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  چکیده
براي براده برداري فلزات و مواد رساناي الکتریکی با سختی باال و  کاري به روش تخلیه الکتریکیماشین

براي ساخت کاري هاي پیچیده کاربرد دارد. این ویژگی ها سبب شده تا این روش ماشینقطعاتی با فرم
در این تحقیق، تاثیر  .، به روشی مقرون به صرفه و کاربردي تبدیل شودتزریق پالستیکهاي قالب

مورد استفاده در صنعت  2312 کارگرمفوالد  تخلیه الکتریکیکاري پارامترهاي تنظیمی در ماشین
ي عصبی مصنوعی و شبکهسازي فرآیند با استفاده از سازي شده است. مدلسازي و بهینهسازي، مدل قالب

نی هاي تجربی انجام یافت. پارامترهاي ورودي شامل شدت جریان الکتریسیته، زمان روشبا استناد بر داده
باشند. همچنین نرخ خوردگی ابزار به عنوان  میگپ کار و ولتاژ پالس، زمان خاموشی پالس، سیکل

هاي مورد نیاز در انجام این تحقیق، ي دادهي خروجی فرآیند در نظر گرفته شد. به منظور گردآورمشخصه
ي مترهارابین پاط تباد اریجاا برايانجام شده است.  L36آزمایشات تجربی با استفاده از طرح تاگوچی 

ارائه شده داراي دقت باالیی  که مدل استفاده شدهي عصبی مصنوعی از شبکهجی ومشخصه خرورودي و 
یتم تبرید رلگوي اگیررکابا به ین تحقیقاخر آبخش در پس س باشد.در پیش بینی نتایج خروجی می

نتایج  بهینه تعیین شدند.جی ونیل به خراي بري ورودي مترهارامختلف پاح سطوذرات  ازدحام ویجی رتد
ي گیررکابه دهدمی ننشااست که  %6داراي خطاي کمتر از  تجربیت مایشازي و آزسابهینهاز حاصل 

اي مد برر آکااري بزاند به اتومیذرات  ازدحامو یجی رتبرید تدهاي یتمرلگوا ه وشدح مطر هايروش
  تبدیل شوند. تخلیه الکتریکیکاري ماشین یندآفري مترهاراپازي سابهینهزي و سا لمد
 

  خوردگی الکترودنرخ ابتکاري،  هاي فرا، الگوریتمتخلیه الکتریکیکاري ماشین: کلمات کلیدي
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  مقدمه
کاري کارآمد در یند ماشینآیک فر کاري تخلیه الکتریکیماشین

کاري مواد سخت و ساخت قطعاتی ماشین برايمواد رسانا است که 
کاري سنتی امکانپذیر فرآیندهاي ماشینبا با اشکال پیچیده که 

در این روش . رودکار میند، به نبوده ویا با مشکالتی مواجه هست
برداري هیچگونه تماس مستقیمی بین قطعه کار و الکترود براي براده

شکل ( نخواهیم داشت  و در نتیجه نیروي فیزیکی شود بر قرار نمی
الکتریکی، در سال تخلیهکاري ماشینتاریخچه فرآیند  .]1[ ))1(

به نام بوریس و ، با اختراع اصول آن توسط دانشمندان روسی 1943
ناتالیا الزارنکو در مسکو آغاز شد. آنها توسط دولت شوروي براي 

هاي تحقیق روي فرسایش ایجاد شده توسط جرقه بین اتصال
ها در با قرار دادن الکترودآنها الکتریکی تنگستن به کار گرفته شدند. 

تر و قابل پیش ها خیلی یکنواختروغن محققان دریافتند که جرقه
افتند. سپس آنها تر از حالتی که در هوا قرار دارند، اتفاق میبینی

ایده بر عکس کردن این پدیده را بیان کردند. و از آن براي 
هاي کنترل شده به عنوان یک روش خوردگی استفاده کردند  جرقه

]2[ .  
  

  
  ]1[ تخلیه الکتریکیمکانیزم براده برداري در فرآیند  :1شکل 

سـازي فرآینـد   در تحقیقـی بـراي بهینـه    ]3[ سونگ و همکاران
عصبی و شبکه  1تخلیه الکتریکی از دو مدل شبکه عصبی پس انتشار

سـازي از الگـوریتم تبریـد    بهینـه  بـراي و همچنـین   2انتشار متقابـل 
استفاده کردند. در این تحقیـق مشـخص شـد کـه شـبکه       3تدریجی

عصبی انتشار متقابل عملکرد بهتري نسبت بـه شـبکه عصـبی پـس     
سـازي بکـار   بهینـه  براينتشار دارد، در نتیجه به عنوان مدل نهایی ا

شـامل ولتـاژ   کـاري در ایـن مقالـه     گرفته شـد. پارامترهـاي ماشـین   
کــاري، جریــان الکتریســیته، زمــان روشــنی پــالس و زمــان  ماشــین

