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  چکیده
 از تحقیق این در .یکی از روش هاي مهم شکل دهی قطعات فلزي مانند قالب ها و ابزارها می باشد 1ماشینکاري تخلیه الکتریکی

تغیرهاي ورودي مورد بررسی شامل پنج م. است شده استفاده تخلیه الکتریکی فرآیند سازي مدل بمنظور 2انتشار پس عصبی شبکه
زبري سطح همچنین  .یا فاکتور کار، ولتاژ گپ و جریان تخلیه می باشدپارامتر زمان روشنی پالس، زمان خاموشی پالس، زمان روي کار 

در ابتدا با استفاده از داده هاي بدست آمده  .فرآیند مورد ارزیابی قرار می گیرند هاي خوردگی ابزار به عنوان متغیرهاي خروجی نرخو 
در ادامه مدل  .خروجی فرآیند را پیش بینی کندتا مقادیر  است شده داده آموزش مصنوعی عصبی شبکه یکاز آزمایشات تجربی، 

. شوند تعیین ورودي پارامترهاي ي بهینه مقادیر تا ترکیب شده است 3شبکه عصبی طراحی شده با الگوریتم بهینه سازي گروهی ذرات
 که دهند می نشان نتایج همچنین. ند تخلیه الکتریکی می باشدفرآی سازي مدل در عصبی شبکه خوب بسیار عملکرد مبین نتایج

 کسب بمنظور را تنظیمی پارامترهاي بهینه مقادیر تواند می بخوبی (PSO)گروهی ذرات  سازي بهینه الگوریتم با عصبی شبکه ترکیب
  . زبري سطح و خوردگی ابزار تعیین نماید بهترین

  
  

  الگوریتم گروهی ذرات ، بهینه سازي  ، شبکه عصبی  ، فرآیند تخلیه الکتریکی  :هاي کلیدي واژه
  
  

                                                   
1. Electro Discharge Machining (EDM) 
2. Back-propagation 
3. Particle Swarm Optimization (PSO) 



 
 
  
  

 
  مقدمه  -1

 و ابزار بین الکتریکی با تخلیه برداريبراده  آن در که است تجاري غیر کاريماشین شیوه یک الکتریکیروش تخلیه به کاريماشین
 کوچکی تبخیر بخش و ذوب نتیجه در و زیاد موضعی بسیار حرارت ایجاد باعث الکتریکی تخلیه روش، این در .گیردمی انجام کار قطعه

 فضاي در الکتریکیتخلیه عمل .هستند ورغوطه الکتریکديسیال  نام به سیالی درون کار قطعه و ابزار الکترود دو .شودمی کارقطعه از
 این پیشروي با .کندمی جدا قطعه سطح از را کوچکی از ماده جز جرقه هر و شده پیاپی هايجرقه تولید به کار منجر قطعه ابزار و بین

کاري قطعات نازك و شکننده به امکان ایجاد اشکال پیچیده و دقیق، امکان ماشین .شودایجاد می کارقطعه در ابزارمعکوس  شکل روند
دلیل عدم تماس مکانیکی بین قطعه کار و عدم نیاز به حضور مداوم اپراتور حین براده برداري و عدم تاثیر سختی قطعه کار بر روي سرعت 

و  دقت ابعاديبر بوده و از طرفی کاري تخلیه الکتریکی روشی زمانحال ماشینبااین. ] 3-1[کاري، از جمله مزایاي این روش است شینما
قطعه کار  5و زبري سطح 4خوردگی ابزار نرخبنابراین، . صافی سطح در قطعات تولیدي با این روش معوال از اهمیت خاصی برخوردار است

ها بنوبه خود تحت تاثیر مقادیر پارامترهاي تنظیمی فرآیند، از جمله این خروجی. هاي خروجی در این روش استترین مشخصهاز جمله مهم
  . ]1[ و فاکتور روي کار، قرار دارند ولتاژ گپ زمان خاموشی پالس، ،ولتاژ، شدت جریان، زمان روشنی پالس

-سازي، مدل مورد استفاده در صنعت قالب 718کاري تخلیه الکتریکی آلیاژ اینکونل  ماشینتاثیر پارامترهاي تنظیمی در در این تحقیق 

