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 چکیده 
 یجهت اتصاالت دائم، جوشکار عيپرکاربرد در صننا یهااز روش یکي

 یبه اتصال یابیدستبرای است که  3با گاز محافظ یبا الکترود تنگسنتن

در اين  .برخوردار اسنننت يیباال تیاز اهم یابعناد بینع نيبنا کمتر

در  یتأثیر مهم نديفرا یورود یانتخاب مناسننب پارامترها خصننو 

 افتني یبرا یتاگوچآماری  روشمقاله از  نياعوجاج دارند. در ا کاهش

سرعت  ان،يجر)قور الکترود، شدتیچهار پارامتر ورود نهیسنوو  به

نیز  یخروج یهاشنخصنهو گپ( اسنتااده شنده اسنت. م یجوشنکار

تحلیل های آماری با استااده از . باشنندیم ایو طبله یاهياعوجاج زاو

طراحی شننده اند انجا   l18داده های تجربی که بر اسننام ماتري  

 یبرا نهیبه ريمقاد 2زيبه نو گنالیس لیبا اسنتااده از تحلشنده اسنت. 

صنننورت همزمان بهای و طبله یاهيبه حداقل اعوجاج زاو یابیندسنننت

 ان يوار لیلبا استااده از تح نياند. عالوه بر اقرارگرفته یموردبررسن

 نیز ایو طبله یاهياعوجاج زاو یاز پارامترها بر رو کيتأثیر هر زانیم

سازی روش تاگوچی و محاسنبه شد و در نهايت از مقايسه نتاي  بهینه

 ، دقت مدل ارزيابی شده است.2رگرسیون درجه 

 واژه های کلیدی
و  ایزاويه جاجاعو ،یبا الکترود تنگستن یجوشنکار ،یسنازنهیهب

 ی، تاگوچایطبله

 

 مقدمه
 يا جوش جوشنننکناری بنا الکترود صیر مصنننرفی بنا گناز محافظ در

از الکترود تنگستن استااده  یقوم جوشکار جاديا یبرا ،1(TIGتیگ)

