


  
  داخلی مکانیک همایش  اولین

  1393ماه  آذر 13 -واحد نطنزدانشگاه آزاد اسالمی 
  
  
 

لیه الکتریکی مدل سازي و بهینه سازي خوردگی ابزار در فرآیند ماشینکاري تخ
  با بهره گیري از شبکه عصبی و الگوریتم تبرید تدریجی 718 سوپر آلیاژ اینکونل

 
   رستمیانیاسر  3،  فرهاد کالهان 2،  فرید ایلچی 1

   farid.eilchi@yahoo.comدانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشکاه آزاد اسالمی واحد ساري، ساري، ایران  1
 kolahan@um.ac.ir دانشیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد  2

 yasser.rostamiyan@yahoo.com ایران، ساري، دانشکاه آزاد اسالمی واحد ساري، مکانیک مهندسی استادیار گروه 3

   

  چکیده
تولید مخصوص می باشد که در قالب سازي ، تعمیرات و تولید قطعات خاص صنعتی کاربرد گسترده اي ماشینکاري تخلیه الکتریکی یکی از روش هاي مهم       
د همچنین نخاموشی پالس، زمان روي کار ، ولتاژ گپ و جریان تخلیه می باششامل پنج پارامتر زمان روشنی پالس، زمان   تحقیق این در متغیرهاي ورودي .دارد
 عصبی شبکه در ابتدا با استفاده از داده هاي بدست آمده از آزمایشات تجربی، یک. رآیند مورد ارزیابی قرار می گیردفخروجی  متغیر ه عنوانب خوردگی ابزارنرخ 

ترکیب  تبرید تدریجی در ادامه مدل شبکه عصبی طراحی شده با الگوریتم بهینه سازي. فرآیند را پیش بینی کنداست تا مقادیر خروجی  شده داده آموزش مصنوعی
 بخوبی (SA) تبرید تدریجیبهینه سازي  الگوریتم با عصبی شبکه ترکیب که می دهند نشان نتایج. شوند تعیین ورودي پارامترهاي بهینه ي مقادیر شده است تا

 .تعیین نماید خوردگی ابزار نرخ بهترین کسب بمنظور را تنظیمی بهینه پارامترهاي مقادیر تواند می

  تبرید تدریجیالگوریتم  بهینه سازي، ،، فرآیند تخلیه الکتریکی، شبکه عصبیخوردگی ابزارنرخ  :کلیدي واژه هاي
 

  مقدمه -1
در صنایع تولیدي معرفی آلیاژهاي جدید و همچنین نیاز به امروزه      

هـاي سـنتی   هـاي اسـتفاده از روش  تولید اشکال پیچیـده، محـدودیت  
-هاي ماشینبنابراین استفاده از روش. کاري را بیشتر کرده استماشین

روز بـه روز در   1کاري تخلیه الکتریکـی کاري مخصوص همچون ماشین
کـاري تخلیـه الکتریکـی یـک     فرآیند ماشـین .] 1 [حال گسترش است

-ن بر اثر جرقهکاري ترموالکتریکی است که در آفرآیند پیشرفته ماشین
هاي تولید شده تخلیه الکتریکی بین قطعه کار و ابزار عمل براده برداري 

در این روش قطعه کار و ابزار در سـیال دي الکتریـک   . گیردصورت می
ور بوده و تخلیه الکتریکی باعث ذوب و تبخیر قسمتی کوچـک از   غوطه

کـاري  ینقطعه کار شده که بوسیله سیال دي الکتریک از محدوده ماشـ 
کـاري  امکان ایجاد اشکال پیچیده و دقیق، امکان ماشـین . شوددور می

قطعات نازك و شکننده به دلیل عدم تماس مکانیکی بین قطعه کـار و  
عدم نیاز به حضور مداوم اپراتور حین براده برداري و عدم تاثیر سـختی  

 کاري، از جمله مزایاي این روش اسـت قطعه کار بر روي سرعت ماشین
از  بر بوده وکاري تخلیه الکتریکی روشی زمانحال ماشیناین با ]. 2-5[

با این روش معوال از اهمیت خاصـی   خوردگی الکترودمیزان نرخ طرفی 
تـرین  از جملـه مهـم    2خـوردگی ابـزار   بنـابراین، نـرخ  . برخوردار اسـت 

                                                             
1. Electro Discharge Machining (EDM) 
2. Tool Wear Rate 

بنوبه خود تحـت   این خروجی .هاي خروجی در این روش استمشخصه
فرآیند، از جمله ولتاژ، شدت جریـان،   پارامترهاي تنظیمی تاثیر مقادیر