پارامترهاي ورودي . هاي تجربی انجام یافته استو با استناد بر داده 6هاي عصبیسازي فرآیند توسط شبکهمدل. سازي شده استسازي و بهینه
به  زبري سطح و نرخ خوردگی ابزارهمچنین  .باشند فاکتور کار و ولتاژکاري میهاي روشنی و خاموشی پالس،  زمان شامل جریان تخلیه، 

هاي مورد نیاز، جهت ایجاد ارتباط بین پارامترهاي ورودي و پس از اخذ داده. خروجی فرآیند درنظرگرفته شده اند  هاي عنوان مشخصه
- مدل ارائه شده سپس در مقابل داده. شودحی و ساخته میسیستم طرا  با بکارگیري شبکه هاي عصبی مصنوعی، مدلخروجی   هاي مشخصه

  .شودبکار گرفته می 7سازي با روش الگوریتم گروهی ذراتگذاري شده و در صورت تایید در فرآیند بهینههاي تجربی صحه
 داده هـاي  پـذیرش  و خطـا  تحمـل  قابلیـت  بینـی  پـیش  در عصـبی  هاي شبکه درونی دینامیک مانند عصبی هاي شبکه مشخصۀ چندین 

 در چـه  عصـبی مصـنوعی   هـاي  شبکه حال این با سازد می ممکن مهندسی مسائل از بسیاري در را عصبی هاي شبکه از استفاده ناقص،
 گـردد  آنهـا  کـارایی  باعـث افـزایش   تواند می آنها رفع بر تالش که هستند مشکالتی داراي سازي بهینه زمینه در چه و سازي مدل زمینه

 الگـوریتم  در تغییـر  آنهـا  اصلی اغلـب  محور که است گرفته صورت عصبی هاي شبکه بازدهی افزایش براي بسیاري تالشهاي. ] 4-5[
در  . ]7[هیبریـدي  و شبکه هـاي عصـبی   .  ]6[ عصبی مدوالر هاي شبکه از استفاده مانند باشد، می شبکه ساختار تغییر یا و شبکه آموزش

جهت بهینه سازي پـارامتر هـاي فرآینـد ماشـینکاري تخلیـه الکتریکـی، شـامل         8تبرید تدریجیتحقیقاتی از مدل رگرسیون خطی و الگوریتم 
که نتایج نشان داد، روش بهینه سازي تاثیر بسزایی در بهبود کیفیـت سـطح و افـزایش نـرخ     . زبري سطح و نرخ براده برداري به کار گرفته شد

  .  ]8[ براده برداري دارد

                                                   
4. Tool Wear Ratio 
5. Surface Roughness 
6. Artificial Neural Network 
7. Particle Swarm Optimization 
8. Simulated Annealing 



 
 

در این . برداري پایین استدهی مواد سخت با قابلیت برادهشکل ،کاري تخلیه الکتریکیکاربردهاي ماشینکه ذکر شد، یکی از همانطور 
بـه روش   718کاري سوپر آلیاژ اینکونل دهد که تاکنون در مورد چگونگی تاثیر پارامترهاي تنظیمی در ماشینراستا، بررسی مولفین نشان می

بنابراین هدف اصلی این پژوهش، بررسـی میـزان تـاثیر پارامترهـاي     . ها، تحقیقی صورت نگرفته استآن تخلیه الکتریکی و تعیین مقادیر بهینه
، بـا   718و تعیین سطوح بهینه آنها براي سوپر آلیـاژ اینکونـل    زبري سطح و نرخ خوردگی ابزارکاري تخلیه الکتریکی بر روي تنظیمی ماشین

  .گروهی ذرات می باشد استفاده از مدل شبکه عصبی و الگوریتم بهینه
و سـختی  مگاپاسکال  1240گرم بر سانتیمترمکعب، تنش کششی  19/8از خانواده سوپر آلیاژهاي پایه نیکل با چگالی  718آلیاژ اینکونل 

قابلیـت هـاي   . آورده شـده اسـت  ) 1(ترکیب شیمیایی این آلیاژ بر حسب درصد وزنی عناصر مهـم آن در جـدول  . استراکول سی  43معادل
در صـنایعی   روزافـزون کاربردهـاي ایـن آلیـاژ     فـزایش اصر بفرد این آلیاژ از جمله حفظ خواص مکانیکی خـود در دماهـاي بـاال، باعـث     منح