 نیح ،یجوشننکار یندهايفرا گريالکترود برخالف د نيشننود که امی

گاز  یجوشننکار نیحدر  [1] .شننودیمصننرف نم یجوشننکار اتیعمل

 شدن الکترود دیسرانده و از اک رونیب یجوشکار هیهوا را از ناح یخنث

به  یابیدسنننت یبرا 4یمقناله روش تاگوچ نيا در. کنندیم یریجلوگ

 به حداقل به منظور آرگون  یجوشکار یاز پارامترها یانهیبه بیترک

                                                 
1(TIG) Tungsten inert gas welding 

2 Signal to noise ratio 
3Tungsten Inert Gas 

به صننورت همزمان و جداگانه  یطبله او  یاهياعوجاج زاو رسنناندن 

 نيناوذ، کمتر نيشننتریب ديقبول باجوش قابل کيشننده اسننت. اعمال

رو منوقه متأثر از حرارت و ... را دارا باشننند. از اين نياعوجناج، کمتر

ال روز در حمناسب روزبه تیایجوش باک کيبه  دنیرسبرای تقاضاها 

 یرهایمتغ یسنننازنهیبنه به توانندیموضنننو  م نياسنننت. ا شيافزا

  .منجر شود یجوشکار

 یندهايکناهش اعوجاج در فرا ننهیزم در یادينز قناتیتحق تناکنون

شده است که در اصلب فلزات مختلف انجا  یبر رو یمختلف جوشکار

 یسازبه مدل یافزار و شبکه عصببا نر  یسازهیها با استااده از شبآن

انجا   یقاتیتحق ننهیزم نيکنه در ا یانند. از محققنانپرداختنه ننديفرا

ها با و همکاران  اشننناره نمود، آن [2]انیت انگیبه ل توانیانند مداده

 یشبکه عصب یسازاجزا محدود و  مدل ،یتجرب یهااسنتااده از روش

 104را در فوالد زنگ نزن  یو انقباض عرض یاهيتوانستند اعوجاج زاو

بننه کنترل اعوجنناج در  زین [3]کنننند. آکال و همکنناران ینیبشیپ

اند. پرداخته یفوالد آرا  با اسننتااده از روش تاگوچ گیت یجوشننکار

تأثیر هرکدا  از بنا اسنننتااده از آنالیز واريان   خود قیهنا در تحقآن

 انيدی. ساندپارامترهای ورودی فرايند را بروی اعوجاج به دست آورده

نازک  یهادر ورق یاهيزاو عوجناجا ینیبشیبنه پ زین [4]و همکناران

که  دندیرسننن جهینت نياند. به اپرداختنه  یبرا 104فوالد زننگ نزن 

 اعوجاج یقبولبا دقت قابل تواندیم یبا شننبکه عصننب یسننازهیشننب

کند. النگ و  ینیبشیتک پاسنننه ورق پ یرا در جوشنننکار یهاهيزاو

پسنماند در اتصال   یهاها و تنشاعوجاج یبه بررسن زین[5] همکاران

خود با  قیها در تحقپرداختند. آن گیم یسنر ورق در جوشکارسنربه

 ،یاهياعوجاج زاو ک،یپالست-کیترمو االسنت یسنازهیاسنتااده از شنب

 و کردند ینیبشیپسنننماند را پ یهاو تنش یو عرضننن یانقباض طول

که سرعت جوش و ضخامت ورق تأثیر  دندیرس جهینت نيبه ا تيدرنها

 یدارد. گردآور یدر اعوجاج و تنش پسماند حاصل از جوشکار يیبسزا

 .افتي [6] در مرجع توانیمقاالت را م نيجامع ا یمرور

4 Taguchi Method          
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همزمان و  سازیحاضر بهینههدف از پژوهش  قات،یتحق نيدر ادامه ا 

باشننند و همننین میزان تأثیر ای میای و طبلهمجزای اعوجناج زاويه

ی رهایمتغهرکندا  از پنارامترهنای ورودی فراينند بر روی هرکدا  از 

 خروجی محاسبه شده است. 

 

 هاو سطوح آن ندیفرآ یپارامترها

  یعامل دوسوح کيمقاله شامل  نيدر ا یمورد موردبررس یپارامترها

 انيجرشننندت یو سنننه عامل سنننه سنننوح یقور الکترود تنگسنننتن

تا  ی)فاصله نوک الکترود تنگستنیو گپ جوشکارسرعت  ،یجوشکار

آمده است.  3در جدول زیها نباشد که سوو  آنسوح قوعه کار( می

 باشند.ای میای و اعوجاج طبلهمتغیرهای خروجی نیز اعوجاج زاويه
 هاپارامترهای فرايند و سوو  آن :1 جدول

نشان  سطوح

 اختصار
 عامل

 پايین متوسط باال 

2.4 - 3.1 D قور الکترود 

09 00 70 C جريانشدت 

5.14  31.1 33 S سرعت 

3 2.9 2 G گپ 

 

  جیو اخذ نتا شاتیانجام آزما
 یتیآسنننتن فوالد زنگ نزن شيانجا  آزما یاسنننتاناده برا مورد ورق

AISI 131  متریلیم 200*47و ابعناد  متریلیم 2، بناضنننخننامنت 

از گناز محننافظ آرگون بنا درصننند خلو   نیهمنن.گردينند انتخناب

 سننتاادهحااظت از قوم ا یبرا h 3ft20/(  با نرخ شننار %99.99باال)

درجه نسبت به خط افق در نظر گرفته شد.  79 زینازل ن هي. زاوديگرد

 کيها توسط دستگاه جوش ساخت شرکت گا  الکترنمونه یجوشکار

 .ديجا  گردان AC/DC PSQ 290با  مدل  

آزمايش با شرايط محیوی  30موابق طراحی آزمايش تاگوچی، تعداد 

ها موابق خروجی شنننات،ياز انجا  آزما پ يکسنننان انجا   گرديد.  

ای، گیری اعوجاج زاويهبرای  اندازه اسنننتخراج شننندنند،   2 جندول

میانگین زاويه ايجادشده ورق با افق در ابتدا و انتهای خط جوش ثبت 

 گیری بیشترين تحدبهمننین اعوجاج طبله ای نیز با اندازهگرديد و 

 2و3هایايجادشننده در طول خط جوش به دسننت آمد که در شننکل

 شده است.نشان داده

 

 

 
 

 ای در جوشطبله های اعوجاج :3شکل 
 

 
 

 در جوشای های زاويهاعوجاج  :2شکل 

 
 