پارامترهاي خروجـی، شـامل نـرخ     باشد همچنینخاموشی پالس می
سـازي  در این مقاله دو نوع بهینـه برداري و زبري سطح  بودند.  براده

تک هدفه و چند هدفه بمنطور حداکثرسـازي نـرخ بـراده بـرداري و     
نتایج محاسباتی نشـان داد کـه   سازي زبري سطح انجام شد. حداقل

                                                             
 
2 Counter-propagation  neural network 
3 Simulated Annealing (SA) 

سـازي الگـوریتم تبریـد    سازي ارائه شده و روش بهینـه تکنیک مدل
خلیه کاري تسازي پارامترهاي ماشینسازي و بهینهتدریجی در مدل

پارامترهـاي   ]4[. پـرادان و همکـاران   الکتریکی کارایی موثري دارند
تاثیر گذار بر نرخ بـراده بـرداري را شـدت جریـان، زمـان روشـنی و       

سـازي فرآینـد از روش   مـدل  بـراي خاموشی پالس فرض نمودنـد و  
برداري اسـتفاده  سازي نرخ براده، بمنظور حداکثر4آماري پاسخ سطح

چنـد هدفــه   5از الگـوریتم ژنتیــک  ]5[ ارانکردنـد. منـدال و همکــ  
NSGA II     سـازي و   مـدل  بـراي و شبکه عصبی پـس انتشـار خطـا

کاري تخلیه الکتریکی استفاده کردند. پارامترهاي  سازي ماشینبهینه
نرخ براده برداري و خوردگی ابـزار در ایـن پـژوهش بطـور همزمـان      

قـادر بـه   بهینه شدند.  نتایج نشان داد مدل شـبکه عصـبی بخـوبی    
سازي با باشد همچنین نتایج بهینهي فرآیند می    ها بینی خروجیپیش

 باشد. راجا داس و همکارانالگوریتم بکار گرفته شده قابل قبول می

و  6به مقایسه عملکرد دو مدل شبکه عصبی رگرسـیون عمـومی   ]6[
 AISI D2کاري فوالد ابزار  در ماشین 7شبکه عصبی پس انتشار خطا

کنـاري   د. پـارامتر مـورد بررسـی در ایـن تحقیـق گشـادي      پرداختن
کاري شده و شعاع ابزار) بود. عملکـرد   (اختالف شعاع قسمت ماشین

بینی خروجـی فرآینـد موفقیـت آمیـز بـود       هر دو الگوریتم در پیش
% براي هر دو مدل بدست 11کمتر از  8بطوري که میزان درصد خطا

ومی بسیار سریعتر و در مدت آمد، با این حال الگوریتم رگرسیون عم
ثانیه، نسبت به الگوریتم پس انتشـار خطـا در زمـان     0520/0زمان 
ها برسـد. همچنـین نتـایج بدسـت     ثانیه ، توانست به جواب 9230/6

و پـس انتشـار        براي رگرسـیون عمـومی   9آمده از ضریب همبستگی
و % است که نشان دهنده دقت بـاالي د 55/91% و 65/95به ترتیب 

باشد. میزان درصد خطا بـراي رگرسـون عمـومی        مدل ارائه شده می
باشـد، کـه   % مـی 01/10% و براي الگوریتم پـس انتشـار خطـا    45/6

برتري الگوریتم رگرسیون عمومی در حل مسئله مورد نظر را نشـان  
  دهد.می

هــاي  بهبــود هزینــه بــرايدر ایــن پــژوهش ســعی شــده اســت 
کاري و افزایش کیفیت قطعـات تولیـدي، همچنـین سـرعت      ماشین

بخشیدن در تولید قطعات بـا حـداقل زمـان ممکـن و پـایین آوردن      
کاري که امروزه با توجه به رقابتی بودن صنایع در  اصطحالك ماشین

تولید قطعات، این فاکتورها از اهمیت بسزایی برخـوردار هسـتند، از   
سازي استفاده شود. بـدین صـورت کـه    سازي و بهینهلهاي مدروش

                                                             
4 Response Surface Methodology 
5 Genetic Algorithm 
6 General Regression Neural Network (GRNN) 
7 Back Propagation Neural Network (BPNN) 
8 Percentage Error 
9 Correlation Coefficient 
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نتایج آزمایشگاهی با اسـتفاده از یـک منطـق خـاص مـورد راسـتی       
بهینه کـردن نتـایج    برايگیرند و سپس راهکارهایی آزمایی قرار می

 شود. آزمایشگاهی ارائه می

 
 نحوه انجام آزمایشات. ٢

 36وچی تعـداد  براي انجام آزمایشات ابتدا بـا اسـتفاده از طـرح تـاگ    
کار و الکترودها نیز از کارها از نوع فوالد گرم آزمایش انجام شد. قطعه

نوع مس تجاري انتخـاب شـدند. آزمایشـات تجربـی بـا اسـتفاده از       
انجام  ))2شکل ((تهران اکرام مدل آذرخش  تخلیه الکتریکیدستگاه 

