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 چکیده 

اسیاار   کیاریتحقیق به بررسی اثر پارامترهای ورودی ماشییناين 

)شدت جريان، زمان روشنی و خاموشی پالس، ولتاژ و سیکل کار( بیر 

پردازد. مقادير بدست آمده حاصیل از انجیا  میکار زبری سطح قطعه

ی عصیبی مصینوعی و رو  هیاآزمايشات با استفاده از تکنیک شبکه

سازی و مقايسه ی عصبی مورد مدلهاتلفیق الگوريتم ژنتیک با شبکه

د. مشخص شد که با به کارگیری الگوريتم ژنتیک در شبکه قرار گرفتن

عصبی نتايج بهتری نسبت به اجیرای تنهیای شیبکه عصیبی حاصیل 

ی شیبکه در هاو باياس هاشود. اين امر به دلیل بهینه ساختن وزنمی

 هیاهر نسل جديد نسبت به نسیل قبلیی توسیم جمعییت کرومیوزو 

لیز حساسییت مشیخص شید، پیارامتر شیدت باشد. طبق نتايج آنامی

نتايج  همچنین کار دارد.جريان بیشترين تاثیر را بر زبری سطح قطعه

دهد تلفییق دو رو  شیبکه عصیبی و الگیوريتم میمحاسباتی نشان 

 باشد. میکاری اساار  سازی ماشینژنتیک ابزاری کارآمد در مدل

 

 واژه های کلیدی

-، شبکه عصبی مصنوعی، میدلزبری سطح، ماشینکاری اساار 

 سازی، الگوريتم ژنتیک

 

 مقدمه
پیشرفته است، به نحوی  کاریيک رو  ماشینکاری اساار  ماشین

عمل تخلیه الکتريکی حرارت موضعی  ،که در زمان روشنی پالس

و باعث ذوب و تبخیر بخش کوچکی از الکترود و  ،بسیار زيادی تولید

ساس در زمان خاموشی  .شودمیکار در محیم دی الکتريک قطعه

پالس، مواد تبخیر شده در محیم دی الکتريک خنک شده و به شکل 

ی شست و هاآيند و با استفاده از انواع رو میبراده کروی شکل در 

شوند. در اين رو  عمل میدور  کاراز سطح قطعه هااين براده شو

کار روی جرقه زنی همیشه در نزديک ترين فاصله بین الکترود و قطعه

 .[3]( 3دهد شکل )می

 

 

 

 

 
 [3]مکانیز  براده برداری در فرآيند اساار  : 3شکل 

 

، بیا اختیراع 3941تاريخچه فرآيند تخلییه الکتريکیی، در سیال       

اصول آن توسم دانشمندان روسی به نا  بوريس و ناتالیا الزارنکیو در 

مسکو آغاز شد. آنها توسم دولت شوروی برای تحقیق روی فرسیايش 

های الکتريکیی تنگسیتن بیه کیار ايجاد شده توسم جرقه بین اتصال

ی نگهداری موتورهای خیودرو در جنی  گرفته شدند. مشکلی که برا

هیا در روغین محققیان جهانی دو  بحرانی بود. با قیرار دادن الکتیرود

تر از حیالتی تر و قابل پیش بینیها خیلی يکنواختدريافتند که جرقه

افتند. ساس آنها ايده بر عکس کیردن که در هوا قرار دارند، اتفاق می

هیای کنتیرل شیده بیه ای جرقیهاين پديده را بیان کردند. و از آن بر

 [1] سون  و همکاران .[2عنوان يک رو  خوردگی استفاده کردند ]

سازی فرآيند تخلیه الکتريکی از دو مدل شبکه در تحقیقی برای بهینه

و همچنیین جهیت  2انتشار متقابلعصبی و شبکه  3عصبی پس انتشار

استفاده کردند. در اين تحقیق  1سازی از الگوريتم تبريد تدريجیبهینه

مشخص شد که شبکه عصبی انتشار متقابل عملکرد بهتری نسبت به 

شبکه عصبی پس انتشار دارد، در نتیجه به عنوان مدل نهیايی جهیت 

کیاری در ايین مقالیه سازی بکار گرفته شد. پارامترهای ماشیینبهینه

                                                 
1 Back-Propagation (BP)  
2 Counter-propagation  neural network 
3 Simulated Annealing (SA) 
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پیالس و کاری، جريان الکتريسیته، زمیان روشینی شامل ولتاژ ماشین