 های اصلی: جدول طر  آزمايش به همراه خروجی2جدول 

 رديف
 )اصلی(متغیرهای خروجی پارامترهای ورودی

D C S G Ang(deg) Bow(mm) 

3 3 3 3 3 1.44 23.29 

2 3 3 2 2 1.20 24.49 

1 3 3 1 1 9.73 29.39 

4 3 2 3 3 7.92 23.29 

9 3 2 2 2 1.13 21.10 

1 3 2 1 1 1.02 21.00 

7 3 1 3 2 1.07 22.99 

0 3 1 2 1 1.91 21.79 

9 3 1 1 3 9.77 27.19 

30 2 3 3 1 1.90 23.40 

33 2 3 2 3 4.94 29.29 

32 2 3 1 2 4.01 20.49 

31 2 2 3 2 9.91 21.00 

34 2 2 2 1 9.19 29.90 

39 2 2 1 3 9.14 21.10 

31 2 1 3 1 1.03 23.19 

37 2 1 2 3 1.03 21.79 

30 2 1 1 2 9.70 27.99 

 

 

 تاگوچی  S/Nتحلیل نسبت 

سازی به روش تاگوچی، استااده از تحلیل نسبت منظور از بهینه

S/N و مشاهدات به يک عدد را  هادادهی از امجموعهباشد. تبديل می

. ابتدا میانگین شودمیگويند که در دو مرحله انجا   S/Nنسبت 

با توجه  MSDاز   S/Nسپ  نسبت  شودمی( محاسبه MSDمربعات)

به دست  هاآنهای کیای مربوط به به پارامترهای خروجی و مشخصه 

 . [7]ديآیم

طورکلی  نسبت سیگنال به نويزهای استانداردی که استااده به

بهتر، هر چه به مقدار اسمی -اند: هر چه کمترشوند بر سه نو می

بهتر. در اين آزمايش هرچه مقادير -تربهتر  و هر چه بزرگ-ترنزديک

شود، اما با نتیجه بهتری حاصل می متغیرهای اعوجاج کمتر باشند

اند و در بهترين حالت، خروجی بعد شدهها بیکه خروجیتوجه به اين

ها مقاديری بین دهد و بقیه خروجیعدد يک را به خود اختصا  می

 برای "بهتر -ترهرچه بزرگ"رو از ويژگی  صار  و يک هستند، ازاين

برای به دست آوردن نسبت  3 شود. که از  رابوهسازی استااده میبهینه

 ایاعوجاج زاویه

 نقاط کنترلی

 ایاعوجاج طبله
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 شده است.نشان داده 1سیگنال به نويز استااده شده است که در جدول

(3) 𝑆/𝑁 = −10 log10(
1

𝑛
∑

1

𝑦𝑖2

𝑛

𝑖=1

) 

 
 (S/N)به همراه نسبت  هاشيآزماشده  بعدیبی خروجی رهایمتغ: 1جدول 

 هاآنمجزای 

 رديف
 متغیرهای خروجی

 شده( بعدیب)
 (S/Nنسبت )

Ang Bow Ang Bow 

3 0.709 3.000 1.0112- 0.00000 

2 0.712 0.019 2.7097- 3.23910- 

1 0.799 0.049 3.9921- 3.41207- 

4 0.104 0.990 4.1792- 0.0371- 

9 0.720 0.790 2.0911- 3.99994- 

1 0.119 0.924 1.941- 0.10191- 

7 0.113 0.921 1.9999- 0.11770- 

0 0.199 0.799 1.3101- 3.99211- 

9 0.707 0.719 2.0009- 2.20347- 

30 0.030 0.991 3.7449- 0.01302- 

33 3.000 0.721 0.00000 2.70327- 

32 0.940 0.747 0.9174- 2.91199- 

31 0.711 0.091 2.1394- 0.90297- 

34 0.004 0.020 3.0940- 3.72172- 

39 0.009 0.000 3.0040- 3.09377- 

31 0.117 0.902 1.9374- 0.39777- 

37 0.791 0.099 2.4299- 0.91194- 

30 0.791 0.773 3.9037- 2.29093- 

 

( و نسبت TNQL) پارامترهامحاسبه مقدار کل نرمال شده 

S/N  هایخروجهمزمان(MNSR) 

 