  دقیقه براي هر آزمایش در نظر گرفته شد. 45و مدت زمان  گرفت
  

  
  مورد استفاده در انجام آزمایشات تخلیه الکتریکی: دستگاه 2شکل 

  
آماده سازي براي انجام آزمایشـات،   براي     ها کارها و الکترود قطعه

ي مناسـب      هـا  ازه    انـد  ابتدا با استفاده از دستگاه اره نواري اتومـات در  
ي مناسـب      هـا  ازه   انـد   شوند و سپس توسط دستگاه فـرز در  بریده می

آماده شده و بعد از انجام عملیـات فرزکـاري، توسـط آسـتون کـامال      
شـوند. همچنـین بـراي محاسـبه نـرخ       تمیز کاري و چرب زدایی می

خوردگی ابزار از دستگاه ترازوي دیجیتالی استفاده گردید. در شـکل  
نشـان داده       کاري کار در حین ماشین ) نمونه اي از الکترود و قطعه3(

کـار   ي مورد آزمایش در این تحقیق فوالد ابـزار گـرم   ماده .شده است
مقاومت به سایش و حرارت باال به  برايباشد. این ماده به  می 2312

شود. بنابراین لزوم  می کار برده سازي به طور گسترده در صنعت قالب
کـاري تخلیـه    نسـازي فرآینـد ماشـی    انجام مطالعات آماري و بهینـه 

 قطعـات تولیـدي و کـاهش    بهبود کیفیـت الکتریکی این ماده، براي 
اي در صـنعت و بـه خصـوص     هاي تولید، به طور قابل مالحظه هزینه

  شود.  سازي احساس می صنعت قالب
  

 
  کار مورد استفاده در انجام آزمایشات الکترود و قطعه :3شکل 

 
بازه (حـدود بـاال و پـایین)    وردن آدست   هبراي بدر این تحقیق، 

اولیـه  انجـام    ارامترهاي تنظیمی تعدادي آزمایشمناسب تغییرات پ
هاي دسـتگاه مـورد   گرفت. با توجه به آزمایشات انجام شده و ویژگی

) به عنـوان سـطوح   1رش شده در جدول (استفاده، نهایتاً مقادیر گزا
 هر پارامتر ورودي در نظر گرفته شدند.

  

 ورودي و سطوح در نظر گرفته شده پارامترهاي :1جدول 
 عالمت

  مشخصه
  واحد  هاي وروديپارامتر

  سطوح
1  2  3  

I 30  18  6 آمپر  جریان  
Ton 200  100  25  میکروثانیه  زمان روشنی پالس  
Toff  75  10  میکروثانیه  پالس خاموشی زمان  --  
 6/1  1  4/0  درصد  کار سیکل  
V 60  55  50  ولت  ولتاژ  

  
 شبکه عصبی مصنوعی. ٣

هاي عصبی از تعداد زیادي نورون به هم پیوسته یا واحد شبکه
ي عصبی را می ها شبکه. مشخصات اساسی     اند پردازشگر تشکیل شده

نمود. ساختار توان توسط ساختار و خصوصیات عملیاتی آن تعیین 
که شبکه از چند نورون تشکیل یافته و      کند یک شبکه تعیین می

در شبکه آرایش گرفته و به چه شکل این      ها چگونه این نورون
ي     ها . خصوصیات عملیاتی که ویژگی    اند به هم متصل شده     ها نورون

شبکه ، در واقع نشان می دهد که     کند شبکه عصبی را تعیین می
چگونه یاد می گیرد، چگونه اطالعات جدید را با دانش از پیش 

و یا چگونه یک الگوي ذخیره شده را      کند آموخته خود مقایسه می
  .    کند فراخوانی می

ي مختلـف بـه       ها ي یک شبکه عصبی می تواند به شیوه    ها نورون
سـت :  یکدیگر متصل شوند. یک شبکه عصبی ساده داراي سه الیـه ا 

ورودي، خروجی و الیه پنهـان. الیـه پنهـان وظیفـه مـرتبط کـردن       
را بـر عهـده دارد کـه از ایـن طریـق           ها ي ورودي به خروجی    ها داده

) شماتیکی از یک شبکه 4توابعی غیر خطی بدست می آیند. شکل (
عصبی بـا دو الیـه پنهـان را نشـان مـی دهـد. الیـه ورودي شـامل         

 کار قطعه

 الکترود

 الکتریک دي
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پارامتر نرخ خـوردگی   و الیه خروجی شامل     يکار پارامترهاي ماشین
نـورون   5نـورون و الیـه پنهـان دوم     6باشد. الیه پنهان اول می ابزار

بین صفر و یک نرمالیزه      ها ي دادهسازي، همه دارد. به منظور یکسان
ي     هـا  براي الیهسیگموئیدي  -شده و همچنین از تابع انتقال تانژانتی