هـاي  کـاري آن بـه روش  از طرفی به دلیل سختی و استحکام باالي ایـن آلیـاژ، ماشـین   . فضا شده است -همچون نیروگاهی، نفت و گاز و هوا
دهی قطعات از جنس عنوان یک روش کارآمد در شکلتواند بهکاري تخلیه الکتریکی میاست، بنابراین ماشین سنتی داراي محدودیت هایی

  .این آلیاژ باشد
  

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

  
  
  
  
  
  

به  است توانسته عصبی هاي شبکه ترکیب با در جدید یافته تکامل الگوریتم یک عنوان به ذرات گروهی الگوریتم از استفاده اخیرا
 ،دیگرتدریجی  تکامل هاي الگوریتم به نسبت الگوریتم این مزایاي جمله از .بهینه سازي فرآیند دست یابد مدل سازي و نتایج خوبی در

 گروهی همچنین الگوریتم .کرد اشاره آن باالي همگرایی سرعت و کم پارامترهاي آسان، سازي پیاده به توان می ژنتیک الگوریتم نظیر
 را فراموشی احتمال شود و می آن تر سریع و بهتر گیري نتیجه باعث مزیت این که کند می حفظ را خود قبلی مفید اطالعات ذرات

  . ]9[کند  می کمتر جدید هاي داده با آموزش در
  
  عصبی مصنوعی شبکه -2

 مـی  مغز عصبی سیستم از اي شده ساده مدل و شده گرفته انسان الهام عصبی هاي شبکه از مصنوعی عصبی هاي شبکه کلی ساختار
 الیه یکها  نورون این از مجموعه هر به که باشند می هم متصل به هاي نورون از اي مجموعه شامل نیز مصنوعی عصبی هاي شبکه .باشد

  عنصر آلیاژي  درصد وزنی
48/54  Ni 

5/17  Cr 

9/4  Nb 

66/0  Al 

96/0  Ti 

  و سایر عناصر Fe  متعادل



 
 

 را اطالعـات  فقـط  ورودي الیـه .  ]10[خروجی تشـکیل شـده اسـت     و پنهان ورودي، الیه سه از معموالً عصبی شبکه یک .می شود گفته
   بستگی و شود می مسئله تعیین طبیعت براساس ورودي الیه هاي وننور تعداد بنابراین . کند عمل می مستقل متغیر مشابه و کرده دریافت

 خروجـی هـاي مسـئله    به آن بستگی هاي وننور ادتعد و نموده عمل وابسته متغیر همانند نیز الیه خروجی .دارد مستقل متغیرهاي تعداد  به 
  .دارد

 فرآینـد  در میـانی  نتیجـه  یـک  صـرفاً  و دهنـد  نمـی  را نشـان  مفهومی هیچ مخفی هاي الیه خروجی، و ورودي هاي الیه برخالف اما
 الیـه  در ها وننور تعداد بنابراین . کنند می عمل دهنده الگو خیصتش یک ناوعن به مخفی الیه هاي وننور. خروجی است ارزش محاسبه

 و ورودي غیرخطـی بـین   نگاشت تواند نمی عصبی شبکه باشد، کم ها وننور تعداد اگر. عمده اي در قدرت شبکه عصبی دارد شنق پنهان
 مـی  اي پیدا پیچیده خطی غیر نگاشت شبکه باشد، لزوم حد از بیشتر آنها اگر تعداد دیگر طرف از. کند منعکس الزم دقت با را خروجی

 هـر  ورودي .کند می محاسبه را خروجی انتقال، تابع از استفاده با نورون هر .دهد می دست از را خود تعمیم قدرت حالت این در که کند
  .پیروي می کند ) 1( معادله از آید می دست به ها ورودي از که مخفی الیه در وننور

n
h h h
j ij j

i
S w b  )1                                                                                                                            (                            

hکه در این معادله 
jS ون ، ورودي به نورh

ijw  وزن اتصالi ون به نور) از الیه قبل(امj ون بـا اسـتفاده از تـابع    خروجـی هـر نـور   . ام است
  ).2معادله (انتقال  محاسبه می شود 
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j jy F S 

توابع فعالیت متداول بـراي پـیش بینـی توسـط شـبکه      . تابع انتقال است  Fون و خروجی از هر نور jyون ، ورودي به نور jSکه در آن 
  .بیان می شوند) 5(و ) 4(، )3(دالت اهستند که به ترتیب توسط مع 11و خطی 10، تانژانت هایپر پولیک 9عصبی توابع سیگمویدي
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  نرمال سازي داده ها-2-1