زمان روشنی پالس، زمان خاموشی پالس، ولتاژ گپ و فاکتور روي کار، 
ــد  ــرار دارن ــق .  ]1[ ق ــن تحقی ــی در   در ای ــاي تنظیم ــاثیر پارامتره ت

مورد استفاده در  718 آلیاژ اینکونل سوپر کاري تخلیه الکتریکی ماشین
سـازي  مـدل  .سـازي شـده اسـت   سازي و بهینهسازي، مدل صنعت قالب

هاي تجربـی انجـام   و با استناد بر داده 3هاي عصبیفرآیند توسط شبکه
هاي روشنی و  زمان ، تخلیهپارامترهاي ورودي شامل جریان . یافته است

همچنـین نـرخ    .باشـند  خاموشی پالس، فـاکتور کـار و ولتاژکـاري مـی    
 .است خروجی فرآیند درنظرگرفته شده  به عنوان مشخصه خوردگی ابزار

بـین پارامترهـاي   هاي مورد نیاز، جهت ایجـاد ارتبـاط   پس از اخذ داده
  ، مدل4با بکارگیري شبکه عصبی پس انتشارخروجی   ورودي و مشخصه

-مدل ارائه شده سپس در مقابل داده. شودسیستم طراحی و ساخته می
با  سازيو در صورت تایید در فرآیند بهینه گذاري شدههاي تجربی صحه

  .شودبکار گرفته می 5تبرید تدریجی روش الگوریتم
 هاي شبکه درونی دینامیک مانند عصبی هاي شبکه مشخصۀ چندین 

 نـاقص،  داده هاي پذیرش و خطا تحمل بینی پیش قابلیت در عصبی

                                                             
3 .Artificial Neural Network 
4 .Back-propagation 
5 .Simulated Annealing 
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 ممکن مهندسی مسائل از بسیاري در را عصبی هاي شبکه از استفاده
 مـدل  زمینـه  در چه عصبی مصنوعی هاي شبکه حال این با .سازد می

 بر تالش که هستند مشکالتی داراي سازي بهینه زمینه در چه و سازي
در یک تحقیـق  .] 6 [گردد آنها کارایی باعث افزایش تواند می آنها رفع

جهت مـدل سـازي و     6(ALM)  از شبکه عصبی پس انتشار و الگوریتم
فرآیند تخلیه الکتریکی استفاده نمودند ، که شبکه عصـبی  بهینه سازي 

پیشنهادي بخوبی متغیرهاي فرآینـد را پـیش بینـی نمـود ، همچنـین      
الگوریتم مورد استفاده عملکرد بسیار مناسبی در بهینه سـازي فرآینـد   

 افـزایش  بـراي  بسـیاري  هـاي  تالش  .] 7 [تخلیه الکتریکی نشان داد
 آنها اصلی اغلب محور که است گرفته صورت عصبی هاي شبکه بازدهی

 باشد، می شبکه ساختار در تغییر یا و شبکه آموزش الگوریتم در تغییر
در تحقیقاتی از مـدل   . ]8[ عصبی مدوالر هاي شبکه از استفاده مانند

پـارامتر  جهت بهینه سازي  7رگرسیون خطی و الگوریتم تبرید تدریجی
تخلیه الکتریکی، شامل زبري سطح و نرخ براده  فرآیند ماشینکاري هاي

، روش بهینه سـازي تـاثیر   که نتایج نشان داد. به کار گرفته شد برداري
   . ]9[دارد  بود کیفیت سطح و افزایش نرخ براده برداريبسزایی در به

کاري تخلیه الکتریکـی  که ذکر شد، یکی از کاربردهاي ماشینهمانطور 
راسـتا،   در این. برداري پایین استقابلیت برادهدهی مواد سخت با شکل

دهـد کـه تـاکنون در مـورد چگـونگی تـاثیر       بررسی مولفین نشان مـی 
بـه روش   718کاري سوپر آلیاژ اینکونل پارامترهاي تنظیمی در ماشین

ها، تحقیقـی صـورت نگرفتـه    آن تخلیه الکتریکی و تعیین مقادیر بهینه
هش، بررسی میزان تاثیر پارامترهـاي  بنابراین هدف اصلی این پژو. است