  براي الیه خروجی استفاده شده است.ال خطی  پنهان و تابع انتق

 
  ساختار شماتیک شبکه عصبی مصنوعی :4شکل 

  الگوریتم پس انتشار خطا .3- 1
ي عصبی چند الیه پیشخور از الگوریتم پس      براي آموزش شبکه

انتشار خطا استفاده شده است. قانون پس انتشار خطا از دو مسیر 
باشد. که  موسوم می 1مسیر رفت شود. مسیر اول به اصلی تشکیل می

اعمال   پرسپتون چند الیهدر این مسیر، بردار ورودي به شبکه 
هاي خروجی هاي میانی به الیهشود و تاثیراتش از طریق الیه می

یابد. بردار خروجی تشکیل یافته در الیه خروجی، پاسخ انتشار می
این مسیر دهد. در را تشکیل می پرسپترون چند الیهواقعی شبکه 

شوند. مسیر پارامترهاي شبکه، ثابت و بدون تغییر در نظر گرفته می
باشد. در این مسیر، برعکس مسیر  موسوم می 2دوم به مسیر برگشت

تغییر و تنظیم  پرسپترون چند الیهرفت، پارامترهاي شبکه 
گیرد. گردند. این تنظیم مطابق با قانون اصالح خطا انجام می می

  گردد.  الیه خروجی شبکه تشکیل میسیگنال خطا در 
بردار خطا برابر با اختالف بـین پاسـخ مطلـوب و پاسـخ واقعـی      

باشد. مقدار خطا پس از محاسبه، در مسیر برگشت از الیه  شبکه می
گـردد.   هاي شبکه در کل شـبکه توزیـع مـی   خروجی و از طریق الیه
 توضیح اصـالح رفتـاري شـبکه انتخـاب     برايکلمه پس انتشار خطا 

شوند که پاسخ واقعی شده است. پارامترهاي شبکه طوري تنظیم می
  شبکه هر چه بیشتر، به سمت پاسخ مطلوب نزدیکتر شود.

شود  به صورت زیر خالصه می پس انتشاربه طورکلی روند الگوریتم 
]7[ :   

شود : این مسیر با معادالت زیر بیان می : الف) مسیر رفت  
 

)1        (l+1 l+1 l+1 l l+1

L

a = p(k)

a (k) = F w (k)a +b (k) ,   l = 0,1,..., L-1

a (k) = a (k)

  
 

  

                                                             
1 Forward Path 
2 Backward Path 

در این مسیر همانگونه که می بینیم پارامترهاي شبکه در خالل 
کنند و توابع محرك، روي تک تک  اجراي محاسبات رفت تغییر نمی

  کنند یعنی : عمل می     ها نورون
  

)2               (    l+1

 T
l+1 l+1 l+1

1 SF n(k)  = f n (k)...f n (k) 
   

  
حساسیت از الیه آخر به  ب) مسیر برگشت : در این مسیر بردارهاي

شوند. معادالت زیر دینامیک مسیر برگشت الیه اول برگشت داده می
  کنند : را بیان می

  

)3             (
m m m m-1 T

m m m

ΔW (k) = γΔW (k-1) - (1-γ)αs (a )
Δb (k) = γΔb (k-1) - (1-γ)αs  

  
به عبارت دیگر در مسیر برگشت، شروع کـار از الیـه آخـر، کـه     

باشـد.   مـی همان الیه خروجی است. جایی که بردار خطا در اختیـار  
سپس بردار خطا از سمت راست به چـپ از الیـه آخـر بـه الیـه اول      

گـردد و گرادیـان محلـی، نـورون بـه نـورون بـا الگـوریتم          توزیع می
شود. در این مسـیر پارامترهـاي شـبکه تغییـر      بازگشتی محاسبه می

  خواهند کرد.
هاي وزن و بردارهاي بایاس ج) تنظیم پارامترها : نهایتا ماتریس

  شوند :با روابط زیر تنظیم می پرسپترون چند الیهشبکه 
  

)4                     ( Tl l l l-1

l L l

W (k+1) = W (k) - αδ (k) a (k)

b (k+1) = b (k) - αδ (k),    l = 1,2,..., L  
  

ي     ها از شاخص پس انتشارتوقف تکرار الگوریتم  برايتوقف :  د) 
  توان استفاده کرد. عملکردي به طور مجزا و یا همزمان می

  نشان داده شده است.) روند الگوریتم پس انتشار خطا 5در شکل (

  
  شماتیک یک شبکه پس انتشار خطا:  5شکل 
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در این تحقیق از شاخص میانگین مربعات خطـا اسـتفاده شـده    
است. هر گاه تغییرات خطا از مقدار تعیین شده کمتر باشـد، شـبکه   

  ي زیر بدست می آید.. این خطا از رابطهسازدآموزش را متوقف می

)5                                 (2

1

1 ( ) 
N

i i
i

MSE y y
N





   
yخروجی واقعی شبکه، iyدر این رابطه



خروجی پیش بینی  
  می باشد.      ها تعداد داده Nشبکه و 

  
  مدل سازي شبکه عصبی .2-3

استفاده  MATLABسازي شبکه عصبی از نرم افزار مدل براي
گردید. و براي آموزش شبکه از الگوریتم لونبرگ مارکوآت استفاده 

