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Abstract  
 In this paper a new approach for optimization of electro discharge machining (EDM) with 
multi criteria parameters based on Taguchi technique, grey relational analysis (GRA) and 
simulated annealing algorithm (SA) for AISI2312 hot worked steel has been studied. The 
proposed approach is based on statistical analysis on the experimental data. The input 

parameters are peak current (I), pulse on time (Ton), pulse off time (Toff), duty factor () and 
voltage (V). Material removal rate (MRR), tool wear rate (TWR) and surface roughness (SR) 
is the most important performance characteristics in EDM. The experimental data are 
gathered using Taguchi L36 design matrix. In order to establish the relations between input 
and output parameters, various regression functions based on grey relational analysis have 
been fitted on the experimental data. Then, statistical analyses have been carried out to 
select the best and most fitted models. The selected models were also verified by additional 
confirmation tests. In the last section of this research, simulated annealing algorithm has 
been employed for single criterion and multi-criteria optimizations of process parameters. 
Using the proposed optimization procedure, proper levels of input parameters for any 
desirable group of process outputs can be identified. A set of verification tests is also 
performed to verify the accuracy of optimization procedure in determining the optimal 
levels of machining parameters. The results indicate that the proposed modeling technique, 
grey relational analysis and simulated annealing algorithm are quite efficient in modeling 
and optimization of EDM process parameters. 
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    چکیده

ي الکتریکی با پارامترهاي چند منظوره، مبتنی بر روش  سازي فرآیند تخلیه در این تحقیق یک رویکرد جدید براي بهینه

مورد مطالعه ) AISI2312( 2312کارکاري فوالد گرمآنالیز تناسب خاکستري و الگوریتم تبرید تدریجی براي ماشین اگوچی،ت

پارامترهاي ورودي . هاي تجربی انجام یافته استهاي آماري و با استناد بر دادهسازي فرآیند توسط روشمدل. قرار گرفته است

برداري، نرخ  همچنین نرخ براده. باشند می روشنی و خاموشی پالس، فاکتور کار و ولتاژ هاي زمان شامل جریان الکتریسیته، 

هاي مورد به منظور گردآوري داده. اندنظر گرفته شده هاي خروجی فرآیند در عنوان مشخصهخوردگی الکترود و زبري سطح به

هاي مورد نظر، جهت پس از اخذ داده. انجام شده استنیاز در انجام این تحقیق، آزمایشات تجربی با استفاده از طرح تاگوچی 

 هاي مدل رگرسیونی، هاي خروجی با بکارگیري آنالیز تناسب خاکستري و توابع ایجاد ارتباط بین پارامترهاي ورودي و مشخصه

گذاري حهو ص انتخاب اصلح فرآیند رگرسیونی مدل آزمایشات تجربی، و هاي آماري تحلیل توسط سپس .طراحی گردید ریاضی

 ماده، نرخ برداشت براي سازي چند منظورهبهینه توابع تبرید تدریجی، الگوریتم به کارگیري با تحقیق، این آخر بخش در. شد

توان بهترین مجموعه از سازي پیشنهادي میبراساس روش بهینه .شد گرفته به کار سطح نرخ خوردگی الکترود و زبري

سازي نیز توسط آزمایشات تجربی نتایج بهینه. منظور کسب خروجی مورد نظر تعیین نمودهپارامترهاي تنظیمی فرآیند را ب

سازي زمان روش مدل کارگیري همو آزمایشات تجربی نشان داد که بهسازي  نتایج حاصل از بهینه. گذاري مجدد گردیدصحه

سازي فرآیند تخلیه الکتریکی  بهینه برايزاري کارامد تواند به اب ارائه شده، آنالیز تناسب خاکستري و الگوریتم تبرید تدریجی می

 .تبدیل شود

  

سازي چند منظوره، آنالیز تناسب خاکستري، تکنیک  بهینه کاري تخلیه الکتریکی، ماشین :هاي کلیديواژه

  .تاگوچی، الگوریتم تبرید تدریجی
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  مقدمه 

طراحی . است تمرکز مهندسی تولید را به خود اختصاص دادهبخش وسیعی از  ،کاريانتخاب صحیح پارامترهاي ماشینامروزه  

لی به گذشته با نگاهی اجما. سازدنقش کلیدي مهندسی تولید را آشکار می ،یندهاي تولید و ایجاد شرایط کاري بهینهآمناسب فر

با این وجود . رودشمار میبه ولیدي تهایندآترین فرها همچنان به عنوان یکی از مرسومکاري با وجود گذشت قرنخواهیم دید که ماشین

کاري مقدور نیست و همچنین قطعات با مقاومت هاي مرسوم ماشینها با روشبراي تولید قطعات با اشکال پیچیده که امکان تولید آن

ترین این از مهمکاري تخلیه الکتریکی ماشینبدون شک . گیرندکاري مورد استفاده قرار میهاي نوین ماشینبه سایش باال روش

