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الکترود تنگستن بر هندسه گرده  گاز محافظ و بررسی تاثیر پارامترهای فرآیند جوشکاری با

 اجتماع ذراتالگوریتم بکارگیری جوش و بهینه سازی با 
 

 3فرهاد کالهان ، 2مسعود آزادی مقدم ، 1فرید ایلچی

 کارشناسی ارشد، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد ساری-1

 انشکده فنی مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهددانشجوی دکترا، د-2

 دانشیار، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد-3

 چکیده 

ای در ایجاد اتصاالت با روش جوشکاری با استفاده از الکترود تنگستن و گاز محافظ، از اهمیت ویژه

پارامترهای تنظیمی در این مقاله شامل شدت جریان، فرکانس، سرعت و  خوردار است.کیفیت باال بر

باشد. همچنین هندسه گرده جوش )ارتفاع به عرض جلو و ارتفاع به عرض پشت( به عنوان گپ می

خروجی در نظر گرفته شده است. به منظور ارتباط دقیق بین پارامترهای ورودی و  هایمتغیر

ی مورد هادادهسازی رگرسیونی استفاده شده است. جهت گردآوری ز مدلهای فرآیند اخروجی

و  (DOE)آزمایش تجربی با بهره گیری از تکنیک طراحی آزمایشات  22نیاز در انجام این تحقیق، 

سپس انواع توابع رگرسیونی شامل خطی، درجه دوم و لگاریتمی بر  ،به روش پاسخ سطح انجام یافته

با استفاده از تحلیل واریانس مورد  هامدلده شده است. در مرحله بعد، اعتبار این برازش دا هادادهاین 

ارزیابی قرار گرفته و مدل مرتبه دوم که دارای برازش و دقت باالتری است به عنوان مدل نهایی 

، بهترین مقادیر برای انتخاب گردید. سپس جهت بهینه سازی به کمک الگوریتم ازدحام ذرات

ورودی فرآیند، بر اساس مشخصه های مطلوب هندسه گرده جوش تعیین شدند. مقایسه پارامترهای 

و بهینه  سازیمدلنتایج بهینه سازی با مقادیر واقعی نشانگر قابلیت بسیار خوب روش پیشنهادی در 

 سازی جوشکاری الکترود تنگستن می باشد.

 PSOحافظ، بهینه سازی، الگوریتم گاز مجوشکاری تنگستن با رگرسیونی،  سازیمدل واژگان کلیدی:
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 مقدمه  -

در این میان،  .باشندمی فلزی قطعات دائمی اتصاالت ایجاد کاربرد پر روشهای جمله از جوشکاری فرآیندهای

یکی از روشهای بسیار مهم جوشکاری است که به طور عمده برای  1جوشکاری الکترود تنگستن با گاز محافظ یا تیگ

 تکنیک، این کاربردهای دیگر از .رودمی بکار تیتانیوم و آلومینیوم مانند سبک فلزات درا کیفیت باال ب ایجاد اتصاالت

 روش این در محافظ گاز(. 1331)دادخواه،  است هالوله و مخازن در ریشه پاس جوشکاری و مقاطع نازك جوشکاری

 توسط شده ایجاد مذاب حوضچه از محافظت یبرا که است هلیم با گاز این رکیبی ازت  یا آرگون خنثی گاز معموال

 و رانده بیرون جوشکاری ناحیه از را هوا خنثی، گاز جوشکاری حین در .شودمیاستفاده  تنگستن مصرفی غیر الکترود

 در و شودمی برده بکار قوس ایجاد برای فقط الکترود تیگ جوشکاری درد. کنجلوگیری می الکترود شدن اکسیده از

 .گرددمی استفاده فلز پرکننده بعنوان جوش سیم از نیاز صورت

های به منظور بررسی تأثیر عامل 0502هایی از جنس آلیاژ مطالعه فرآیند جوش الکترود تنگستن ورقرو در تحقیق پیش 

شده  کار سرداز گروه آلیاژهای  0502است. آلیاژ  2کنترلی جوشکاری تیگ بر پارامترهای هندسه گرده جوش

های کارشده دارای باالترین استحکام را در بین آلیاژهای غیر است. این سری از آلومینیوم 0555نیزیم سری م-آلومینیوم

های خورنده باال نسبت به خوردگی خصوصاً در محیط مقاومتو به خاطر  (1332)کوکبی،  قابل عملیات حرارتی هستند