 ها به اعدادي مابین صفر تا یـک سازي این است که دادههدف از نرمال. به آن نرمال شدند هاي وروديقبل از آموزش شبکه عصبی، داده
  آستانه سیگموئیدي انتخاب گردید که خروجی این  در الیه مخفی، تابع) هاونورن(براي عناصر پردازشگر  تحقیق نزیرا در ای. تبدیل شوند

                                                   
9. Sigmoid  
10. Hyperbolic Tangent  
11. linear  



 
 
  

هـاي  بـراي ورودي . بنابراین باید داده هاي ورودي به این تابع نیـز اعـدادي بـین صـفر و یـک باشـند       باشدتابع اعدادي بین صفرتا یک می
اعداد، عناصر پردازشگر به دلیـل شـکل تـابع سـیگموئید، کنـد       ها حداقل خواهد بود زیرا در اینونورصفر تا یک، تغییرات وزن ندیک به نز

با در نظر گرفتن این واقعیت، . تر خواهد بودها به سیگنال ورودي سریعهاي نزدیک به نیم، پاسخ نرونورودي کنند ولی براي مقادیرعمل می
سـازي اسـتفاده   بـراي نرمـال   )6( بـدین منظـور از رابطـه   . گردد 5/0ها برابر ها به نحوي صورت گرفت که میانگین سري دادهسازي دادهنرمال

  .گردید

)6                                                                                                                            (          0

max min

0.5( ) 0.5norm
x xX

x x


 


  

  .به ترتیب حداکثر و حداقل داده ها می باشند minxو  maxxمیانگین داده ها ،  0x  ،xمقدار نرمال شده ورودي  normXکه در آن 
  
  تحلیل خطاي شبکه عصبی-2-2

)یدقت و صحت مدل در پیش بینـی فرآینـد بـا اسـتفاده از پارامترهـاي آمـاري ضـریب همبسـتگ         )R  درصـد میـانگین انحـراف مطلـق     و
(ARD%)  بیان می شوند) 8(و ) 7(که طبق معادالت  مورد بررسی قرار می گیرند.  
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expتعداد نقاط تجربی،  Nکه در معادالت باال 
iA  مقدار تجربی براي نقطهi ام وper

iA      مقدار پیش بینی شده توسـط شـبکه عصـبی بـراي
  .میانگین داده هاي تجربی براي تمام نقاط است Aام و iنقطه 

  
  آزمایشات طرحروش تاگوچی و -3

طـرح  .و طرح هاي کسري مورد بررسی قـرار داد  12روش هاي مهم در طراحی آزمایشات را می توان در دو گروه اصلی طرح هاي کامل
بـدین ترتیـب بـا    . ، فقط بخشی از مجموع ترکیب هاي ممکن براي آزمایشات را اسـتفاده مـی کننـد    13عامل کسري مانند طرح تاگوچی هاي

. تـوان بدسـت آورد  آن را مـی پارامترهـاي اصـلی    ات متقابـل  اثـر انجام تعداد محدودي آزمایش، اطالعات وسیعی از فرآیند مورد بررسـی و  
هاي کارآمد عاملی کسري است که امکان ارزیابی تـاثیر پارامترهـاي فرآینـد و تعیـین سـطوح بهینـه آنهـا را        مله روشرویکرد تاگوچی از ج

پارامترهـاي ورودي و  ) 2(جـدول  . بنابراین در پژوهش حاضر از این روش جهت طراحی آزمایشات عملی استفاده شده اسـت . کندفراهم می
بـدین  . عامل دو سطحی وجـود دارد  1عامل سه سطحی و  4در این تحقیق . یشات را نشان می دهدسطوح در نظر گرفته شده براي انجام آزما

                                                   
12. Full Factorial 
13. Taguchi 



 
 

بـراي کـاهش هزینـه و زمـان آزمایشـات از طـرح       . آزمـایش احتیـاج اسـت   ) 34×21( 162ترتیب براي آزمایش کلیه حاالت ممکن بـه انجـام   
  .دهدعدد کاهش می 36استفاده گردید که تعداد آزمایشات مورد نیاز را به  L36تاگوچی 

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

  
  

  
  