در گذشته بیشتر تمرکز مهندسان در . ها قبل آغاز شده و همچنان ادامه داردیند از مدترآسازي این فتالش براي بهینه. یندهاستآفر

-زمان تولید یا کیفیت قطعات ماشیني تولید امروزي از قبیل کاهش هایسازي تنها یک بعد از نیازمندیند در برآوردهآسازي این فربهینه

ها بر کسی یندآسازي چند منظوره این فرلزوم بهینه ،هاي جدیدامروزه با ایجاد تحوالت عظیم و ظهور نیازمندي .ي بوده استکار

روش  ،هاي فراابتکاريسازي چند منظوره همانند الگوریتمسازي و بهینههاي ترکیبی مدلاین امر سبب پیدایش روشکه  پوشیده نیست

سیستماتیک طراحی و آنالیز آزمایشات براي طراحی و بهبود  روش تاگوچی یک رویکرد .است شده تريتاگوچی و تحلیل تناسب خاکس

نارندر و ( استوري تبدیل شده  هاي اخیر، روش تاگوچی به یک ابزار قدرتمند براي بهبود بهره در سال. باشد کیفیت محصوالت می

هرچند . ي کم تولید شوند توانند به سرعت و با هزینه قطعات با کیفیت عالی میرو از این. )2010مشات و همکاران،  ;2004همکاران، 

سازي یک پارامتر تک منظوره طراحی شده است ولی بررسی پارامترهاي چند منظوره توسط روش  روش اصلی تاگوچی براي بهینه

سازي یک  ارامترهاي چند منظوره وابسته به بهینهسازي پ خاطر این امر است که بهینه تاگوچی نیازمند تحقیقات بیشتري است که این به

-برداري یک پارامتر بیشتر و بهتر است یعنی هدف، افزایش میزان آن می ي الکتریکی، نرخ براده براي فرآیند تخلیه. باشد هدف خاص می

یجه، بهبود یک پارامتر، ممکن است عنوان نت به. باشند باشد در حالی که زبري سطح و نرخ خوردگی الکترود پارامترهاي کمتر و بهتر می

سازي یک فرآیند تک  تر از بهینه سازي پارامترهاي چند منظوره خیلی پیچیده رو بهینهاز این. نیازمند تنزل یک پارامتر دیگر باشد

ي الکتریکی  خلیهدر این مقاله روش تاگوچی با آنالیز تناسب خاکستري براي بررسی پارامترهاي چند منظوره در فرآیند ت. منظوره است

ي انتخابی در انجام این تحقیق، فوالد  ماده ). نارندر و همکاران( اند کارگیري الگوریتم تبرید تدریجی بهینه شده کار گرفته و با به به

گیرد  قرار میسازي و هوا فضا مورد استفاده  ایی در صنعت قالب طور گسترده با توجه به مقاومت حرارتی باال به باشد که می 23122کار گرم

  .باشد کاري  آن بسیار الزم و ضرورري میسازي فرآیند ماشین لذا بهینه

آنالیز تناسب . براي کار با اطالعات ضعیف، ناکامل و نامعلوم ارائه شد 1982در سال  3تئوري سیستم خاکستري توسط دنگ

سازي  عنوان یک نتیجه، بهینه  به. کار گرفته شود ظوره بهتواند براي حل روابط داخلی پیچیده در میان پارامترهاي چند من خاکستري می

ساردیناس و ( ي تناسب خاکستري تک منظوره تبدیل شوند سازي یک رتبه توانند به بهینه ي پیچیده می پارامترهاي چند منظوره

  .)2009کارایل،  ;2010ن و همکاران یالاه ;2010مشات و همکاران  ;2006همکاران، 

تواند روند تعیین پارامترهاي  ن داده شده است که استفاده از روش تاگوچی با آنالیز تناسب خاکستري میدر این تحقیق نشا

ایی بر  در این مقاله در ابتدا مقدمه. سازي کند ي الکتریکی را ساده کاري با پارامترهاي چند منظوره، در فرآیند تخلیه ي ماشین بهینه

کاري و  سپس انتخاب پارامترهاي ماشین ،با آنالیز تناسب خاکستري ارائه شده است روش تاگوچی منظوره توسطسازي چند بهینه

  .کارگیري الگوریتم تبرید تدریجی مورد بحث قرار گرفته است ي الکتریکی با به ارزیابی عملکرد در فرآیند تخلیه

                                                             

2.AISI2312 
3 .Deng 
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  سازي خصوصیات عملکردي چند منظوره بهینه

. در روش تاگوچی براي دستیابی به کیفیت باالي محصوالت بدون افزایش قیمت است سازي پارامترهاي فرآیند، گام اساسی بهینه

پارامترهاي  .تواند سبب بهبود خصوصیات عملکردي فرآیند شود سازي پارامترهاي فرآیند می که این امر به این دلیل است که بهینه

اهیالن ( ات شرایط کاري و دیگر فاکتورهاي اغتشاش هستندحساس به تغییر  دست می آیند غیر اي که از روش تاگوچی به فرآیند بهینه