و  اري تخلیه الکتریکـی بـر روي نـرخ خـوردگی ابـزار     کتنظیمی ماشین
، بـا اسـتفاده از    718تعیین سطوح بهینه آنها براي سوپر آلیاژ اینکونل 

  .می باشد عصبی و الگوریتم بهینه تبرید تدریجیمدل شبکه 
 19/8یه نیکل با چگالی از خانواده سوپر آلیاژهاي پا 718 آلیاژ اینکونل

و سـختی  مگاپاسـکال   1240گرم بـر سـانتیمترمکعب، تـنش کششـی     
ترکیب شیمیایی این آلیاژ بر حسب درصـد  . استراکول سی  43معادل

منحصر قابلیت هاي . آورده شده است) 1(وزنی عناصر مهم آن در جدول
بفرد این آلیاژ از جمله حفظ خواص مکانیکی خود در دماهاي باال، باعث 

فزایش روزافزون کاربردهاي این آلیاژ را در صنایعی همچون نیروگاهی، ا
از طرفی به دلیل سختی و اسـتحکام  . فضا شده است -نفت و گاز و هوا

ت هاي سـنتی داراي محـدودی  ن به روشکاري آباالي این آلیاژ، ماشین
عنوان یک تواند بهکاري تخلیه الکتریکی میهایی است، بنابراین ماشین

  .دهی قطعات از جنس این آلیاژ باشدروش کارآمد در شکل

                                                             
6. Augmented Lagrange Multiplier  
7. Simulated Annealing 

بر حسب درصد  718ترکیب شیمیایی سوپرآلیاژ اینکونل  )1(جدول
  وزنی

  
  
  
  
  
  
 شبکه عصبی مصنوعی -2

انسان  عصبی هاي شبکه از مصنوعی عصبی هاي شبکه کلی ساختار    
 .باشد می مغز عصبی سیستم از اي شده ساده مدل و شده گرفته الهام

هم  به هاي 8نورون از اي مجموعه شامل نیز مصنوعی عصبی هاي شبکه
می  گفته الیه یک ها نورون این از مجموعه هر به که باشند می متصل

خروجی  و پنهان ورودي، الیه سه از معموالً عصبی شبکه یک .شود
 و کرده دریافت را اطالعات فقط ورودي الیه.] 10[  تشکیل شده است

 الیه هاي نورون تعداد بنابراین . کند عمل می مستقل متغیر مشابه
 تعداد به بستگی و شود می مسئله تعیین طبیعت براساس ورودي

 عمل وابسته متغیر همانند نیز الیه خروجی .دارد مستقل متغیرهاي
  .دارد خروجی هاي مسئله به آن بستگی هاي نورون تعداد و نموده

 هیچ مخفی هاي الیه خروجی، و ورودي هاي الیه برخالف اما
ارزش  محاسبه فرآیند در میانی نتیجه یک صرفاً و محدودیتی ندارند

دهنده  تشخیص یک عنوان به مخفی الیه هاي نورون. خروجی است
 پنهان الیه در ها نورون تعداد بنابراین .کنند می وزن متغیرها عمل

 کم ها نورون تعداد اگر. عمده اي در قدرت شبکه عصبی دارد نقش
 را خروجی و ورودي غیرخطی بین نگاشت تواند نمی عصبی شبکه باشد،

 لزوم حد از بیشتر آنها اگر تعداد دیگر طرف از. کند منعکس الزم دقت با
 این در که کند می اي پیدا پیچیده خطی غیر نگاشت شبکه باشد،
 از استفاده با هر نورون .دهد می دست از را خود تعمیم قدرت حالت

 الیه در نورون هر ورودي .کند می محاسبه را خروجی انتقال، تابع
  .پیروي می کند) 1( از معادله آید می دست به ها ورودي از که مخفی

  
 )1(                                        

                   

n
h h h
j ij j

i
S w b 

  

                                                             
8 .Neuron 

  عنصر آلیاژي  درصد وزنی
48/54  Ni 

5/17  Cr 

9/4  Nb 

66/0  Al 

96/0  Ti 

  و سایر عناصر Fe  متعادل
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hکه در این معادله
jS ورودي به نورون،h

ijw  وزن اتصالi از الیه (ام
با استفاده از تابع انتقال خروجی هر نورون . ام استjبه نورون ) قبل

  ) .2(محاسبه می شود معادله 
)2 (                                                          ( )h h

j jy F S    
تابع  F خروجی از هر نورون و jy، ورودي به نورون jSکه در آن

        .استانتقال 
  نرمال سازي داده ها  2-1

. به آن نرمال شدند هاي وروديقبل از آموزش شبکه عصبی، داده    
 ها به اعدادي مابین صفر تا یکسازي این است که دادههدف از نرمال