مقدار نرمال شده پارامترها را به صورت مجزا در جدول محاسبه 

و  شوندیم، وزن دهی هایخروجشد. در اين بخش با توجه به  اهمیت 

مقدار مجمو  نرمال شده پارامترها  2در نهايت با استااده از رابوه

 ای نسبت به. با توجه به اهمیت بیشتر اعوجاج زاويهشودمیمحاسبه 

برای اعوجاج  0.7ای، در اين پژوهش مقدار ضريب وزنی اعوجاج طبله

. نسبت شودمیی در نظر گرفته ابرای اعوجاج طبله 0.1ای و زاويه

 (آورده شده است. 2ها در رابوه )همزمان خروجی
(2) TQNL𝑖 = ∑𝑤𝑦 = (0.7 ∗ 𝐴𝑛𝑔 + 0.3 ∗ 𝐵𝑜𝑤) 

𝑀𝑁𝑆𝑅𝑖 = −10𝐿𝑜𝑔10(TQNL𝑖) 

 

نسبت ترهای نرمال شده و تحلیل همزمان مقادير مربوط به پارام

S/N شده است.نشان داده 9در جدول  یپارامترهای خروج 
 پارامترهای خروجی S/Nهمزمان نسبت  سازی و تحلیلنرمال :4جدول 

 رديف یهمزمان پارامترهای خروج لیتحل
MSNR TQNL 
3.00491 0.791479 3 
3.33714 0.771137 2 

0.93939 0.030042 1 
3.43141 0.722101 4 
3.20777 0.741747 9 
3.29307 0.742947 1 
3.10479 0.740119 7 
3.19112 0.724999 0 
3.07039 0.703119 9 
0.10213 0.700497 30 
0.17292 0.937949 33 
0.94402 0.002040 32 
0.94190 0.002047 31 
0.92399 0.000137 34 
0.91739 0.009703 39 
3.30110 0.713324 31 
0.90310 0.797201 37 
3.01390 0.700943 30 

 

 

 سطوح در پارامتر هر برای (MSNR) میانگین مقدار محاسبه

  مختلف

 شده محاسبه MSNR مقادير و تاگوچی استاندار آرايه به توجه با

 پارامتر هر برایMSNR میانگین مقدار جدول ، در مرحله30 طی در

 .[7]شودمی ( محاسبه3رابوه) به توجه با مختلف سوو  در و ورودی

(3) ŋ𝑂 = ŋ𝑚 +∑(ŋ𝑖−ŋ𝑚)

𝑘

𝑖=1

 

 و مرحله هر برای S/N نسبت  ترتیب به ŋ𝑚 و ŋ𝑖( 3رابوه ) در

به  ماکزيمم مقدار. باشدمی مراحل تمامی برای S/N میانگین نسبت

 هگرفت نظر در بهینه مقدار عنوانبه ورودی پارامتر هر برای آمده دست

 بهینه حالت که شودمی مشاهده 1و شکل  9 جدول به توجه با. شودمی

 1G3S1C2(D (صورت به هاورودی ترکیب از که دهدمی رخ وقتی

 .شود استااده

 مقادير پارامترهای کنترلی فرآيند : 9جدول 

G S C D  

 3سوح -2.4 -3.9 -2.3 -3.9

 2سوح -3.1 -2.211 -2.02 -2.0
 1سوح - -2.121 -3.9 -2.3

 

 
 به ایای و طبلهزاويه اعوجاجاعوجاج  ایبر S/N: نمودار نسبت 1شکل 

 همزمان صورت
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 تاگوچی روش از استفاده با آمدهدستبه بهینه مقادیر بررسی