  

  
  

  انجام آزمایشات-4
در تمام آزمایشات ). 1شکل (ساخت شرکت تهران اکرام استفاده شد   304Hدستگاه اسپارك مدل آذرخشاز  براي انجام آزمایشات،

میلیمتر  50و قطر  4استوانه با ضخامت به شکل  718ها از جنس آلیاژ اینکونل نمونه. عنوان سیال دي الکتریک استفاده گردیداز نفت سفید به
و % 9/99همچنین الکترود ابزار از جنس مس با خلوص . وایرکات برش خورده و دو سمت آنها پرداخت و کد گذاري شدند دستگاه  توسط

  .میلیمتر انتخاب شدند 14قطر 
ن کاسته شده الکترود در واحد زمان است که با  نرخ خوردگی ابزار برابر با وز و مقدارشده  انجام ثابت زمانی فواصل در ماشینکاري
  .قابل محاسبه گردید) 9(توجه به معادله 

)9                                                                                                                            (                         (%) 100TWWTWR
WRW

  

 به و گیري ر اندازهمیکرومت 001/0سورترونیک با دقت  مدل سنج زبري دستگاه از استفاده باهر یک از قطعات  (Ra)زبري سطح 
  ) .1(شکل  است شده میانگین محاسبه و شده انجام مرتبه 3 آزمایش هر بهتر، نتایج منظور
  

  
  تجهیزات مورد استفاده در انجام آزمایشات) 1(شکل

  سطوح  واحد  هاي وروديپارامتر  مشخصه عالمت
1  2  3  

I 30  18  6  آمپر  جریان  
Ton  200  100  25  میکروثانیه  زمان روشنی پالس  
Toff   75  10  میکروثانیه  پالس خاموشیزمان   --  
  6/1  1  4/0  ثانیه  فاکتور کار  
v  60  55  50  ولت  ولتاژ  



 
 
  
  
  سازي شبکه عصبیمدل -5

 14مارکوارت -لونبرگ عقب به رو انتشار آموزش تابع خطا با انتشار پس الگوریتم با خور پیش شبکه شده، انتخاب عصبی شبکه
الیه پنهان که . شبکه داراي دو الیه پنهان است .متغیر وابسته وجود دارد 2متغیر مستقل و در خروجی آن  5شبکه عصبی  ورودي در .است

  .نشان داده شده است) 2(شماتیک کلی شبکه عصبی در شکل .ون می باشدنور 2همچنین الیه پنهان دوم داراي ون و نور 7 اول داراي
 

 
  شماتیک کلی شبکه عصبی )2(شکل

  
 فرآیند سازي مدل در استفاده مورد تجربی هاي داده از مجموعه 28 آزمایش می باشد، که تعداد 36کل داده ها در این تحقیق  تعداد

مجموعه از داده ها،   8سپس توسط . استفاده شده اند این داده ها در مرحله اول، براي آموزش شبکه عصبی .ارائه شده است) 3(جدول در
  .نشان داده شده اند) 4(داده هاي مرحله تست در جدول. مورد ارزیابی قرار گرفته اند

  
  شبکه  داده هاي مورد استفاده براي آموزش) 3(جدول

  خروجی ها  پارامترهاي ورودي  ردیف

زمان   فاکتور
  پالس روشنی

 زمان خاموشی
  پالس

خوردگی ابزار   ولتاژ  آمپر
(%) 

زبري سطح 
)mµ(  

1 4/0  25 10 6 50  4/11 9/3 
2  1 100 10 18 55 6/2 1/7 
3  6/1 200 10 30 60 6/0 5/13 
.  .  .    .  .  .  .  
.  .  .    .  .  .  .  
.  .  .    .  .  .  .  