 در این بعالوه. تا طیف تغییرات آنها مشخص و محدود باشد تبدیل شوند
آستانه  در الیه مخفی، تابع) هاونورن(براي عناصر پردازشگر  تحقیق
تابع اعدادي بین صفرتا  که خروجی این .وئیدي انتخاب گردیدسیگم

بنابراین باید داده هاي ورودي به این تابع نیز اعدادي بین  باشدیک می
هاي نزدیک به صفر تا یک، تغییرات وزن براي ورودي. صفر و یک باشند

اعداد، عناصر پردازشگر به دلیل  ها حداقل خواهد بود زیرا در اینونورن
هاي ورودي کنند ولی براي مقادیر، کند عمل می9شکل تابع سیگموئید

با . تر خواهد بودها به سیگنال ورودي سریعنزدیک به نیم، پاسخ نرون
ها به نحوي صورت گرفت سازي دادهدر نظر گرفتن این واقعیت، نرمال

براي  )6( بدین منظور از رابطه. دگرد 5/0ها برابر که میانگین سري داده
.سازي استفاده گردیدنرمال  

   0

max min

0.5( ) 0.5norm
x xX

x x


 


)3    (                              

    

و maxxمیانگین داده ها، 0x ،xمقدار نرمال شده normXکه در آن
minx به ترتیب حداقل و حداکثر داده می باشند.   

 آزمایشات احیطر  -3
روش هاي مهم در طراحی آزمایشات را می توان در دو گروه اصـلی      

طرح هاي . و طرح هاي کسري مورد بررسی قرار داد 10طرح هاي کامل
فقط بخشی از مجموع ترکیب هاي ،  11عامل کسري مانند طرح تاگوچی

بدین ترتیب با انجام تعـداد   .ممکن براي آزمایشات را استفاده می کنند
ات اثـر محدودي آزمایش، اطالعات وسیعی از فرآینـد مـورد بررسـی و    

رویکرد تاگوچی از . توان بدست آوردآن را میپارامترهاي اصلی  متقابل 
ه امکـان ارزیـابی تـاثیر    هاي کارآمد عاملی کسري اسـت کـ  جمله روش

                                                             
9. Sigmoid 
10. Full Factorial 
11. Taguchi 

بنـابراین   .کندپارامترهاي فرآیند و تعیین سطوح بهینه آنها را فراهم می
در پژوهش حاضر از این روش جهت طراحی آزمایشات عملی اسـتفاده  

پارامترهاي ورودي و سطوح در نظر گرفته شـده  ) 2(جدول  .شده است
عامـل سـه    4در ایـن تحقیـق   . براي انجام آزمایشات را نشان می دهد

بدین ترتیـب بـراي آزمـایش    . دو سطحی وجود دارد عامل 1سطحی و 
بـراي  . آزمایش احتیاج اسـت ) 34×21( 162 کلیه حاالت ممکن به انجام

که  استفاده گردید L36 آزمایشات از طرح تاگوچی کاهش هزینه و زمان
  .دهدعدد کاهش می 36تعداد آزمایشات مورد نیاز را به 

  
  پارامترهاي ورودي و سطوح در نظر گرفته شده) 2(جدول

  

 و اخذ نتایج انجام آزمایشات -4
  304Hدسـتگاه اسـپارك مـدل آذرخـش    از  انجام آزمایشـات،  براي    

در تمام آزمایشات از ). 1شکل (ساخت شرکت تهران اکرام استفاده شد 
ها از جنس نمونه. عنوان سیال دي الکتریک استفاده گردیدنفت سفید به
میلیمتـر   50قطـر   و 4به شکل استوانه بـا ضـخامت    718آلیاژ اینکونل 

توسط دستگاه  وایرکات برش خورده و دو سـمت آنهـا پرداخـت و کـد     
و % 9/99همچنین الکترود ابزار از جنس مس با خلـوص  . گذاري شدند

 انجام ثابت زمانی فواصل در ماشینکاري .میلیمتر انتخاب شدند 14قطر 
شامل جریان تخلیه، زمان  که پارامترهاي ورودي در این پژوهش، شده

 روشنی پالس،زمان خاموشی پالس، فاکتور کار و ولتاژ گپ و همچنـین 
 .به عنوان خروجی فرآیند در نظر گرفته شـده اسـت   نرخ خوردگی ابزار