های سبک بسیار کاربرد زی، صنایع فراساحلی، بدنه قایقسانمکی به عنوان سازه و جداره در صنایع دریایی مانند کشتی

های حرارتی و یا مخازن مبدل در ساختدارد. همچنین به علت ضریب تبادل حرارت باالی این آلیاژ می توان از آن 

دن آن به اکسید ش تیو حساسپخت در صنایع غذایی و شیمیایی بهره برد. به علت خاصیت انتقال حرارت باالی آلومینیوم 

در حرارت باال جوشکاری تیگ به علت تمرکز حرارتی و استفاده از گاز محافظ گزینه مناسبی برای جوشکاری آن 

است. برای حذف الیه اکسیدی موجود بر سطح ورق و وجود منیزیم در این آلیاژ از جریان متناوب در جوشکاری تیگ 

از طریق آزمایش طیف سنجی که با نام کوانتومتری  . جدول ترکیب شیمیایی نمونه ورق کهاین فلز استفاده گردید

 ( ارائه شده است.1به دست آمده است در جدول ) شودمیشناخته 

 

 0502آلیاژ آلومینیوم  شیمیایی ترکیب( 1جدول )

نام عنصر  منیزیم آهن کروم سیلیسیم مس

 یاژیآل

 درصد 303/2 1/5 10/5 123/5 50/5

 

گردد، به به عنوان پوسته و جداره در تجهیزاتی که ذکر شد استفاده می کم اکثرابا ضخامت  0502لومینیوم ورق آاز 

با ورق هم سطح بوده و نیاز به عملیات پرداخت مانند سنگ زنی  االمکانیحتها باید همین دلیل اتصاالتی جوش این ورق

                                                           
1 Gas Tungsten Arc Welding (GTAW) 

2 Bead Geometry 
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ین هدف پارامترهای هندسه گرده وجود نداشته باشد. برای نیل به ا هادر آن جوش از گردهبرای حذف برجستگی ناشی 

 ( به نمایش در آمده است.1شکل ) جوش باید در بازه مورد قبول قرار داشته باشند. پارامترهای هندسه گرده جوش در

 
 ( پارامترهای هندسه گرده جوش1شکل )

 هاسازی آنو بهینهسازی فرآیند جوش حقیقات زیادی برای مطالعه تأثیر پارامترهای جوشکاری و همچنین مدلتکنون تا

به بررسی تأثیر پارامترهای جوشکاری تیگ پالسی بر روی خواص  (Kumar et al, 2007)صورت گرفته است.  

کششی ورق آلومینیومی پرداخته است. در این پژوهش به کمک طرح آزمایش عاملی کامل، اثر جریان اوج، جریان پایه، 

 3های رگرسیونیبه کمک مدل سازیمدلده است. پس از اخذ نتایج فرکانس پالس و درصد روشنایی قوس بررسی گردی

از  تیدرنهای تنش تسلیم، تنش نهایی، افزایش طول و تنش تسلیم ناچ )درزدار( انجام گردیده است. چهار خروجبرای 

ش از رو (Juang and Tarng, 2002) ها استفاده گردیده است.ها برای تفسیر تأثیر پارامترها بر خروجیمدل

استفاده  مترمیلی0/1با ضخامت  S304ی مقادیر پارامترهای جوش تیگ ورق فوالد ضدزنگ سازنهیبهتاگوچی برای 

از گپ بین الکترود و ورق، دبی جریان گاز، آمپراژ  اندعبارت. پارامترهای کنترلی مورد بررسی در این تحقیق اندکرده

برای  .اندشدهتاگوچی طراحی  L16صورت آرایه مترها بهجریان و سرعت خطی جوش که ترکیبات مختلف این پارا

از روش وزن دهی به هریک از  چندهدفهیسازنهیبهرا یکجا پوشش دهد و انجام  هایخروجکه تمام  ایجاد تابع زیان

و به ارتفاع جلویی  1/5پارامترهای هندسهگرده جوش استفاده شده استکه در آن به ارتفاع پشتی و عرض جلویی ضریب 

نتایج آنالیز واریانس تغییر در مقادیر پارامتر سرعت  بر اساس . تخصیص داده شده است 1/5و عرض پشتی ضریب 

