايج - 2جدول 

 شماره
 آزمايش

 سرعت
 برشي

 نرخ
 پيشروي

 عمق
 برش

 زاويه
 براده

 كيفيت
 سطح

 معيار عمر
 ابزار

 V f D عالمت اختصاري
 

Ra 1/ 

min واحد
m

 rev
mm

  
 

3
1

m
1 17 09/0 2/0 0 53/6 176/41 
2 17 13/0 4/0 0 15/7 703/37 
3 17 17/0 6/0 0 10/8 295/35 
4 25 09/0 2/0 0 21/7 539/44 
5 25 13/0 4/0 0 05/7 087/33 
6 25 17/0 6/0 0 81/6 277/29 
7 33 09/0 4/0 0 79/5 179/48 
8 33 13/0 6/0 0 02/6 096/43 
9 33 17/0 2/0 0 71/5 868/36 
10 17 09/0 4/0 14 53/5 570/53 
11 17 13/0 2/0 14 49/5 607/20 
12 17 17/0 2/0 14 02/6 449/75 
13 25 09/0 4/0 14 21/3 714/45 
14 25 13/0 6/0 14 10/4 700/37 
15 25 17/0 2/0 14 55/3 698/55 
16 33 09/0 6/0 14 48/2 872/70 
17 33 13/0 2/0 14 25/2 907/81 
18 33 17/0 4/0 14 54/2 977/61 

 
  تجزيه و تحليل نتايج - 3
  مدل سازي فرآيند -3-1

ابتدا توسط نرم افزار . در اين تحقيق براي بدست آوردن رابطه رياضي بين متغيرها از روش رگرسيون استفاده شده است
MINITAB®  و با توجه 1زگشتيسپس با استفاده از روش رگرسيون حذف با. درجه دوم بدست آمدخطي و معادله رگرسيون ،

براي هر يك از مدل ها يك . ، تعدادي از متغيرهاي اضافي كه تاثيري در مدل نداشت حذف گرديد% 95 2به سطح اطمينان

                                                                 
1 . Backward elimination 
2 . Confidence level 
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     هر چه اين مقدار باالتر باشد مويد بهتر بودن مدل در برازش. ضريب همبستگي بدست آمده كه نشانگر كيفيت آنها است

همچنين تعدادي آزمايش به صورت تصادفي انتخاب شد و نتايج . اندآورده شده 3زش شده در جدول هاي برامدل. ها استداده
هاي برازش شده از دقت خوبي مطابق شكل، مدل). 2و  1هاي شكل(گرديد  ها مقايسهآنها با مقادير برازش شده توسط مدل

  .برخوردارند
 

 معادالت استخراج شده بوسيله روش رگرسيون - 3جدول 
  متغير
  پاسخ

نوع 
  ضريب  معادله برازش شده  مدل

  همبستگي

  معيار
  عمر ابزار

γν  يخط 17.14.1820901.02.261 +−−+= dfV  658/0 

 درجه
γγγ دوم

γν
5.43d-27.0f+1563fd-0.121V+4.60Vd-

2152d+26135f+20.0283V+3.71-245d+1397f-96.21 =
 850/0 

  كيفيت
 سطح

γ0.199-0.403d+4.12f+0.148V-9.71=aR خطي  955/0 

 درجه
11.7f+0.225f+18.7fd+0.00883V-0.638Vf-1.81d-6.97  دوم γγ=aR  984/0 

  

  
  مقايسه مقادير برازش شده و آزمايش شده صافي سطح - 2شكل  رازش شده و آزمايش شده عمر ابزارمقايسه مقادير ب -1شكل 

  
  رويكرد بهينه سازي -3-2

ميالدي براي حل مسائل غير خطي و پيچيده  80الگوريتم تبريد تدريجي يك جستجوگر تصادفي است كه در اواسط دهه 
در آنيل كردن، يك . د متالوژيكي آنيل كردن فلزات الهام گرفته شده استاين الگوريتم از فرآين]. 9[سازي شكل گرفت بهينه

كاهش تدريجي دما موجب ايجاد ساختار بلوري منظم و عاري از عيب در ماده . شودفلز گداخته شده به آهستگي تبريد مي
در . اين فرآيند مطرح است بنابراين كاهش تدريجي دما بعنوان يك الزام در. رساندشده و سطح انرژي آن را به حداقل مي