ي آموزش شبکه عصبی می باشد.     ها شده که جزء سریعترین روش
در حین  حداقل مربعات خطادر واقع وظیفه این الگوریتم کاهش 

ي مخفی     ها یهآموزش شبکه عصبی است. تابع انتقال براي ال
در      ها سیگموئید در نظر گرفته شده که در این حالت خروجی داده

قرار می گیرند و همچنین براي الیه خروجی تابع  -1+ و 1محدوده 
خطی استفاده شد. خروجی خطی به شبکه این امکان را که خروجی 

داده  36ها، داشته باشد. مجموع داده -1+ و 1خارج از محدوده 
داده براي  4داده براي آموزش،   24باشد که شگاهی میآزمای

براي تست شبکه مورد استفاده قرار      ها تا از داده 8اعتبارسنجی و 
در مورد آموزش قرار گرفت.  5-6-5-1. شبکه با آرایش     اند گرفته

در حین آموزش شبکه  حداقل مربعات خطا) میزان خطاي 6شکل (
در تکرار دهم، آموزش شبکه عصبی  عصبی نشان داده شده است که

باشد که می 00068/0متوقف شده است. خطاي شبکه به میزان 
  باشد.مبین دقت باالي مدل ارائه شده توسط شبکه عصبی می

  

  
  نمودار میانگین مربعات خطا در فرآیند آموزش شبکه عصبی:  6شکل 

  

  

 تماممقایسه نتایج تجربی خوردگی ابزار با شبکه عصبی براي : 7شکل 
  هاداده

مقادیر پیش بینی شده توسط شبکه عصـبی در برابـر   ) 7شکل (
ها در حالت نرمال شده را نشان داده کل مقادیر واقعی خروجی براي

تجربی نرخ خـوردگی   مقایسه نتایج) 8دهد. همچنین در شکل (می
بـه   تسـت  گروه هايشبکه عصبی براي داده پیش بینی با نتایج ابزار

همانطور که مالحضه می شـود شـبکه عصـبی    نمایش در آمده است.
بخوبی توانسته مقادیر تجربی را پیش بینی کنـد، لـذا از ایـن مـدل     

اسـتفاده   تخلیـه الکتریکـی  کـاري  سازي فرآینـد ماشـین  بهینه براي
 خواهد شد.

  
با نتایج شبکه عصبی براي  مقایسه نتایج تجربی خوردگی ابزار: 8شکل 

  هاي تستداده
  
 سازي فرآیند. بهینه4

 . الگوریتم تبرید تدریجی4- 1

سازي تبرید تدریجی یک جستجوگر همسایگی است الگوریتم بهینه
. طبیعت تصمیم ]8[که در بهینه سازي مسائل گسسته کاربرد دارد 

گیري این الگوریتم به این صورت است که براي هر حرکت، یک 
شود. حرکت مسایگی جدید به صورت تصادفی تولید و ارزیابی میه

پذیرد : الف) جواب به این جواب با توجه به این شرایط صورت می
جدید از جواب فعلی بهتر باشد و ب) مقدار تابع احتمال حرکت از 

) بزرگتر باشد. در غیر این صورت 1-0یک عدد تصادفی بین (
ارزیابی خواهد کرد. این حرکت  جستجوگر جواب جدیدي را تولید و



۶ 
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گام به گام تا ارضاي شرط توقف الگوریتم ( تعداد تکرارها، زمان 
  یابد.محاسباتی، و ..) ادامه می

  شود.مقدار تابع احتمال حرکت از رابطه زیر محاسبه می
  

)6                                                    (P = exp( )
K

z
T


  

، تفاضل انرژي نقطـه هـدف و فعلـی اسـت و     zاین رابطه در
باشد. معموال در ابتداي جستجو، مقدار دماي سیستم می Tهچنین

شود. بـه طـوري کـه الگـوریتم شـانس      دماي اولیه بزرگ انتخاب می
داشته باشد، اما هاي غیر بهبود دهنده بیشتري براي حرکت به جواب

ي نـرخ سـرمایش بـه    ها، این دما طبـق رابطـه  با افزایش این حرکت
هـا  یابد به عبارت دیگر با پیشرفت جستجو، حرکتتدریج کاهش می

غالبا بر اساس بهبود تابع هدف انجام شده و نقش طبیعـت تصـادفی   
  .یابدالگوریتم در پذیرش جواب جدید کاهش می

  
  
  
  رات . الگوریتم ازدحام ذ2-4

-سازي ازدحام ذرات یا به اختصار یک الگوریتم بهینهروش بهینه

سازي رفتار سازي تصادفی بر اساس جمعیت  است که از شبیه
. در الگوریتم ]9[سازي شده است اجتماعی گروه پرندگان مدل