قابل استفاده است که با افزایش تعداد  طور اساسی طراحی پارامترهاي فرآیند مرسوم، کار خیلی پیچیده و غیر به ).2010و همکاران 

ي تمام فضاي  براي مطالعه احی ویژهبراي حل این مساله روش تاگوچی از یک طر. یابد پارامترها نیاز به انجام آزمایشات گسترش می

  .کند پارامترهاي فرآیند با تعداد کمی از آزمایشات استفاده می

ي بین صفر و یک  برداري و زبري سطح در ابتدا در بازه در آنالیز تناسب خاکستري، نتایج آزمایشات نرخ خوردگی الکترود، نرخ براده

ي نرماله شده براي بیان ارتباط  شده سپس ضریب تناسب خاکستري از نتایج بهینهشود نرماله که تولید تناسب خاکستري نامیده می

ي تناسب خاکستري توسط میانگین ضرایب خاکستري براي هر خصوصیات  رتبه. شود بین نتایج عملی و نتایج مد نظر محاسبه می

عنوان  به. شود ي تناسب خاکستري انجام می هارزیابی نهایی خصوصیات عملکردي چند منظوره بر اساس رتب. شود عملکردي محاسبه می

منظوره تبدیل  ي تناسب خاکستري تک سازي رتبه تواند به بهینه ي پیچیده می سازي خصوصیات عملکردي چند منظوره نتیجه، بهینه

بین پارامترهاي به منظور ایجاد ارتباط . ي تناسب خاکستري است ي پارامترهاي فرآیند، سطحی با بیشترین رتبه سطح بهینه. شود 

 در. طراحی گردیده است ریاضی مبتنی بر مقادیر رتبه تناسب خاکستري  مدل خروجی با بکارگیري تابع رگرسیونی،  ورودي و مشخصه

تبرید تدریجی قرارداده شده تا سطوح بهینه پارامترهاي تنظیمی براي هر رتبه تناسب  الگوریتم بعد، مدل رگرسیونی در بخش

کاري، سازي در تعیین سطوح بهینه ماشینگذاري روش بهینهبه منظور صحه. تعیین گردد) قبول در محدوده قابل(خاکستري دلخواه 

سازي ارائه شده و محاسباتی نشان داد که تکنیک مدل نتایج. سازي انجام گردیدتجربی با استفاده از نتایج بهینهاي از آزمایشات مجموعه

 کاري تخلیه الکتریکی کارایی موثري دارندسازي پارامترهاي ماشینتدریجی در مدل سازي و بهینهسازي الگوریتم تبرید روش بهینه

روش بر اساس مطالب ارائه شده استفاده از ) 2010مشات و همکاران  ;2006ساردیناس و همکاران،  ;2004نارندر و همکاران، (

سازي فرآیند با خصوصیات عملکردي چند منظوره شامل مراحل  بهینه ، آنالیز تناسب خاکستري و الگوریتم تبرید تدریجی برايتاگوچی

  .باشدذیل می

  .تعیین خصوصیات عملکردي و پارامترهاي تنظیمی فرآیند

  .تعیین تعداد سطوح مناسب براي پارامترهاي تنظیمی فرآیند

  .ارائه شده تاگوچی مناسب و تخصیص دادن پارامترهاي فرآیند به مدل روش تاگوچیانتخاب 

  .روش تاگوچیانجام آزمایشات، مبتنی بر چیدمان 

 .نرماله کردن نتایج آزمایشات بر اساس آنالیز تناسب خاکستري

  . ي ضریب تناسب خاکستري براي هر آزمایش ایجاد تناسب خاکستري و محاسبه

  . گیري ضرایب تناسب خاکستري ي تناسب خاکستري توسط میانگین ي رتبه محاسبه

  . نی مناسب مبتنی بر نتایج رتبه تناسب خاکستريانتخاب مدل رگرسیو

 .سازي مدل رگرسیونی انتخاب شدهاستفاده از الگوریتم تبرید تدریجی براي بهینه

 .انجام آزمایشات صحه گذاري براي ارزیابی روش ارائه شده
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 ي الکتریکی کاري تخلیهماشین

شود که به طور ترین فرآیندهاي تولیدي غیرسنتی محسوب میي الکتریکی به عنوان یکی از مهمکاري تخلیهامروزه ماشین

کار برداري از سطح قطعهاساس کار این فرآیند براده. گیردسازي مورد استفاده قرار میخصوص در صنعت قالبایی درصنعت و بهگسترده

ي زمانی خیلی کوتاه در فضاي بین فاصلهباشد که توسط یک ژنراتور به طور مکرر و در ي الکتریکی میمدنظر با استفاده از تخلیه

با توجه به این نکته که اساس ایجاد جریان الکتریسیته،  ).2010جانگ و همکاران، ( دشوالکترود ابزار و الکترود قطعه کار ایجاد می

ي الکتریکی بزار، تخلیهباشد لذا با توجه به شرایط ماشین کاري و انتخاب قطب مناسب براي الکترود اهاي مثبت ومنفی میحرکت یون