. گذارندیمقوس، آمپراژ جریان و نرخ جریان گاز محافظ به ترتیب بیشترین تأثیر را بر روی هندسه جوش  گپ جوش،

(Balasubramanian et al, 2007)  ود تنگستن ورق از جنس آلیاژ تیتانیوم با جوش الکتر سازیمدلبر روی

از جریان اوج، جریان پایه،  اندعبارت. پارامترهای کنترلی بررسی شده انددادهمطالعه صورت  مترمیلی 3/1ضخامت 

و تحت محافظت گاز  پرکنندهفرکانس و درصد زمان اعمال جریان اوج در یک سیکل. جوشکاری بدون استفاده از ماده 

سختی ناحیه جوش و اندازه  اندقرارگرفتهیی که در این مقاله مورد مطالعه هایخروجصورت گرفته است. آرگون خالص 

و یافتن سطوح بهینه  سازیمدلدر ناحیه متأثر از حرارت است. در این تحقیق از روش سطوح پاسخ برای  هادانه

طرح مرکب مرکزی چرخشی انتخاب  اسبر اسپارامترهای کنترلی جوش استفاده گردیده است و ترکیب آزمایشات 

)برای کاهش حساسیت به ترك  هادانهی در این مقاله افزایش میزان سختی و کاهش اندازه سازنهیاز بهگردید. هدف 

                                                           
3 Regression 
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 Tarng) گرم( در محل جوش بود که با مقادیری که از روش سطوح پاسخ به دست آمده به این هدف دست یافته است.

et al, 1999) بی توسعه معکوس برای تعریف رابطه بین پارامترهای ورودی فرآیند جوش ورق نازك از شبکه عص

از سرعت جوش، آمپراژ جریان، سرعت تغذیه سیم جوش،  اندعبارتکه  مترمیلی3/1با ضخامت  1155آلومینیومی 

رآیند ی فهایخروجقطبیت معکوس( از سیکل جوش و اندازه گپ بین الکترود ورق و ) یزکاریتمدرصد زمان 

ها به منظور یافتن اند. آنارتفاع و عرض جلویی و پشتی گرده جوش( استفاده کرده)پارامترهای هندسه گرده جوش 

 ند.استفاده نمود 1مقادیر بهینه از رابطه به دست آمده از این شبکه عصبی در الگوریتم تبرید تدریجی

 وش پاسخ سطح و طراحی آزمایشاتر -

 باشد. درمی ورودی پارامترهای و وابسته متغیر یک عنوان به پاسخ بین ارتباط یمطالعه آزمایشات طراحی اصلی هدف

 آزمایشات طراحی شود.می گرفته نظر در نیز پارامتر هر بین اثرات متقابل پارامتر، هر تاثیر بررسی بر روش عالوه این

 پاسخ به مربوط روابط استخراج برای است. بهینه شرایط به رسیدن برای آزمایشات تعداد سازیحداقل جهت روشی

 تعداد حداقل انجام بر سعی سازیمدل برای شوند.می استخراج تجربی نتایج آزمایشات از ورودی هایداده سطح

شود. در این تحقیق از روش پاسخ سطح جهت تعیین تعداد  جوییهزینه صرفه و زمان در تا باشدمی تجربی آزمایشات

( و برای 2است. که برای هر یک از پارامترهای ورودی سه سطح در نظر گرفته شد جدول )آزمایشات استفاده شده 

 انتخاب گردید. L27کاهش هزینه و زمان آزمایشات طرح 
 

 ( پارامترهای ورودی و سطوح در نظر گرفته شده2جدول )

 مشخصه عالمت
های پارامتر

 ورودی
 واحد

 سطوح

1+ 5 1- 

I  جریانشدت ampere 135 125 115 

F فرکانس Hz 110 155 30 

S سرعت mm/min 335 355 215 

G گپ mm 0/3 3 0/2 

 

 و آنالیز نتایج سازیمدل -

سازی فرآیند جوشکاری تنگستن با گاز محافظ، توابع مختلف رگرسیونی، شامل توابع خطی، لگاریتمی و بمنظور مدل

ی ریاضی و تجزیه و تحلیل واریانس هامدلده شد. تهیه ی تجربی حاصل از آزمایشات، برازش داهادادهدرجه دو بر 

(ANOVA)  در محیط نرم افزاری مینی تب صورت پذیرفت. جهت انتخاب مدل مناسب و همچنین تشخیص میزان