 گفته ذره ها آن به که دارند، وجود موجودات از تعدادي ازدحام ذرات

کردن (و یا  کمینه قصد که تابعی جستجوي در فضاي و شود می
 تابع مقدار هر ذره اند. شده پخش داریم، را آن بهینه کردن) مقدار

 محاسبه است، گرفته قرار آن در که فضا از موقعیتی در را هدف

 بهترین و اش فعلی محل اطالعات ترکیب استفاده از با کند. سپس می

 یا اطالعات یک همچنین و است بوده آن در گذشته در که محلی

 حرکت براي را یبرای جمع، در موجود ذرات بهترین از ذره چند

 و کنندمی انتخاب حرکت براي یبرایذرات  يهمه کند. می انتخاب
رسد. این می پایان به الگوریتم از مرحله یک حرکت، انجام از پس

 دست به نظر مورد جواب که آن تا شوندمی تکرار بار چندین مراحل

-می جستجو را تابع یک يمقدار کمینه که ذرات انبوه واقع بیاید. در

غذا  دنبال به که کنندمی عمل پرندگان از ايدسته همانند کنند،
  گردند. می

 هـاي سرعت و هاموقعیت با ذرات الگوریتم، ابتدایی يدر مرحله

 سـرعت  و موقعیت اجراي الگوریتم، طی شوند. درمی ایجاد تصادفی

 يمرحلـه  اطالعات روي ام از الگوریتم، از t+1ي  مرحله در ذره هر

 گاهباشد، آن zام از بردار  jي مولفه jzاگر  .شوندمی قبلی ساخته

 از :  عبارتند دهند،تغییر می را ذرات موقعیت و سرعت که روابطی

)7                (
i i i,best i
j j 1 1 j j

gbest i
2 2 j j

v [t+1] = wv [t] + c r (x [t]-x [t])

 + c r (x [t]-x [t])
   

  

)8                                   (i i i
j j jx [t+1] = x [t] + v [t+1]  

 

اعدادي تصـادفی در   2rو  1rضریب اینرسی،  wدر این روابط، 
ــازه  ــین   [0,1]ب ــت و همچن ــع یکنواخ ــا توزی ــرایب  2cو  1cب ض

 در گونـاگونی  نـوعی  کهشوند. باعث می 2rو  1rیادگیري هستند. 

 فضـا  روي کـاملی  جسـتجوي  نحو این به و بیاید وجود ها بهجواب

 ذره هر شخصی به تجارب مربوط یادگیري ضریب 1c .پذیرد انجام

 جمـع  کل تجارب به مربوط یادگیري ضریب 2cمقابل  در و است

توان به این نتیجه رسید کـه، هـر ذره بـه    ) می7باشد. از معادله (می
حرکت قبلی خود، ب) بهترین مـوقعیتی را   برايهنگام حرکت، الف) 

 وسـیله  بـه  که را موقعیتی که در آن قرار داشته است و پ) بهترین

بـه منظـور محـدود     .گیـرد مـی  نظر در است، شده تجربه جمع کل
ي بازه در ذرات هاي سرعتمولفه مقدار ذره، هر حرکت میزان کردن 

max max[ , ]v v کوچکتر یا بزرگتر مقادیر و شودمی گرفته نظر در 

  شوند.می تصویر این بازه به نیز
 

  سازي. نتایج بهینه4- 3
هاي تبرید منظور جستجوي نقاط بهینه از الگوریتمدر این تحقیق به 

نویسی هر یک از این  تدریجی و ازدحام ذرات استفاده شده، که کد
  صورت پذیرفته است. MATLAB R2013aافزار ها در نرمالگوریتم

تخلیـه  کـاري  فرآیند ماشین سازي خروجیهدف اصلی در بهینه
باشـد. مـدل شـبکه    مـی سازي نرخ خوردگی ابزار ، مینیممالکتریکی

هـاي  به عنوان تابع هـدف در هـر یـک از الگـوریتم     عصبی ارائه شده
مورد استفاده قرار گرفته و تابع هدف  تبرید تدریجی و ازدحام ذرات

  : شوددر مسئله پیش رو به صورت زیر تعریف می
 

 

Minimize    f ( I,  T ,  T , ,  V )  TWR

Subjected  to
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آمـده،  میزان درصد خطا براي مقـادیر بهینـه خروجـی بدسـت     
  ) محاسبه گردید.9ها از رابطه (توسط هر یک از الگوریتم

  

)9            (ActualValue - PredictValueError(%) = 
ActualValue

  
  

فرآیند، بـا هـر یـک از     سازي خروجینتایج بدست آمده از بهینه
هاي تبرید تدریجی و ازدحـام ذرات و نتـایج مقایسـه بـین     الگوریتم

) بـه  2نجی در جـدول ( ها با نتایج حاصل از آزمایشات صحت سـ  آن
 نمایش درآمده است.