 فرایند خروجی با مقایسه و

 زا استااده با خروجی مقادير   آمدهدستبه بهینه جواب بررسنی برای

 افزارنر  به کمک  که 4 رابوه در داده نشان  رگرسیونی 2 درجه مدل

 مجمو  برای که شودمی محاسبه،  است شدهاسنتخراج 37 تب مینی

 زنی تاگوچی الگوريتم بینیپیش. شنند حاصننل 3.77 مقدار هااعوجاج

 دو برای S/Nنسبت  که شودمی مشاهده  که دهدمی نشنان را 3.71

 تاگوچی از حاصل مقادير 1جدول در. دارند بااليی بسنیار توابق روش

 بین همننین جدول اين در. است شدهداده نشان مدل رگرسنیونی و

 يک شننماره آزمايش در متناظر مقدار با مدل بهینه S/N نسننبت

 هب پارامتر اين که شودمی مشاهده که است گرفته صورت ایمقايسنه

 .است داشته افزايش واحد3.0913 میزان

 ونیرگرسی مدل و تاگوچی الگوريتم از حاصل بهینه نتاي  مقايسه :1جدول 

  مقادير بهینه خروجی 

  اول آزمايش تاگوچی مدل

1G1S1C2D 1G1S1C2D 1G1S1C1D هاترکیب ورودی 

 هااعوجاج مجمو  0.7919 0.0942 0.904

0.9399- 0.9194- 2.009- SNR 

 3شماره شينسبت به آزما SNRمقدار بهبود در  1.0974

 

 

(4) Ang  =  2.273 + 0.416D - 0.046C - 0.004 DC 

+ 0.0003CC  - 0.00056 CG + 0.002SG 
 

 بهینه پارامترهای واریانس تحلیل
با استااده از تحلیل واريان  میزان تأثیر هر عامل بر روی  4در شکل 

 مقادير بهینه برای شودمی شنده اسنت. مشناهدهاعوجاج نشنان داده

 42درصد، قور الکترود با  41جريان با به ترتیب شدت، شندهحاصنل

پ هم درصند بیشنترين تأثیر را دارا هسنتند. سننرعت جوشکاری و گ

 دارند. بر روی خروجی فرايند تأثیر کمی

 
 : تأثیر هر عامل بر روی اعوجاج با استااده از تحلیل واريان 4شکل 

 

  مجزاصورت ای بهای و طبلهاعوجاج زاویه سازیبهینه

 باحالت نتاي  و بهینه مجزا طوربه خروجی پارامترهای قسمت اين در

 همشاب تحلیل مراحل. شودمی مقايسه پارامترها همزمان تحلیل و قبل

 بضننراي توسننط پارامترها ديگر که تااوت اين با باشنندمی قبل حالت

ی ااعوجاج زاويه برای مجزا طوربه محاسبات و گردندنمی ترکیب وزنی

 با مجزا طوربه S/N نسبت تحلیل بنابراين. شنودمی انجا  یو طبله ا

 در که شننود،می انجا  آزمايش مرحله 30 برای 9رابوه  از اسننتااده

 است. شدهداده نشان 1 جدول

(5) 𝑆/𝑁 = −10 log10(
1

𝑛
∑𝑦𝑖2
𝑛

𝑖=1

) 

 

در  ایاعوجاج زاویهبرای  (MSNR) محاسبه مقدار میانگین

 سطوح مختلف 
محاسبه شده در  MSNR با توجه به آرايه استاندار تاگوچی و مقادير

برای هر پارامتر  MSNR  میانگین ، مقدار1مرحله در جدول 30 طی

شود. محاسنبه می 1رابوه ورودی و در سنوو  مختلف با اسنتااده از 

بدون در  ایاعوجاج زاويهتوجه اسنننت که اين مقادير برای بهبود قابل

 7 باشننند. با توجه به جدولمی ایاعوجناج طبلهنظر گرفتن پنارامتر 

دهد قتی رخ میشنود که حالت بهینه برای زبری سوح ومشناهده می

 شود.استااده  1G3S1C2(D (های به صورتکه از ترکیب ورودی
 مقادير پارامترهای کنترلی فرآيند :7جدول 

G S C D  

 3سوح -31.30 -39.00 -31.04 -39.44

 2سوح -39.33 -39.90 -39.12 -31.03

 1سوح - -39.90 -39.30 -31.03

 

 بر آزمايش مختلف سننوو  در ورودی پارامترهای تأثیر 9شننکل در

 .است شدهداده نشان مجزا طوربه سوح زبری مقدار

 

 
 ایاعوجاج زاويه ایبر S/N: نمودار نسبت 9شکل 

  

 نشنان مدل و تاگوچی الگوريتم از حاصنل بهینه مقادير 0 جدول در  

 نسننبت همزمان مقدار بین همننین جدول اين در. اسننت شنندهداده

S/N  ایمقايسننه، يک مرحله آزمايش در متناظر مقدار و مدل بهینه 

 زبری مقدار پارامتر برای اين شودمی مشاهده که است گرفته صنورت

 است. پیداکرده افزايش واحد 2.3 میزان به سوح
 رگرسیونی مدل و تاگوچی الگوريتم از حاصل بهینه نتاي   :0جدول 