برابر با وزن کاسته شده الکتـرود در واحـد زمـان     نرخ خوردگی الکترود
  .بدست می آید) 4(که از رابطه  .است

 

)4  (                                        (%) V MRETWR
VMRP


  

  

 عالمت
 مشخصه

هاي پارامتر
 ورودي

 سطوح واحد

1 2 3 
I 5/2 آمپر جریان  5 5/7  

Ton  زمان روشنی
 پالس

 200 100 25 میکروثانیه

Toff  خاموشیزمان 
 پالس

 --  75 10 میکروثانیه

 4/0 ثانیه فاکتور کار  1 6/1  
v 60 55 50 ولت ولتاژ 
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Vکه در این رابطه MRE     حجم ماده خورده شـده از الکتـرود اسـت و
V M RP حجم ماده برداشته شده از قطعه کار می باشد.  

 

  
 اتآزمایشرك مورد استفاده در انجام دستگاه اسپا) 1(شکل

 مدل سازي شبکه عصبی -5
 انتشار پس الگوریتم با خور پیش شبکه شده، انتخاب عصبی شبکه    

 در .اسـت  12مـارکوارت  لـونبرگ  عقب به رو انتشار آموزش تابع خطا با
متغیر وابسته  1متغیر مستقل و در خروجی آن  5ورودي شبکه عصبی 

 7که الیه پنهان اول داراي . شبکه داراي دو الیه پنهان است. وجود دارد
تابع انتقـال   .نورون می باشد 2نورون و همچنین الیه پنهان دوم داراي 

و تـابع انتقـال الیـه     logsigدوم  ، الیـه پنهـان   tansigاول  پنهـان  الیه
) 2(در شکل پیشنهادي شبکه عصبی ساختار .می باشد purelinخروجی 

  .نشان داده شده است

  

  
   شبکه عصبی ساختار) 2(شکل

  
 28آزمایش می باشد، که تعـداد   36 تعداد کل داده ها در این پژوهش

براي  ،مجموعه از داده هاي تجربی مورد استفاده در مدل سازي فرآیند
مجموعه از  8آموزش شبکه مورد استفاده قرار گرفته اند، سپس توسط 

 .ها مورد ارزیابی قرار می گیرند داده
                                                             
12. Levenberg-Marquardt 

بینی شده توسط شبکه عصبی مقادیر واقعی و مقادیر پیش ) 3(در شکل
  .ه اندمقایسه شد با یکدیگر

 
ش بینی شبکه عصبی براي نرخ مقایسه مقادیر تجربی و پی) 3(شکل

 ابزارخوردگی 
  

که آمده است ) 4(نتایج ضریب همبستگی مدل شبکه عصبی در شکل
شکل  که .می باشد 999/0به میزان  براي پارامتر نرخ خوردگی ابزار

مبین دقت باالي مدل ارائه شده توسط شبکه عصبی  4و 3هاي 
  .دنمصنوعی می باش

  

  
ون خطی بین داده هاي تجربی و یتجزیه و تحلیل رگرس) 4(شکل

  شبکه عصبی براي نرخ خوردگی ابزار بینیپیش 
  

 تحلیل خطاي شبکه عصبی مصنوعی - 6
دقت و صحت مدل در پیش بینی فرآیند با استفاده از درصد میانگین 

که طبق رابطه  مورد بررسی قرار گرفته است (%ARD)انحراف مطلق 
  .بیان می شود) 5(
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)5(                             exp

exp
1

1% 100
pern

i i

i i

A AARD
N A


  

  

  
expتعداد نقاط تجربی، Nکه در معادله باال 

iA  مقدار تجربی براي نقطه
iام وper

iA  مقدار پیش بینی شده توسط شبکه عصبی براي نقطهi ام و
A میانگین داده هاي تجربی براي تمام نقاط است. 