26  6/1 100 75 6 55 3/1 8/5 
27  4/0 200 75 18 60 9/7 7/8 
28  1 25 75 30 55 3/2 3/6 

 
 
                                                   
14. Levenberg-Marquardt 



 
 
  
  

  شبکه تست داده هاي مورد استفاده براي ) 4(جدول
  خروجی ها  پارامترهاي ورودي  ردیف

 زمان روشنی  فاکتور
  پالس

 زمان خاموشی
  پالس

خوردگی ابزار   ولتاژ  آمپر
(%) 

زبري سطح 
)mµ(  

1 6/1  200 10 30 60  7/6 8/3 
2  6/1 100 10 18 50 7/2 4/8 

3  1 100 10 18 55 8/3 6/7 
4  4/0  200  10  30  50  7/0  8/9  
5  4/0  200  75  30  50  5/46  5/5  
6  1  25  75  30  50  5/1  6/4  
7  6/1 100 75 6 60 3/2 3/6 

8  4/0 200 75 6 50 11 7 
 

  
 با یکدیگر ،توسط شبکه عصبی نرخ خوردگی ابزارو زبري سطح براي  و مقادیر پیش بینی شده تجربیمقادیر ) 4(و ) 3(هاي  در شکل

  . یسه شده اندمقا
  

  
  براي زبري سطح مقایسه مقادیر تجربی و پیش بینی شبکه عصبی) 3(شکل

  

  
  براي نرخ خوردگی ابزار مقایسه مقادیر تجربی و پیش بینی شبکه عصبی) 4(شکل

  



 
 
 

براي پارامتر نرخ   و،  996/0براي پارامتر زبري سطح به میزان  که. آمده است) 5(مدل شکه عصبی در شکل ضریب همبستگینتایج 
  .که نشان از دقت باالي مدل ارائه شده توسط شبکه عصبی می باشد ،می باشد 999/0خوردگی ابزار 

 

  
  )ب(         )                                                                                  الف(                                  

  ون خطی بین داده هاي تجربی و پیش بینی شبکه عصبییتحلیل رگرس و تجزیه) 5(شکل
  )نرخ خوردگی ابزار-ب) (زبري سطح-الف(

  
درصد، به ترتیب براي زبري سطح و نرخ  64/1 درصد و 04/3با خطاي متوسط  شبکه پیشنهادي قادر است ،)5(با توجه به جدول

  . ورودي هاي مختلف ارائه نماید ءازاخوردگی ابزار تخمین نسبتا دقیقی از خروجی هاي فرآیند، به 
  

  خطاي شبکه هاي عصبی آموزش دیده) 5(جدول
  %میانگین خطا   %مینیمم خطا   %ماکزیمم خطا   خروجی

  04/3  0003/0  3/7  زبري سطح
  64/1  0001/0  2/4  نرخ خوردگی ابزار

  
  گروهی ذرات بهینه الگوریتم-6

 اولیـه  هـاي  پاسخ از جمعیتی پایه بر که است سازي بهینه تکنیکیک  (Particle Swarm Optimization)ذرات  گروه سازي بهینه
بر اساس رفتار جمعی دسته هاي پرنـدگان و مـاهی هـا طراحـی      1995در سال  15ديکنو ابرهارت توسط بار اولین تکنیک این .عمل میکند

در ایـن روش  . عمل می کنـد  16این تکنیک در بسیاري موارد شبیه به تکنیک هاي محاسبات تکاملی، مانند الگوریتم هاي ژنتیکی.  ]11[شد 
 یافتن در سعی متوالی، هاي تکرار طی در ها پاسخ دادن این حرکت با و کند می کار به شروع اولیه پاسخ تعدادي از جمعیتیسیستم با 

                                                   
15. J.Kennedy and R.C. Eberhart 
16. Genetic Algorithms 



 
 

پاسـخ هـاي مسـئله ذرات در    . عملگرهاي تکاملی مانند جهش و باز ترکیبی را ندارد PSOبر خالف الگوریتم هاي ژنتیک،  .دارد بهینه پاسخ
PSOهستند سیستم بهینه نتایج یافتن دنبال به جستجو ، در فضاي .PSO  آمـوزش  توابـع،  بـراي  بهینـه  جواب یافتن ماننددر بسیاري زمینه ها 
  .از خود عملکرد مناسب و قابل قبولی نشان می دهد فازي هاي سیستم کنترل، عصبی هاي شبکه

PSO  یـافتن  دنبـال  بـه  متـوالی،  هاي تکرار طی در ها پاسخ این حرکت دادن با و میکند کار به شروع) ذرات(با تعدادي پاسخ اولیه 
  .مشخص میشوند Pbestو  Gbest مقدار دو تکرار هر در .است مسئله براي بهینه جواب

 Pbest  :است رسیده آن به خود، حرکت در طول ذره هر که شایستگی مقدار بهترین مکان. 

 Gbest  :فعلی جمعیت در ذره بهترین مکان. 