  .سازي مقدار تابع هدف استفاده شده استسازي تبريد تدريجي نيز از همين اصل براي كمينهتكنيك بهينه
ماهيت عملكرد اين الگوريتم به اين صورت است كه براي هر حركت، يك همسايگي جديد به صورت تصادفي توليد و ارزيابي  

مقدار تابع ) 2جواب جديد از جواب فعلي بهتر باشد و ) 1: حركت به اين جواب در دو وضعيت انجام خواهد يافت. شود مي
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بزرگ تر باشد؛ در غير اين صورت جستجوگر جواب جديدي را توليد و  (0,1]از يك عدد تصادفي از دامنه  1احتمال حركت

 .يابد ادامه مي.... ) تعداد تكرارها، زمان محاسبات، و (ي شرط توقف الگوريتم گام تا ارضا به اين حركت گام . ارزيابي خواهد كرد
  . شود محاسبه مي 3مقدار تابع احتمال حركت هر بار از رابطه 

)(
kC
ZEXPrP Δ

−=                            )3(  

پارامتر كنترلي  Ck تعداد تكرارها و kانديس . اختالف مقدار تابع هدف بين جواب فعلي و جواب جديد است  در اين رابطه
شود، به طوري كه الگوريتم شانس  ، بزرگ انتخاب مي)C0(معموالً در ابتداي جستجو، مقدار دماي اوليه . موسوم به دما است

بر حسب  4اما با افزايش تعداد تكرارها، اين دما طبق رابطه . دهنده داشته باشد اب هاي غيربهبود بيشتري براي حركت به جو
. يابد ها كاهش مي هاي بدتر با افزايش تعداد حركت در نتيجه احتمال انتخاب جواب. شود به تدريج كم مي  2زمانبندي سرمايش

وريتم در پذيرش همسايگي جديد بيشتر از نقش طبيعت قطعي به عبارت ديگر، در ابتداي جستجو، نقش طبيعت تصادفي الگ
ها غالبا بر اساس بهبود تابع هدف انجام شده و نقش طبيعت تصادفي الگوريتم در  ولي با پيشرفت جستجو، حركت. آن است

  .يابد پذيرش جواب جديد كاهش مي
k1k CC ×=+ α                )4(  

برنامه نوشته شده در نرم افزار  در) تابع سطح انرژي( هدفر اين تحقيق مدل ايجاد شده توسط روش رگرسيون به عنوان تابع د
®MATLAB  سپس برنامه با  .شد ، پارامترهاي مناسب الگوريتم انتخاببرنامهپس از چند بار اجراي . شده است گرفتهبكار

2133براي صافي سطح و عمر ابزار به ترتيببهترين جواب در نهايت . پارامترهاي مناسب اجرا گرديد γdfV 1333و γdfV 
 .آورده شده است 4 به همراه خروجي پيش بيني شده در جدولسطوح بهينه پارامترها  .بدست آمد

 
 سطوح بهينه ماشينكاري - 4جدول 

 تنظيم ماشينسطوح بهينه  متغير پاسخ

( معيار عمر ابزار
ν

1(  

 پيش بيني شده

  )aR( كيفيت سطح
 پيش بيني شده

  زاويه براده
)γ( 

  عمق برش
)d(  

  نرخ پيشروي
)f( 

  سرعت برشي
)V( 

426/91 109/2 14 2/0 17/0 33 
044/18 201/6 0 6/0 17/0 33 

 
كنند و بهبود يكي در جهت عكس يكديگر رفتار مي) صافي سطح و طول عمر ابزار(در مسئله بررسي شده دو پارامتر خروجي 

پرداخت و از طرفي فرآيندهاي ماشينكاري اغلب در دو يا سه مرحله خشنكاري، نيمه. گري خواهد شدباعث تنزل دي
گيرد و در آن صافي سطح مرحله خشنكاري معموال با هدف افزايش سرعت ماشينكاري انجام مي. شوندپرداختكاري انجام مي