  مقادير بهینه خروجی

  آزمايش اول تاگوچی مدل

1G1S1C2D 1G3S1C2D 1G1S1C1D هاترکیب ورودی 

 هااعوجاج مجمو  1.44 4.07 4.00

34.07- 31.00- 31.37- SNR 

 3شماره شينسبت به آزما SNRمقدار بهبود در  2.3
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 در ایاعوجاج طبله برای (MSNR) میانگین مقدار محاسبه

  مختلف سطوح
محاسبه شده در  MSNR با توجه به آرايه استاندار تاگوچی و مقادير

برای هر   ( MSNR )مقدار میانگین ،1مرحلنه در جندول 30طی 

محاسننبه  1رابوهپارامتر ورودی و در سننوو  مختلف با اسننتااده از 

 ایاعوجاج طبلهاسننت که اين مقادير برای بهبود  ذکرشننود. قابلمی

 9باشننند. با توجه به جدول می ایاعوجاج زاويهبدون در نظر گرفتن 

دهد که از وقتی رخ میاعوجاج شود که حالت بهینه برای مشاهده می

 .استااده شود 1G1S1C2(D (های به صورتورودی ترکیب 
 مقادير پارامترهای کنترلی فرآيند: 9جدول 

G S C D  

 3سوح -33.24 -30.10 -0.90 -30.30

 2سوح -30.70 -33.11 -33.31 -33.93

 1سوح - -33.29 -32.71 -30.03

 

 بر آزمايش مختلف سننوو  در ورودی پارامترهای تأثیر 6شننکل در  

 .است شدهداده نشان مجزا طوربه اعوجاج زاويه ای مقدار

 
 ایاعوجاج طبله ایبر S/N: نمودار نسبت 1شکل 

 

 مدل و تاگوچی الگوريتم از حاصنننل بهینه مقادير 30 جدول در   

 .است شدهداده نشانرگرسیونی 
 ونیرگرسی مدل و تاگوچی الگوريتم از حاصل بهینه نتاي  : مقايسه30جدول 

  مقادير بهینه خروجی 

  آزمايش اول تاگوچی مدل

1G1S1C2D 1G1S1C2D 1G1S1C1D هاترکیب ورودی 

 هااعوجاج مجمو  2.10 2.23 2.90

7.29- 7.21- 7.21- SNR 

 3شماره شينسبت به آزما SNRمقدار بهبود در  2.3

 

 گیرینتیجه
در اين پژوهش روش تناگوچی برای ارزينابی ترکیب سنننوو   بهینه 

پارامترهای جوش الکترود تنگستنی با گاز محافظ به منظور دستیابی 

ای به صنننورت همزمان و ای و اعوجاج طبلهحنداقل اعوجاج زاويهبنه 

اعمال شنند. روش تاگوچی  131مجزا  در اتصننال ورق فوالد زنگ نزن 

ا توانند بسننازی فرايندهايی که میيک روش بسننیار مرثر برای بهینه

باشنند. اين روش اصلب برای تعداد محدودی آزمايش انجا  شننوند، می

شنننود. از ها زياد اسنننت پیشننننهاد میکارهايی که دامنه آزمايش آن

سننازی با روش تاگوچی با نتاي  آمده از بهینهدسننتمقايسننه نتاي  به

حاصل از مدل رگرسیونی مشاهده شد که  تااوت بسیار کمی بین اين 

دهننده دقنت بناالی روش تاگوچی ، کنه نشنننان دارد دو روش وجود

باشند. يکی از مزايای بهینه سنازی با روش تاگوچی، بهینه سنازی می

های نتاي  تحلیلهای فرايند می باشننند. خروجی  مجزایهمزمنان و 

آمناری نشنننان می دهند کنه از بین پارامترهای مورد موالعه در اين 

فرآينند قور الکترود و شننندت جريان سنننهم بیشنننتری در اعوجاج 

 جوشکاری دارند.

 فهرست عالئم 

Ang     ای،اعوجاج زاويهdegree  

Bow     ،اعوجاج طبله ایmm  
C          جريان،شدت Amper  
D           ،قور الکترودmm 
G           ،گپ جوشکاریmm 
S          ،سرعت جوشکاریmm/min 
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  و نرخ براده برداری در ماشینکاری توسط تخلیه الکتريکی
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