  
  سازي و مقایسه آن با آزمایشات عملینتایج حاصله از بهینه :2جدول 

  
  خطا (%)

  
  آزمایشات عملی

  
  خروجی الگوریتم

  
  پارامتر خروجی

  کاريسطوح بهینه ماشین
 

   روش بهینه سازي
Toff 

 
Ton 

  
I 

 
η 

  
V  

  
3/5  

  
130/0  

  
123/0  

  
  خوردگی ابزار

 
32 

 
200  

 
6  

 
4/1  

 
60  

  
 SAالگوریتم 

  
4/3  

  
116/0  

  
120/0  

  
  خوردگی ابزار

 
29  

  
200  

  
6  

  
5/1  

  
60  

 
 PSOالگوریتم 

 
هاي بینی شده توسط هر یک از الگوریتممقدار خطاي نتایج پیش

سازي با آزمایشات صحه گذاري حاکی از خطاي قابل قبول ارائه بهینه
کـاري   بینی رفتـار فرآینـد ماشـین    ها در پیش شده و دقت مناسب آن

گردد مقدار خطا بـراي آزمایشـات   است. مشاهده می تخلیه الکتریکی
درصد است. که با توجه به، پیچیدگی ماهیت فرآیند تخلیه  6کمتر از 

کنترل هنگام اجراي آزمایشـات،   مترهاي غیرقابلالکتریکی و تاثیر پارا
گیري ایـن  هاي اندازههمچنین در نظر گرفتن خطاي موجود در روش

کـاري   سازي فرآینـد ماشـین  میزان از خطا نشان از موفقیت در بهینه
 دارد.  تخلیه الکتریکی

  
تبرید تدریجی و ازدحام . مقایسه عملکرد الگوریتم هاي 4-4

 ذرات

تبرید تدریجی و هاي جستجوگر استفاده از الگوریتماین مسئله با 
  براي مقادیر مختلف پارامترهاي تنظیمی حل شد.  ازدحام ذرات

) و 3ها در جداول (بهترین پارامترهاي بدست آمده براي این الگوریتم
  ) نشان داده شده است. مقادیر این پارامترها، با توجه به بررسی 4(

سازي، انتخاب شده و ده از بهینههاي اخذ شبهبود کیفیت جواب
  اند. نتایج محاسباتی بر مبناي این پارامترها ارائه شده

  

  در حل مسئله تبرید تدریجیپارامترهاي الگوریتم  :3جدول 
  مقدار پارامتر  نام پارامتر

 700 دماي اولیه

 91/0 نرخ کاهش دما

 مدت زمان معیار توقف جستجو

  10  تعداد حلقه مارکوف

 ثانیه 30 محاسباتیزمان 

  
 

  در حل مسئله ازدحام ذرات: پارامترهاي الگوریتم 4جدول 
  مقدار پارامتر  نام پارامتر

  50 جمعیت اولیه

 9/0 - 1/0 ضریب اینرسی

 مدت زمان  معیار توقف جستجو

  2 ضرایب یادگیري

 ثانیه 30 زمان محاسباتی

  
اساس معیار زمان اجرا شده است. مبناي مقایسه بین دو الگوریتم بر 

  باشد. ثانیه می 30و در مدت زمان 
براي پارامتر خوردگی ابزار  ها) نمودار همگرایی الگوریتم9در شکل ( 

ها بر اساس معیار زمان و همچنین تعداد تکرار هر یک از الگوریتم
 جداگانه آورده شده است. 

 
 ازدحام ذرات تبرید تدریجی والگوریتم هاي نمودار همگرایی : الف) 9شکل 

  بر اساس مدت زمان براي خوردگی ابزار
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 30شود هر دو الگوریتم در طی مدت زمان همانگونه که مالحضه می
ثانیه به یک نتیجه یکسان در رسیدن به جواب نهایی تابع هدف 

اند، که عملکرد مناسب هر دو الگوریتم را در حل مسئله دست یافته
  دهد.می مورد نظر نشان

  

  بر اساس تعداد تکرار تبرید تدریجینمودار  همگرایی ب) 

  
  

  
  بر اساس تعداد تکرار الگوریتم ازدحام ذراتج) نمودار همگرایی 

  
 کاري بر نرخ خوردگی ابزاربررسی اثر پارامترهاي ماشین .5

نرخ تاثیر شدت جریان و زمان روشنی پالس بر روي . 5- 1
  خودگی الکترود

روشنی و شدت جریان بر روي خوردگی ابزار ) تاثیر زمان 10شکل (
دهد. مطابق این شکل همزمان با افزایش شدت جریان  را نشان می

یابد، دلیل این امر را می توان اینطور خوردگی ابزار نیز افزایش می
توجیه نمود که با توجه به پایین تر بودن دماي ذوب ابزار مسی 

افزایش شدت جریان به کار فوالدي، با نسبت به دماي ذوب قطعه
هاي پر انرژي تر، مقدار جرقه دلیل افزایش چگالی جریان و ایجاد