البته الکترود ابزار . شودکار ایجاد میکار شده و شکل معکوس ابزار در قطعهکار منجر به سایش قطعهبین الکترود ابزار و الکترود قطعه

مترهاي فرآیند، با تغییر پارا. توان آن را به حداقل رساندکاري میشود ولی با انتخاب پارامترهاي صحیح ماشینهم دچار خوردگی می

 گیرندکاري که شامل نرخ براده برداري، صافی سطح، و نرخ خوردگی الکترود ابزار است تحت تاثیر قرار میمتغیرهاي خروجی ماشین

کاري همچون  برداري، نرخ خوردگی الکترود و زبري سطح وابسته به پارامترهاي ماشین طور کلی نرخ براده به .)2004نارندر و همکاران، (

انتخاب . باشد الکتریک می ي قطعه کار، زمان روشنی پالس، زمان خاموشی پالس، ولتاژ مدار باز، جریان پالس و جریان دي الریتهپ

جانگ و ( شودبرداري و کاهش زبري سطح و نرخ خوردگی الکترود  تواند منجر به افزایش نرخ برادهکاري می مناسب پارامترهاي ماشین

  ).همکاران

  

  هاشات و جمع آوري دادهانجام آزمای

 انتخاب تجهیزات و سطوح مختلف پارامترهاي تنظیمی فرآیند

الکترود استفاده شده مس )). 1(شکل (باشد  می 4کار گرفته شده، مدل آذرخش براي انجام آزمایشات این تحقیق، ماشین اسپارك به

هاي زبري سطح هم از دستگاه زبري  براي انجام تست. باشد می 2312کار  کاري فوالد گرم میلیمتر براي ماشین 70و طول  16با قطر 

  ).1 شکل( استفاده شده است میکرون ساخت کشور آلمان 01/0با دقت سورنتیک دلسنج م

در این . کار به کار گرفته شده استخوردگی الکترود ابزار و قطعه کشور ژاپن براي محاسبه نرخ گرم، ساخت 01/0 دقتترازویی با 

با انجام چند آزمایش پارامترهاي تنظیمی فرآیند و . )1شکل ( الکتریک استفاده شده است ديمایع عنوان  نفت سفید بهاز  اتآزمایش

دهد که به ترتیب شدت جریان،  ها را نشان میپارامترهاي تنظیمی و سطوح مختلف آن 1جدول  .ها تعیین شدندسطوح مختلف آن

 .باشندلس و فاکتور کار میولتاژ، زمانی روشنی پالس، زمان خاموشی پا
  

  کاري سطوح پارامترهاي مختلف ماشین  1جدول

  3سطح  2سطح  1سطح  بازه تغییرات نماد  پارامترها

A 5/2 -5/7  5/2  شدت جریان  5  5/7  

  B 50-60  50  55  60  ولتاژ گپ

  C 25-200  25  100  200  زمان روشنی پالس

  -  D 10-75  10  75  زمان خاموشی پالس

  E 4/0 -6/1  4/0  1  6/1  فاکتور کار

                                                             

4 .Azarakhsh 304H 
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  کار گرفته شده در انجام تحقیق به تجهیزات  1شکل 

 روش تاگوچی

از طرح  L54و  L18  ،L36ي هاماتریس )43×21(عامل سه سطحی و یک عامل دو سطحی  4دلیل داشتن  هدر انجام این تحقیق ب

،  L18دلیل عدم انتخاب  .ایشات انتخاب گردیده استعنوان ماتریس اجراي آزم هب L36ماتریس  ،از این بین. تاگوچی پیشنهاد شده است

طراحی چی در نرم افزارهاي وهاي تاگماتریس. با سه تکرار است L18در حقیقت همان طرح  L54طرح . باشد کم آزمایشات میتعداد 

کارآمد در ی از نرم افزارهاي یکعنوان  به ،)Minitab(تب مینینرم افزار آماري از در این تحقیق . آزمایشات و آمار قابل دسترسی است

  .ه شده استئارا) 2(در جدول  طرح انتخابی آزمایشات. ه استاستفاده شدهاي آماري و طراحی آزمایشات، زمینه تحلیل

، ستون  6، ستون سوم زمان روشنی پالس5هر ستون جدول بیانگر یکی از پارامترهاي کنترلی است، ستون دوم زمان خاموشی پالس

. استبیانگر یک آزمایش  )2( هر ردیف جدول .دهدرا نشان می 9و ششم ولتاژ گپ  8، ستون پنجم زمان روي کار7پالسچهارم جریان 

که به ترتیب  3یا  2 ،1سطوح اختصاص یافته به پارامترهاي ورودي در ستون مربوط به آن پارامتر با یکی از سه عدد ،در هر آزمایش

  .شده است نشان باشند،معرف سطح کم، متوسط و زیاد می

  

 

                                                             

5. Pulse Off Time (Toff)   
6. Pulse On Time (Ton) 
7.Peak Current (I)  

8. Duty Factor () 
9. Gap Voltage (V)   
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 جدول طراحی آزمایشات تاگوچی  2جدول

 )آمپر(شدت جریان   )ثانیه(فاکتور کار   )ولتاژ(ولتاژ گپ   شماره آزمایش
زمان روشنی پالس 

  )میکروثانیه(

زمان خاموشی پالس 

  )میکروثانیه(

1  1 1 1 1  1  

2 2 2 2 2  1  

3 3 3 3 3  1  

4 1 1 1 1  1  

5 2 2 2 2  1  

6 3 3 3 3  1  

. . . . . . 