 .میشود محاسبه )11( رابطه از ذره هر مکان بعدي و نیز) 10(رابطه  از ذرات حرکت سرعت فوق، مقادیر یافتن از پس
  
)10                                                                                       (,

1 1 1 2 2( ) ( )i i i best i gbest i
j j j j j j jV W V c r X X c r X X      

 
)11                                                                                                                            (                                   1

i i i
j j jX X V    

 می نامیده یادگیري ضرایب که هم   2cو  1cو ضرایب  هستند یک و صفر بین تصادفی عددي 2rو  1rدر این روابط مقادیر    
  .میکنیم دهی مقدار 2 معموال برابر را شوند
  
  نتایج بهینه سازي-6-1

بکـار بـرده    Matlabافـزار   نـرم  در شده نوشته برنامه براي ،شایستگی تابع عنوان به عصبی شبکه توسط شده ایجاد مدلدر این تحقیق 
طبـق   سـازي زبـري سـطح و نـرخ خـوردگی ابـزار       حداقل منظور به فرآیند ورودي مناسب پارامترهايپس از اجراي الگوریتم،  .شده است

نشان ) 6(متغیره در شکل چند حالت در بهینه جواب به سمتالگوریتم گروهی ذرات  همگرایی روند همچنین .تعیین شده است) 6(جدول
سـمت   بـه  تکـرار  60 از کمتـر  در و بـوده  مناسـبی  بسـیار  همگرایـی  نرخ داراي الگوریتم شود می مشاهده که همانگونه .است شده داده

  .است شده همگرا نهایی جواب
  

  ذراتمقادیر بهینه پارامترها با استفاده از الگوریتم گروهی ) 6(جدول
  پارامترهاي ماشینکاري  خروجی ها

  ولتاژ  فاکتور کار  زمان خاموشی پالس  زمان روشنی پالس  جریان تخلیه  نرخ خوردگی ابزار  زبري سطح
6/2  16/0  8/14  91 32  4/0  50 

  
 
 
 
 
 
 

  
  



 
 
  
  
  

  

  
  الگوریتم گروهی ذرات بر اساس روند همگرایی) 6(شکل

  
  نتیجه گیري-7

ماشینکاري تخلیه الکتریکـی مـی    فرآیند سازي بهینه و سازي مدل بمنظور کارآمد یک روش سازي پیاده و ارائه تحقیق این از هدف
مسئله زبري سـطح و نـرخ خـوردگی ابـزار اسـتفاده       سازي مدل بمنظور انتشار پس عصبی شبکه و تجربی هاي داده از ارتباط این در. باشد

 مختلـف  هـاي  سـاختار  بـا  شـبکه عصـبی   چندین .گردید استفاده عصبی شبکه آموزش براي ،داده آزمایشی 28در مجموع از . شده است
مـی   5-7-2-2بصـورت   فرآینـد  ایـن  شبکه بـراي  معماري بهترین .شد بررسی جداگانه آزمایش عدد 8 با آنها بینی پیش قابلیت و ایجاد

مدل ارائه شده . قادر به پیش بینی فرآیند می باشد ، براي نرخ خوردگی ابزار 64/1براي زبري سطح و  04/3خطاي متوسط حدود باشد که با 
 پر و متعدد انجام آزمایشات به نیاز و گرفته قرار استفاده مورد تنظیمی پارامترهاي اثر بررسی در واقعی فرآیند ایگزینج بعنوان تواند می

 رویکـرد  .شـد  اسـتفاده  هـاي فرآینـد   پـارامتر  بهینـه  سـطوح  تعیین براي گروهی ذرات الگوریتم از تحقیق ادامه در .سازد مرتفع را هزینه
تـا حـداقل زبـري سـطح و خـوردگی ابـزار توسـط فرآینـد          نمایـد  تعیـین  بنحوي را فرآیند پارامترهاي مناسب مقادیر است، قادر پیشنهادي

 و سازي مدل در پیشنهاديرویکردهاي  مطلوب بسیار عملکرد مبین مرحله هر در محاسباتی نتایج. الکتریکی ایجاد شودماشینکاري تخلیه 
 سـایر  مـورد  در میتـوان  این رویکـرد  از که میدهد نشان امر این .میباشد تحقیق این در بررسی مورد تخلیه الکتریکی فرآیند سازي بهینه
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