شبکه پیشنهادي قـادر اسـت بـا خطـاي متوسـط      ) 3(با توجه به جدول
ورودي  ءفرآیند، به ازا از خروجیدرصد پیش بینی نسبتا دقیقی  07/4

  .هاي مختلف ارائه نماید
  

  خطاي شبکه عصبی آموزش دیده) 3(جدول
%ماکزیمم خطا  خروجی %مینیمم خطا   %میانگین خطا    

خوردگی ابزارنرخ   2/4  0001/0  64/1  

  

 سازي تبرید تدریجی بهینه الگوریتم -7
 کردن آنیل حرارتی عملیات الگوي اساس برالگوریتم تبرید تدریجی 

 و تغییـرات تـدریجی   ایجـاد  بـا  روش این در .است شده طراحی مواد
 الگوریتم آن، خروجی محاسبه و مسئله متغیرهاي مقادیر در تصادفی

 جدید همسایه یک هر تکرار، در .نماید می جستجو را ها جواب فضاي
 جـواب  بـه  حرکت احتمال .شود می ارزیابی و تولید فعلی جواب براي

  . ]11[گردد می تعیین) 6رابطه (رابطه بلتزمن  توسط آن قبول و جدید
  
)6                        (   min 1,exp nh el

i

f x f x
P

KT
      
   

  

  
ثابت تعدیل دهنده  kدماي لحظه اي فرآیند،  iTدر این رابطه

تابع شایستگی است، با افزایش تعداد تکرارها و کاهش  f(x)بلتزمن و 
تدریجی دماي الگوریتم، جواب به نقطه اي همگرا می شود که کمترین 

در این تحقیق مدل ایجاد شده .  را دارد) مقدار تابع هدف(سطح انرژي 
در ) انرژيتابع سطح (شایستگی  تابع عنوان به عصبی شبکه توسط

که این کار در . است  گرفته قرار استفاده مورد تدریجی تبرید الگوریتم
چندین  از پس .قالب کدنویسی در نرم افزار متلب صورت پذیرفته است 

کسب  منظور به فرآیند ورودي مناسب پارامترهاي الگوریتم، اجراي
 همراه به پارامترها بهینه سطوح .شده اند تعیین خروجی بهترین

همچنین روند . آورده شده است ) 4(جدول در شده بینی پیش خروجی
) 5(همگرایی الگوریتم تبرید تدریجی به سمت جواب بهینه در شکل

  .نشان داده شده است 
  

ا استفاده از الگوریتم تبرید مقادیر بهینه پارامترها ب) 4(جدول
 تدریجی

 پارامترهاي ماشینکاري خروجی 
 نرخ

خوردگی 
 ابزار

جریان 
 تخلیه

زمان روشنی 
 پالس

زمان خاموشی 
 پالس

فاکتور 
 کار

 ولتاژ

18/0  7/2  193 35 2/1  53 

  

  
  الگوریتم تبرید تدریجی بر اساس روند همگرایی) 5(شکل     

 نتیجه گیري -8
 بمنظور کارآمد یک روش پیاده سازي و ارائه تحقیق این ازهدف 
الکتریکی می فرآیند ماشینکاري تخلیه  بهینه سازي و سازي مدل
 پـس  عصـبی  شـبکه  و تجربـی  داده هاي از ارتباط این در. باشد

استفاده شده  نرخ خوردگی ابزارسازي مسئله  مدل بمنظور انتشار
 عصبی شبکه آموزش براي ،داده آزمایشی 28در مجموع از . است

 مختلـف  هـاي  سـاختار  بـا  شبکه عصبی چندین .گردید استفاده
 بررسی جداگانه آزمایش عدد 8با  آنها بینی پیش و قابلیت ایجاد

 5-7-2-2بصـورت   فرآینـد  این شبکه براي معماري بهترین .شد
قـادر بـه پـیش بینـی      64/1می باشد که با خطاي متوسط حدود 

 فرآینـد  جایگزین مدل ارائه شده میتواند بعنوان. فرآیند می باشد
 گرفته قرار استفاده مورد تنظیمی پارامترهاي اثر بررسی در واقعی

 در .سـازد  را مرتفـع  هزینه پر و متعدد انجام آزمایشات به نیاز و
 بهینه سطوح تعیین براي تبرید تدریجی الگوریتم از تحقیق ادامه

 قـادر اسـت،   پیشنهادي رویکرد .شد استفاده هاي فرآیند پارامتر
نمایـد تـا    تعیـین  بنحـوي  را فرآینـد  پارامترهـاي  مناسب مقادیر

ابـزار توسـط فرآینـد ماشـینکاري تخلیـه       حـداقل نـرخ خـوردگی   
 عملکرد مبین مرحله هر در محاسباتی نتایج. الکتریکی ایجاد شود

بهینـه   و سـازي  مـدل  در رویکردهـاي پیشـنهادي   مطلوب بسیار
 مـی  تحقیـق  ایـن  در بررسی مورد فرآیند تخلیه الکتریکی سازي
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