ی هامدلتعیین گردید. نتایج محاسباتی و تحلیل های آماری نشان می دهند که  %00موثر بودن هر پارامتر، سطح اطمینان 

ی درجه دوم، ارتباط دهنده پارامترهای ورودی به هامدلواقعی دارند. شکل نهایی م، بهترین انطباق را بر فرآیند مرتبه دو

                                                           
4 Simulated Annealing (SA) 
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 ( آورده شده است.2( و )1به عرض پشت در روابط ) دو خروجی ارتفاع به عرض جلو و ارتفاع

 

(1                                               )2 2 2 2

0.0864 0.0416 0.000198 0.03376 0.00208

0.0125 0.0081 0.0222 0.0043 0.00432

0.0059 0.0047 0.00217 0.00444

Fr I F S G

I F S G IF

IS IG FS SG

= + - - +

+ + - + -

+ + - -

 

   

 

(2                                                )2 2 2 2

0.15526 0.02546 0.0248 0.0429 0.0061

0.0105 0.01228 0.0382 0.0069 0.0221

0.03388 0.00516 0.0053

Br I F S G

I F S G IF

IS FS SG

= + - - +

+ + - + +

+ + -

 

 

 

 کمتر ازبدست آمده  P. در صورتیکه مقدار شودمیصحت روابط تجربی با استفاده از تکنیک آنالیز واریانس بررسی 

( نتایج مربوط به آنالیز 1( و )3د. جداول )بو خواهد موثر نظر مورد پارامتر(، %00) باشد، در سطح اطمینان مورد نظر 50/5

مدل  و برای 03/03ضریب همبستگی مدل ارتفاع به عرض جلویی  همچنین ی ارائه شده را نشان می دهد.هامدلواریانس 

نزدیک تر باشد مدل از دقت بیشتری  1ضریب همبستگی به عدد  این هر چهمی باشد که  13/03ارنفاع به عرض پشت 

 برای پیش بینی نتیجه آزمایشات برخوردار است.

 ( آنالیز واریانس مدل ارتفاع به عرض جلویی3جدول )

P F منبع درجه آزادی مجموع مربعات میانگین مربعات 

 مدل 13 50133/5 55122/5 31/131 5

  55553/5 55532/5 12 
خطای 

 اقیماندهب

 مجموع 20    

=adj
2R03/03 =pred

2R31/03 =2R32/00 

 

 

 واریانس مدل ارتفاع به عرض پشتی ( آنالیز4جدول )

P  F منبع درجه آزادی مجموع مربعات میانگین مربعات 

 مدل 12 53232/5 55022/5 31/13 5

  5551/5 55113/5 11 
خطای 

 باقیمانده

 مجموع 23    

=adj
2R13/03 =edpr

2R1/03 =2R10/03 
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   پارامترهای ورودی بر ارتفاع به عرض جلویی گرده جوش بررسی تاثیر متقابل -

تجزیه تحلیل ( قسمت الف تاثیر شدت جریان و فرکانس بر ارتفاع به عرض جلویی به نمایش در امده است. 2در شکل )

یرات عدد نسبت ارتفاع به عرض جلویی ندارد، بیانگر این موضوع است که تغییرات فرکانس نقش چندانی در تغینمودار 

بالعکس افزایش شدت جریان رابطه مستقیمی با افزایش این نسبت دارد. افزایش شدت جریان با افزایش حرارت اعمال 

تری از اطراف حوضچه شده به حوضچه مذاب باعث افزایش بیش از حد حرارت مذاب فلز و خمیری شدن ناحیه وسیع

پدیده خود تحت تأثیر نیروی کشش ثقلی باعث ایجاد فرورفتگی بیشتر در محل خط جوش و به تبع  شود، اینمذاب می

ین میان باریک شدن قوس ناشی در اگردد. آن افزایش فاصله گرده تا سطح فوقانی ورق که ارتفاع گرده جوش است می

( قسمت ب اثر سرعت جوشکاری و 2ل )همچنین در شک .از افزایش فرکانس جریان توان تأثیر بر این پدیده را ندارد

گپ بر روی خروجی نشان داده شده است، که افزایش نسبت ارتفاع به عرض جلویی با شیب مالیم با افزایش گپ همراه 