. . . . . . 

. . . . . . 

17 3 1 3 2  1  

18 1 2 1 3  2  

19 3 1 2 1  2  

20 1 2 3 2  2  

21  2 3 1 3  2  

22  3 3 2 1  2  

. . . . . . 

. . . . . . 

. . . . . . 

31  3 3 3 1  2  

32  1 1 1 2  2  

33  2 2 2 3  2  

34  2 1 3 1  2  

35  3 2 1 2  2  

36  1  3  2  3  2  

 

  کاري رامترهاي ماشینارزیابی پا

برداري  نرخ براده. اندکاري انتخاب شده بی عملکرد ماشینبرداري براي ارزیا پارامترهاي نرخ خوردگی الکترود، زبري سطح و نرخ براده

  . شوند هاي ذیل محاسبه می و نرخ سایش ابزار از فرمول

)1( machining of time

  workpiecefrom removed volume
MRR  

)2(   workpiecefrom removed volume

 electrode from removed volume
(%) TWR
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نرخ خوردگی الکترود برحسب  .باشدکار در واحد زمان میبرداري معرف مقدار ماده برداشته شده از سطح قطعهاین نرخ برادهبنابر

  .شودبیان میکار سطح قطعهسطح الکترود ابزار به مقدار ماده برداشته شده از درصد ماده برداشته شده از 

دهد در حالی که مقادیر کمتر نرخ  کاري را نشان می ي الکتریکی عملکرد بهتر ماشین لیهبرداري بیشتر در فرآیند تخ طور کلی نرخ براده به

  .سایش ابزار و زبري سطح مد نظر است

  

  آنالیز تناسب خاکستري

ن در این مقاله نرمالیزه کرد. شود هاي خام انجام میهها براي نرماله کردن دادب خاکستري، در ابتدا پردازش دادهدر آنالیز تناس

آورده شده انجام و نتایج حاصل که در ) 3(زبري سطح که در جدول  د وونرخ خوردگی الکتر، برداريخطی نتایج عملی براي نرخ براده

به صورت زیر تعریف می) Xij(  نتایج عملی نرماله شده. شوند عنوان تولید تناسب خاکستري شناخته می باشد، بهمی) 1,0(ي بین  بازه

 ).2008آسوکان و همکاران،  ;2004ون،  ;2010جانگ و همکاران،  ;2009کارایل،  ;2010ران، اهیان و همکا(شود 

) n),…1,2 =i, min(y -n)_,…1,2 =i, (max(y

n)),…1,2 =i, min(y-(

ji,ji,

ji,ji, 

,

y
X ji                                                                                                                                             

(3) 

  

) n),…1,2 =i, min(y -n)_,…1,2 =i, (max(y

)n),…1,2 =i, (max(y

ji,ji,

ji,ji,

,

 - y
X ji 

                                                                                                  (4) 

ن و زمانی که حالت کمتری) 4(ي  برداري و از معادله زمانی که حالت بیشترین و بهترین مد نظر باشد مثل نرخ براده) 3(ي  از معادله

 ي آزمایش شماره mآزمایش و تعداد تکرار هر  nشودکه  بهترین مد نظر باشد مثل نرخ خوردگی الکترود و زبري سطح استفاده می

 ).2008 همکاران، و آسوکان ;2004 ون، ;2010 همکاران، و جانگ ;2009 کارایل، ;2010 همکاران، و اهیان( شدبا می

گام بعدي، . مطابق با عملکرد بهتر و حالت ایده آل نتایج نرماله شده مساوي با یک است ي بزرگتر طور کلی نتایج نرماله شده به

. شود آل محاسبه میي واقعی و نتایج ایدهنرماله شدهي بین نتایج عملی  ي رابطه است که براي ارائه10 محاسبه ضریب تناسب خاکستري

 ).2008آسوکان و همکاران، ( آید ي ذیل به دست می که از رابطه

ijiiji

ijiijii

,
x-°xmaxmaxx-°x

x-°xmaxmaxx-°xminmin

ji

jij

ji










                                                                                  

(5) 

شود که در این  ضریب تمیز است که بین صفر و یک تعریف می ξخصوصیات عملکردي و  امین iبراي ) °Xi(آل  ي ایده نتایج نرماله

 و آسوکان ;2004 ون، ;2010 همکاران، و جانگ ;2009 کارایل، ;2010 همکاران، و اهیان( در نظر گرفته شده است 5/0مقاله 