شود و به همین بیشتري از سطح ابزار نسبت به قطعه کار ذوب می
  یابد.دلیل با افزایش شدت جریان خوردگی ابزار نیز افزایش می

در نقطه مقابل با افزایش زمان روشنی پالس، خوردگی ابزار روند 
توان این طـور بیـان نمـود کـه در     زولی دارد. دلیل این مسئله را مین

با قطبیت مثبـت، هنگـامی کـه مـدت زمـان       تخلیه الکتریکیفرآیند 
بـراده بـرداري حرکـت     بـراي روشنی پالس کم باشد، مکـانیزم غالـب   

ها از سوي قطب منفی (قطعه کـار) بـه طـرف قطـب مثبـت      الکترون
-ی بیشتر ابزار در این شـرایط مـی  (ابزار) می باشد که موجب خوردگ

شود. که با افزایش زمان روشنی پالس، به دلیل گسترش شعاع کانـال  
هاي مثبت از طرف ابزار (قطب مثبت) بـه طـرف   پالسما، حرکت یون

هـاي  کار (قطب منفی) راحت تر شده و در هنگام برخـورد یـون  قطعه
باعث کـاهش  باشد و این عامل مثبت، مکانیزم غالب براده برداري می

  شود.نرخ خوردگی ابزار می

  
  نرخ خودگی الکترود: تاثیر شدت جریان و زمان روشنی بر روي 10شکل 

 
  نرخ خودگی الکترود. تاثیر ولتاژ ورودي  و شدت جریان بر روي 5- 2

شود. در ولتاژ پایین خوردگی ) مشاهده می11همانطور که در شکل (
به فشردگی کانال پالسما در ولتـاژ  ابزار بیشتر است. دلیل این امر نیز 

 تخلیه الکتریکـی باشد، در این حالت پدیده مولتی پایین تر مرتبط می
هـاي  کاري شده و به دلیـل ایجـاد جرقـه   باعث افزایش سرعت ماشین

یابـد. همچنـین   کار، خوردگی ابزار افزایش میبیشتر بین ابزار و قطعه
هـا شـده و خـوردگی    افزایش شدت جریان، باعث ازدیاد انرژي جرقـه 

  شود.ابزار بیشتر می
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  نرخ خودگی الکترودتاثیر ولتاژ ورودي و شدت جریان بر روي : 11شکل 

 
  گیرينتیجه. 6

به  پارامترهاي ورودي سطوح بهینه هدف اصلی در این پژوهش تعیین
براي این کار از دو  باشد. می مطلوب  به خروجی دستیابی منظور

و الگوریتم ازدحام ذرات استفاده شد. نتایج الگوریتم تبرید تدریجی 
هاي اخذ شده هر یک از  دهد کیفیت جواب بدست آمده نشان می

باشند که این عملکرد یکسان و قابل قبول  ها مشابه هم می الگوریتم
دهد.  هاي به کار گرفته شده در این پژوهش را نشان می الگوریتم

با توجه به  % براي آزمایشات صحه گذاري،6خطاي کمتر از 
پیچیدگی ماهیت فرآیند تخلیه الکتریکی و در نظر گرفتن خطاي 
موجود در روش هاي اندازه گیري نشان دهنده رویکرد مناسب 

هاي فراابتکاري بکارگرفته شده در حل مسئله مورد نظر را الگوریتم
 دارد. همچنین طبق تجزیه و تحلیل نمودار همگرایی مشخص شد که

به  زودتر تبرید تدریجیبه الگوریتم  نسبت ذراتازدحام الگوریتم 
شود. علت اختالف سرعت همگرایی سمت جواب مطلوب همگرا می

توان بر اساس را میتبرید تدریجی و ازدحام ذرات هاي الگوریتم
هاي قابل قبول تفسیر کرد. ها در فضاي جوابمکانیزم حرکت آن

کند و در هر حرکت میبا یک ذره شروع به  تبرید تدریجیالگوریتم 
هاي جواب فعلی را بررسی  هاي همسایهي جستجو تنها جوابمرحله

کند و چنانچه شرط پذیرش برقرار باشد جستجوگر به سمت آن می
، شروع حرکت آن ازدحام ذراتکند. حال آنکه در الگوریتم حرکت می

پذیرد که در فضاي جستجوي مسئله پخش با چندین ذره صورت می
. با تبادل اطالعات میان ذرات در نهایت به سمت بهترین اندشده

کنند که باعث همگرایی سریعتر جستجوگر خاطره جمعی حرکت می
سازي، کیفیت شود. با توجه به نتایج بهینهبه سمت جواب مطلوب می

باشند. اما به هاي بدست آمده از هر دو الگوریتم مشابه هم میجواب
تر و یا مواقعی که زمان مسائل بزرگرسد براي حل مسائل نظر می

تواند ارجحیت می ازدحام ذراتدارد، الگوریتم  محاسباتی اهمیت
  داشته باشد. تبرید تدریجیبیشتري نسبت به الگوریتم 
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