یابد که علت آن نسبت ارتفاع به عرض جلویی کاهش میبا افزایش سرعت جوشکاری  شودمیاست. همچنین مشاهده 

 ی قوس بر واحد طول خط جوش است.حرارت دهکاهش زمان  ه به محل جوش به دلیلرت اعمال شدکاهش میزان حرا

 

 

 
 )ب(                                                                                                   )الف(                                 

 عرض جلویی بر ارتفاع به ( اثر پارامترهای ورودی 2شکل)

 

  بررسی تاثیر متقابل پارامترهای ورودی بر ارتفاع به عرض پشتی گرده جوش  -

تر تماس قوس با افزایش سرعت مقدار حرارت اعمال شده بر قطعه به دلیل زمان کوتاه شودمی ( الف مشاهده3در شکل )

ه اثر کاهنده افزایش سرعت با افزایش شدت توان مشاهده کرد کتر به این رویه میبر آن کاهش می یابد. با نگاه دقیق

ی بر انرژهای باالی قوس زمان تماس قوس نقش کمتری گردد، زیرا با افزایش حرارت ناشی از جریانجریان کمرنگ می

عدم تأثیر محسوس افزایش فرکانس بر کاهش ارتفاع به ( قسمت ب 3. در شکل )حرارتی وارده به قطعه ایفا خواهد کرد

 .دهدوش و تأثیر چشمگیر افزایش سرعت بر این خروجی را نشان میعرض ناحیه ج
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 )ب(                                                                              )الف(                                                      

 پشتیبر ارتفاع به عرض ( اثر پارامترهای ورودی 3شکل)

 

 

 بهینه سازی فرآیند  -

 (PSO)یا به اختصار  0جهت بهینه سازی متغیرهای تنظیمی جوشکاری تنگستن با گاز محافظ، از الگوریتم ازدحام ذرات

سازی رفتار اجتماعی گروه پرندگان که از شبیه جمعیت استتصادفی بر اساس یک الگوریتم  PSOاستفاده شده است. 

 از تعدادی PSOدر الگوریتم  .  (James Kennedy and Russell Eberhart, 1995) سازی شده استمدل

کردن )و یا بهینه  کمینه قصد که تابعی جستجوی در فضای و شودمی گفته ذره هاآن به که دارند، وجود موجودات

 است، رفتهگ قرار آن در که فضا از موقعیتی در را هدف تابع مقدار هر ذره اند.شده پخش داریم، را آن کردن( مقدار

 و است بوده آن در گذشته در که محلی بهترین و اشفعلی محل اطالعات ترکیب استفاده از با کند. سپسمی محاسبه

 یهمه کند.می انتخاب حرکت برای را جهتی جمع، در موجود ذرات بهترین از ذره چند یا اطالعات یک همچنین

رسد. این می پایان به الگوریتم از مرحله یک حرکت، مانجا از پس و کنندمی انتخاب حرکت برای ذرات جهتی

 یک یمقدار کمینه که ذرات انبوه واقع بیاید. در دست به نظر مورد جواب که آن تا شوندمی تکرار بار چندین مراحل

  .گردندغذا می دنبال به که کنندمی عمل پرندگان از ایدسته همانند کنند،می جستجو را تابع

 اجرای الگوریتم، طی شوند. درمی ایجاد تصادفی هایسرعت و هاموقعیت با ذرات الگوریتم، ابتدایی یمرحلهدر 

 jzاگر  .شوندمی قبلی ساخته یمرحله اطالعات روی ازام از الگوریتم،  t+1ی  مرحله در ذره هر سرعت و موقعیت

 از :  عبارتند دهند،تغییر می را ذرات موقعیت و سرعت که وابطیر گاهآنباشد،  zام از بردار  jی مولفه

 

(3                        ),

1 1 2 2[ 1]  [ ]  ( [ ]- [ ])  ( [ ]- [ ])i i i best i gbest i

j j j j j jv t wv t c r x t x t c r x t x t    

(1                                                                                              )[ 1]  [ ]  [ 1]i i i

j j jx t x t v t    

                                                           
5 Particle Swarm Optimization (PSO) 
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 2cو  1cبا توزیع یکنواخت و همچنین  [0,1]اعدادی تصادفی در بازه  2rو  1rضریب اینرسی،  wدر این روابط، 

 نحو این به و بیاید وجود ها بهجواب در گوناگونی نوعی کهشوند. باعث می 2rو  1rضرایب یادگیری هستند. 