  ).2008 همکاران،

11خاکستريبه تناسب گام نهایی در آنالیز تناسب خاکستري محاسبه رت
رتبه تناسب خاکستري براي هر سطح از پارامتر  

 ))6(معادله . (براي آزمایشات انجام شده در این سطح انجام شود گیري ضرایب تناسب خاکستري تواند توسط میانگین کاري می ماشین

  ).2008 همکاران، و آسوکان(

                                                             

9.(Grey Relational Coefficient (GRC)) 
10. Grey Relational Grade (GRG)  
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m

i iji
m 1

1


                                                                                   
(6) 

ي  مقادیر مختلف رتبه) 3( جدول. وصیات عملکردي استتعداد خص mآزمایش و  امین j رتبه تناسب خاکستري برايϒi پارامتر 

) 3(ستون آخر جدول  آزمایش انجام شده در  36ي تناسب خاکستري براي  رتبه. دهد تناسب خاکستري براي هر آزمایش را نشان می

  . آورده شده است

  

  نتایج آنالیز تناسب خاکستري 3جدول 

  شماره آزمایش
ضریب تناسب خاکستري 

  اشت مادهبراي نرخ برد

 ضریب تناسب خاکستري 

  براي نرخ خوردگی الکترود

ضریب تناسب خاکستري 

  براي زبري سطح

رتبه تناسب 

  خاکستري

1  334/0 676/0 882/0 629/0  

2 404/0 906/0 574/0 628/0  

3 566/0 983/0 338/0 629/0  

4 333/0 725/0 1 686/0  

5 376/0 881/0 586/0 614/0  

6 576/0 990/0 356/0 641/0  

. . . . . 

. . . . . 

. . . . . 
17 381/0 783/0 436/0 533/0  

18 352/0 972/0 669/0 664/0  

19 338/0 402/0 755/0 498/0  

20 403/0 684/0 580/0 555/0  

21  343/0 960/0 614/0 639/0  

22  353/0 375/0 766/0 498/0  

. . . . . 

. . . . . 

. . . . . 
31  362/0 359/0 755/0 492/0  

32  336/0 918/0 629/0 627/0  

33  447/0 976/0 487/0 636/0  

34  345/0 333/0 755/0 478/0  

35  340/0 945/0 695/0 660/0  

36  483/0 1 443/0 642/0  

ش دوازدهم آزمای. آل نرماله شده استي تطابق بیشتر نتایج آزمایشات با مقادیر ایده ي تناسب خاکستري بیشتر نشان دهنده رتبه

آزمایش انجام شده  36داراي بهترین خصوصیات عملکردي در بین  )823/0(ي تناسب خاکستري  دلیل دارا بودن بیشترین مقدار رتبه به

ي تناسب  سازي رتبه تواند به بهینه ي پیچیده می سازي خصوصیات عملکردي چند منظوره به عبارت دیگر با این روش بهینه. باشد می

 .نظوره تبدیل شودمخاکستري تک
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 12گیرد سپس با استفاده از آنالیز واریانسسازي ریاضی انجام میدلیر رتبه تناسب خاکستري، مدر مرحله بعد با استفاده از مقاد

  .شودمدل ارائه شده اعتبارسنجی و در انتها با استفاده از الگوریتم تبرید تدریجی بهینه می

  

  با روش تاگوچی اري در مدل چند منظورهک پارامترهاي ماشین تعیین سطوح بهینه

عنوان مثال براي تعیین اثر متوسط  به. تعیین تأثیر پارامترها بر مدل چند منظوره بسیار ساده است ،در روش طراحی آزمایشات

دست  هبرا  )سطح اول ولتاژ3( آزمایش اول  3مربوط به  خاکستري تناسب رتبهکافی است که میانگین نتیجه ولتاژ، کمترین سطح 

  .آوریم

اثر  ي نتایج محاسبه) 4(در جدول . نیز به طریق مشابه قابل محاسبه است هاي پالس و فاکتور کارجریان، زمانمتوسط تاثیر 

ي تاثیر بیشتر پارامتر، در  با توجه به این جدول مقادیر بیشتر نشان دهنده. آن مشخص شده است مختلفمتوسط پارامترها در سطوح 

  .)2003کاو و هوچنگ، ( باشدمی  خاکستري تناسب رتبه دستیابی به بیشترین مقدارآن سطح، براي 

 

 

  ي اثر متوسط هر پارامتر نتایج محاسبه 4جدول 

  3سطح  2سطح  1سطح  پارامترها

  563/0  577/0  655/0  شدت جریان

  595/0  589/0  611/0  ولتاژ گپ

 637/0 609/0  550/0  زمان روشنی پالس

  - 577/0  620/0  زمان خاموشی پالس

 606/0  609/0 581/0  فاکتور کار

 

  سازي فرآیندمدل

توان از یک مدل ریاضی به نام مدل رگرسیون استفاده  ي بین عوامل موثر در یک فرآیند و متغیر پاسخ می براي نشان دادن رابطه