در اين راستا، . افزايش كيفيت سطح و دقت ابعادي است در مقابل، در مراحل نيمه پرداخت و پرداختكاري هدف. اهميتي ندارد
  . اي طراحي شده است كه ملزومات هر مرحله را برآورده سازدسازي بگونهفرآيند بهينه

دهي مي توان يك تابع هدف براي دو خروجي با توجه به اهميت نسبي هر يك تعريف به اين منظور با استفاده از سيستم وزن
ها را بر ازه تغييرات دو خروجي از لحاظ اندازه يكسان نيست، با استفاده از نرمااليز كردن، هر يك از مدلاز آنجا كه ب. نمود

تابع هدف مورد استفاده در الگوريتم تبريد . ماكزيمم مقدار آن تقسيم نموده تا بازه تغييرات هر دو خروجي يكسان شود

                                                                 
1 . Transition probability 
2 . Cooling schedule  
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  . است 5تدريجي مطابق رابطه 

*1*
1 ν

ωω 2+= aRF              )5(  

*در اين رابطه 
aR  1*و

ν
ميزان اهميت هر  2ωو  1ωبه ترتيب مقادير نرمااليز شده صافي سطح و عمر ابزار هستند و  

براي شرايط مختلف ماشينكاري  5ان دو خروجي در جدول سازي همزمنتياج بدست آمده از بهينه. خروجي را معين مي كند
نشان     3همچنين روند همگرايي الگوريتم تبريد تدريجي به سمت جواب بهينه در حالت چند متغيره در شكل . آورده شده است
تكرار به سمت  80ز شود الگوريتم داراي نرخ همگرايي بسيار مناسبي بوده و در كمتر اهمانگونه كه مشاهده مي. داده شده است

  .جواب نهايي همگرا شده است
 

 ي وزن دهي شدههاسطوح بهينه براي خروجي  - 5جدول 

  پارامترهاي
  ماشينكاري

 شرايط بهينه ماشينكاري
7.01 =ω

3.02 =ω

5.01 =ω

5.02 =ω

3.01 =ω

7.02 =ω

 V(  33(سرعت برشي  33  33 
 f(  17/0(نرخ پيشروي  13/0  13/0 
 d(  6/0(عمق برش  6/0  4/0 
 )γ(زاويه براده  14  14  14 

  )aR(  كيفيت سطح
  پيش بيني شده

657/2  456/2  332/2 

(  معيار عمر ابزار
ν

1(  

 پيش بيني شده
654/40  306/45  108/52 

 

 
  روند همگرايي الگوريتم تبريد تدريجي -3شكل 
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  نتيجه گيري -4

هاي رياضي مبتني بر رويكرد ميانيابي كه رابطه بين پارامترهاي در مرحله اول، مدل. در اين تحقيق دو هدف مد نظر بوده است
سازي فرآيند انواع توابع رگرسيوني بر مدلبه منظور . كند استخراج شده استورودي و خروجي فرآيند تراشكاري را بيان مي

هاي درجه دوم با ضرايب كه مدل دادندهاي آماري نشان آزموندر اين خصوص . انداهي برازش داده شدههاي آزمايشگداده
   به ترتيب براي صافي سطح و عمر ابزار بهترين انطباق را بر فرآيند واقعي تراشكاري فوالدهاي نرم %85و  %98همبستگي 

ST-37 بيني و تعيين سطوح بهينه پارامترهاي يد تدريجي بمنظور پيش، از الگوريتم تبربخش دوم تحقيقدر . باشنددارا مي
 سطوح بهينه براي صافي سطح ،نتايج مطابق. ه استخروجي مطلوب استفاده شد متغييرهاي، براي رسيدن به تنظيمي

2133 γdfV 1333 و براي عمر ابزار γdfV ين براي بهينه شدن همزمان دو خروجي، معادالت برازش شده همچن. بدست آمد
براي حالت بينابين كه هر دو پارامتر خروجي داراي . يز شدن در حاالت مختلف وزن دهي و نتايج آن آورده شدپس از نرماال

2323بهينه به صورت يكسان باشند شرايط اهميت γdfV نتايج محاسباتي ارائه شده و نحوه همگرايي الگوريتم  .بدست آمد
   .تبريد تدريجي، نشان دهنده عملكرد خوب و دقت باالي روش پيشنهادي در حل اينگونه مسائل است
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