 2cمقابل  در و است ذره هر شخصی به تجارب مربوط یادگیری ضریب 1c .پذیرد انجام فضا روی کاملی جستجوی

توان به این نتیجه رسید که، هر ذره به هنگام ( می2. از معادله )باشدمی جمع کل تجارب به مربوط یادگیری ضریب

 که را موقعیتی حرکت، الف( جهت حرکت قبلی خود، ب( بهترین موقعیتی را که در آن قرار داشته است و پ( بهترین

های مولفه مقدار ذره، هر حرکت میزان به منظور محدود کردن  .گیردمی نظر در است، شده تجربه کل جمع وسیله به

max یبازه در ذرات سرعت max[ , ]v v می تصویر این بازه به نیز کوچکتر یا بزرگتر مقادیر و شودمی گرفته نظر در-

 .شوند

. در به نمایش درآمده است (0جدول ) در ازدحام ذرات الگوریتم ها توسطسازی همزمان خروجینتایج حاصل از بهینه

این تابع  شودمیو سعی  شودمیع شایستگی ترکیبی برای تمام خروجی های مورد بررسی تعیین این الگوریتم یک تاب

 بهینه گردد.

 ( نتایج بهینه سازی همزمان دو خروجی0جدول )

 

روش بهینه 

 سازی

 سطوح بهینه

 مقادیر خروجی
خروجی 

 الگوریتم

آزمایشات 

 عملی

مقدار خطا 

)%(  

I 
 

F 
 

S 
 

G 

 

الگوریتم 
PSO 
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113 

 

 

320 

 

 

3/2 

 0/2 53/5 521/5 ارتفاع به عرض جلو

 3/1 13/5 121/5 ارتفاع به عرض پشت

 

توان با میالگوریتم ازدحام ذرات سازی حاکی از این موضوع است که با استفاده از مقادیر پیشنهادی بررسی نتایج بهینه

صورت همزمان دست یافت. نزدیکی  ض جلویی و پشتی بهحداقل اختالف به اعداد مطلوب برای نسبت ارتفاع به عر

های آزمایشات صحت سنجی این نقاط گیری شده در نمونهبینی شده برای نقطه بهینه ترکیبی با نتایج اندازهاعداد پیش

( روند همگرایی 1مناسب الگوریتم به کار گرفته شده در حل مسئله مورد نظر دارد. در شکل ) حاکی از عملکرد

 تکرار نشان داده شده است. 115به سمت جواب مطلوب با کمتر از  PSOوریتم الگ
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  PSOهمگرایی الگوریتم  نمودار( 4شکل)

 

  گیریبحث و نتیجه -

از یک طرف و تعدد پارامترهای تنظیمی در این روش ها از طرف دیگر،  کاربرد روش های جوشکاری در صنایع مختلف

ی هامدلز اهمیت خاصی برخوردار کرده است. در این راستا ابتدا با استفاده از شناخت و بهینه سازی آن ها را ا

برقرار گردیده  GTAWرگرسیونی، ارتباط دقیق و معنادار بین پارامترهای ورودی و متغیرهای خروجی جوشکاری 

ی هادادهریتمی بر فرآیند توسط برازش انواع توابع ریاضی شامل چند جمله ای خطی، درجه دوم و لگا سازیمدلاست. 

، از معیار آماری ضریب هامدلآزمایشگاهی موجود، انجام گرفته است. سپس بمنظور تعیین مدل اصلح از بین این 

با شرایط واقعی داشته و قادر همبستگی استفاده گردید. نتایج تحلیل های آماری مبین این است که مدل درجه دوم انطباق 

های تنظیمی را بر هندسه گرده جوش بخوبی پیش بینی نماید. در مرحله بعد روش مبتنی بر است نوع و میزان تاثیر پارامتر

الگوریتم ازدحام ذرات، جهت تعیین سطوح بهینه پارامترهای تنظیمی برای رسیدن به هندسه گرده مورد نظر ارائه گردید. 

را  GTAWرامترهای فرآیند جوشکاری رویکرد پیشنهادی قادر است، با کمینه سازی یک تابع خطا، مقادیر مناسب پا

 بنحوی تعیین نماید تا خروجی های مورد انتظار شامل ارتفاع به عرض جلو و ارتفاع به عرض پشت تامین گردد. 
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