را نسبت به مقادیر واقعی ) ین خطاکمتر(رگرسیون یک ابزار ریاضی است که هدف آن تعیین تابعی است که بهترین انطباق . نمود

الرفاهی و همکاران، ( است ي ورودي و خروجیارتباط بین متغیرهاسازي  مدلرگرسیون تکنیکی آماري براي بررسی و . داشته باشد

را به ) 7(اگر معادله . باشندهاي رگرسیونی متداول شامل رگرسیون مرتبه اول، رگرسیون مرتبه دوم، و مدل نمایی میمدل ).2010

در این ). 10-8معادالت (شوند هاي مرتبه اول، مرتبه دوم و نمایی بصورت زیر ارائه میتعریف کنیم مدل A,B,C,D,Eعنوان تابعی از 

  .باشندي پارامترهاي تنظیمی و حروف کوچک ضرایب ثابت میمعادالت حروف بزرگ نشان دهنده

)7( ),,,,( EDCBAFY   

  

 

)8( 

EbDbCbBbAbbY 5432101 

 

                                                             

12 . Analysis Of Variance (ANOVA) 
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)9( DEbCEbCDbBEbBDbBCbAEbADbACb

ABbEbDbCbBbAbEbDbCbBbAbbY

453534252423151413

12
2

55
2

44
2

33
2

22
2

115432102





 

  

)10( 

54321
03

bbbbb EDCBAbY 

 
همان مدل مرتبه دوم با حذف پارامترهاي (هاي ارائه شده، از مدل رگرسیونی مرتبه دوم تعدیل یافته براي این تحقیق از بین مدل

  ).2003کاو و هوچنگ، ()) 11(معادله (ه است استفاده شد هاي خروجیبا توجه به انطباق بیشتر با داده ) اثرکم اثر یا بی

  

)11( V)T(0001.0)(T0.0002 

)I(0.006I)T(0.0002 + ) (T0.001 + I0.006 + I0.009 T0.001 0.823 =  Grade

onon

onoff
2

off









 

  آنالیز واریانس

ایی خصوصیات عملکردي را تحت تاثیر  طور قابل مالحظه کاري است که به هدف آنالیز واریانس بررسی کردن پارامترهاي ماشین

لکردي دارد استفاده که کدام پارامتر بیشترین تاثیر را بر خصوصیات عمتواند براي تعیین این نیز می Fعالوه آزمون  به . دهند قرار می

نتایج آنالیز  ) 5(در جدول . سزایی بر خصوصیت عملکردي دارد زیاد، تاثیر به  F-Valueکاري با مقدار  پارامتر ماشینمعموال . شود

با توجه به این نتایج شدت جریان، زمان روشنی پالس  .واریانس براي پارامترهاي تنظیمی فرآیند تخلیه الکتریکی نشان داده شده است

  .باشندو زمان خاموشی پالس به ترتیب موثرترین پارامترهاي فرآیند می

درصد، بیشترین  38با توجه به این شکل شدت جریان با  .دهدگذاري هر یک از پارامترهاي ورودي را نشان میدرصد ثاثیر) 2(شکل 

  .دارند ضریب تناسب خاکستريدرصد، کمترین تاثیر را بر  3ثاثیر و فاکتور کار با حدود 

 
 کارينتایج آنالیز واریانس براي پارامترهاي ماشین  5جدول

 کاريپارامترهاي ماشین درجه آزادي مجموع مربعات مجموع مربعات اصالح شده Fآماره 

 شدت جریان 2 059/0 029/0 *19/15

 زمان روشنی پالس 2 048/0 024/0 *12/36

 زمان خاموشی پالس 1 016/0 016/0 *46/8

 ولتاژ 2 006/0 003/0 48/1

 فاکتور کار 2 003/0 001/0 8/0

 خطا 26 050/0 002/0 -

 کل 35 182/0 - -

F0.05,1,26 = 4.23   &    F0.05,2,26 = 3.37                                                                                                                      *پارامتر موثر 
 

 نتایج آنالیز واریانس براي مدل ارائه شده  6جدول

 Pآماره  Fآماره   متوسط مربعات  مجموع مربعات درجه آزادي  منبع

  00/0      20  مدل رگرسیونی

  - -      15  خطاي باقی مانده

  - -   35  کل
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. باشد، مدل ارائه شده مدل قابل قبولی است می  P-Value < 0.05به دلیل اینکه ) 6(نتایج جدول همچنین با توجه به نتایج به 

  .شودبنابراین در مرحله بعد از این مدل به عنوان تابع هدف الگوریتم تبرید تدریجی استفاده می

 

  به تناسب خاکستريرتبر کاري تاثیر پارامترهاي تنظیمی ماشین  2شکل 

 

 سازي با استفاده از الگوریتم تبرید تدریجیبهینه

هایی که  ي میان راه  ي یک تکنیک جستجوي تصادفی است، که رفتار آن بر اساس مقایسه بر پایه 13روش الگوریتم تبرید تدریجی

یعنی، . باشد می) ي بازپخت پروسه(ته باشد ها کمترین انرژي را داش شوند، تا ساختارهاي کریستالی آن فلزات مذاب سرد و منجمد می

این روش از یک . ي مطلق جهت یک تابع داده شده در یک فضاي جستجوي گسترده تعیین کرد توان یک تقریب خوب براي بهینه می

ع، هر گام نزولی زمان مینیمم کردن یک تاب. شود رود و تابع هدف ارزیابی می گردد، الگوریتم یک مرحله پیش می ي اولیه شروع می نقطه

هنگامی که فرآیند . ي محلی خارج شود تواند از بهینه بنابراین، می. شود ي جدید آغاز می شود و فرآیند از این نقطه یا صعودي قبول می

 دهندگی پذیرش بهبود شرط. شود ي مطلق بسته می یابد و الگوریتم بر روي یک بهینه شود، طول گام کاهش می میسازي انجام  بهینه

احتمال در الگوریتم تبرید تدریجی  تابع .باشد می یک و صفر بین تصادفی عدد یک احتمال از تابع بودن بیشتر یا و جدید همسایگی جواب

 ).2007کالهان و همکاران، ( شود مشخص می) 12( رابطه با

)12( )/( iTfExpP   

دماي سیستم در هر تکرار الگوریتم  Tiجواب همسایگی تشکیل شده و براي تابع کنونی و   اختالف تابع هدف f∆  در این رابطه 

کاري تخلیه الکتریکی هر ترکیبی از در ماشین. ي جستجو براي یافتن جواب بهینه نشان داده شده است نحوه) 3(در شکل . باشد می

ق به متغیرهاي خروجی وزن یکسان در این تحقی. شودمتغییرهاي ورودي فرآیند به عنوان یک جواب در مجموعه شدنی محسوب می

برداري و مینیمم نرخ خوردگی الکترود و باشد که باعث ماکزیمم نرخ برادهداده شد که جواب بهینه ترکیبی از متغیرهاي ورودي می

                                                             

13 . Simulated Annealing (SA) Algorithm  
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مترهاي باشد که پارامی 875/0آمده مقدار  ماکزیمم مقدار تابع هدف که توسط الگوریتم تبرید تدریجی بدست . شودزبري سطح می

  .آورده شده است 7تنظیمی نهایی بدست آمده براي این مقدار در جدول 

  
  در الگوریتم تبرید تدریجی ي جستجو براي یافتن جواب بهینه نحوه  3شکل 

  سازي الگوریتم تبرید تدریجینتایج بهینه  7جدول

  فاکتور کار ولتاژ گپ  زمان خاموشی پالس جریان شدت  زمان روشنی پالس  

  58/1   5/2   تنظیمی پارامترمقدار 

 

 نتیجه گیري

کاري تخلیه  فرآیند ماشینسازي لگوریتم تبرید تدریجی براي بهینهبا آنالیز تناسب خاکستري و ا روش تاگوچیدر این مقاله کاربرد 

برداري، نرخ خوردگی  زمایشات نرخ برادهآنالیز تناسب خاکستري نتایج آ.  الکتریکی با خصوصیات عملکردي چند منظوره ارائه شده است

شود تبدیل  ي تناسب خاکستري نامیده می منظوره که رتبهسازي تک سازي چندمنظوره را به بهینه تواند بهینه بري سطح میالکترود و ز

ی الکترود و زبري برداري، نرخ خوردگ ي الکتریکی مثل نرخ براده همچنین نشان داده شد که خصوصیات عملکردي فرآیند تخلیه. کند

  .اند سطح توسط استفاده از این روش بهبود یافته

بهبود روش تاگوچی را  افزایش یافته که این 052/0ي تناسب خاکستري به میزان  کارگیري الگوریتم تبرید تدریجی میزان رتبه با به

 ي زمینه در گرفته صورت اقدامات ي ندهده خاتمه حاضر تحقیق شک بدون. دهد کارگیري الگوریتم تبرید تدریجی نشان می با به

براي  تحقیق پیشنهادهایی از این حاصل ي تجربه تکیه بر با وجود، این با. نیست الکتریکی تخلیه کاري سازي ماشین و بهینه سازي مدل

  .شده است ارائه ذیل در آتی هاي پژوهش انجام

 .تولید هاي روش سایر براي تحقیق این در شده ارائه رویکرد کاربرد -

 هايترك سفید، ضخامت الیه همچون فرآیند، هاي خروجی دیگر بر الکتریکی تخلیه کاري ماشین پارامترهاي تاثیر بررسی -

  . سطحی سختی ابعادي، دقت میکرونی،

 .یندفرآ خروجی و پارامترهاي ورودي ارتباط دقیق تعیین منظور به عصبی شبکه قبیل از سازي مدل روشهاي سایر کارگیري به -
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  .خروجی هر اهمیت برحسب میزان پارامترها خودکار تنظیم منظور به تحقیق این هاي داده مبناي بر فازي کنترلر یک ایجاد -
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