پارامترهای خروجیی، شیامل  باشد همچنینزمان خاموشی پالس می

-برداری و زبری سطح  بودند. در ايین مقالیه دو نیوع بهینیهنرخ براده

سازی تک هدفه و چند هدفه بمنطور حداکثرسازی نرخ براده برداری 

نتايج محاسباتی نشیان داد کیه سازی زبری سطح انجا  شد. و حداقل

سیازی الگیوريتم تبريید ارائه شیده و رو  بهینیه سازیتکنیک مدل

کاری تخلییه سازی پارامترهای ماشینسازی و بهینهتدريجی در مدل

پارامترهیای  [4]. پیرادان و همکیاران الکتريکی کارايی موثری دارنید

تاثیر گذار بر نیرخ بیراده بیرداری را شیدت جريیان، زمیان روشینی و 

سیازی فرآينید از رو  خاموشی پالس فرض نمودنید و جهیت میدل

بیرداری اسیتفاده سازی نرخ براده، بمنظور حداکثر4آماری پاسخ سطح

چند هدفه و شبکه  9از الگوريتم ژنتیک [9] کردند. مندال و همکاران

کیاری سازی ماشیینسازی و بهینهعصبی پس انتشار خطا جهت مدل

و تخلیه الکتريکی اسیتفاده کردنید. پارامترهیای نیرخ بیراده بیرداری 

خوردگی ابزار در اين پژوهش بطور همزمان بهینه شدند.  نتايج نشان 

ی فرآينید هابینی خروجیداد مدل شبکه عصبی بخوبی قادر به پیش

سازی با الگوريتم بکار گرفته شده قابیل باشد همچنین نتايج بهینهمی

بیه مقايسیه عملکیرد دو میدل  [6] و همکیاران باشد. موهاناقبول می

بی مصنوعی و مدل هیبريدی شیبکه عصیبی مصینوعی بیا عصشبکه 

الگوريتم ژنتیک در بهینه سازی نرخ بیراده بیرداری فرآينید اسیاار  

پرداختند. طبق نتايج بهینه سازی مشخص شد میزان خطای بدسیت 

آمده در رو  ترکیبی شبکه عصبی بیا الگیوريتم ژنتییک بیه مییزان 

ده است با استفاده از در اين تحقیق سعی ش بهبود يافته است. 009/0

های شیبکه عصیبی ها و باياسالگوريتم ژنتیک در بهینه ساختن وزن

کمک به سزايی به پیش بینی هرچه بهتر زبری سطح قطعات تولیدی 

انجا  شود و با استفاده از تکنیک آنالیز حساسیت متغیرهای موثر بیر 

 .فرآيند مورد تجزيه تحلیل قرار گرفت خروجی

 

 آزمایشاتنحوه انجام 
 16برای انجا  آزمايشات ابتدا با استفاده از طرح تاگوچی تعداد 

کار و الکترودها نیز از کارها از نوع فوالد گر آزمايش انجا  شد. قطعه

نوع مس تجاری انتخاب شدند. آزمايشات تجربی با استفاده از دستگاه 

و مدت  انجا  گرفت (2اساار  تهران اکرا  مدل آذرخش شکل )

 دقیقه برای هر آزمايش در نظر گرفته شد. 49ن زما

 

                                                 
4 Response Surface Mehtodology 
5 Genetic Algorihtm 

 
 دستگاه اساار  مورد استفاده در انجا  آزمايشات: 2شکل 

جهت آماده سازی برای انجا  آزمايشات،  هاکارها و الکترودقطعه

ی مناسب هاازهاندابتدا با استفاده از دستگاه اره نواری اتومات در 

ی مناسب آماده هاازهاندتوسم دستگاه فرز در شوند و ساس بريده می

شده و بعد از انجا  عملیات فرزکاری، توسم آستون کامال تمیز کاری 

شوند. همچنین برای محاسبه نرخ خوردگی ابزار از و چرب زدايی می

( نمونه ای از 1دستگاه ترازوی ديجیتالی استفاده گرديد. در شکل )

 نشان داده شده است. کاریحین ماشینکار در الکترود و قطعه

 

 
 کار مورد استفاده در انجا  آزمايشاتالکترود و قطعه: 1شکل 

 

 2132کیار گر  ابیزار در اين تحقییق فیوالد مورد مطالعهی ماده

باشد. اين ماده به جهت مقاومت به سايش و حرارت بیاال بیه طیور می

شود. بنابراين لزو  انجا  میکار برده سازی بهگسترده در صنعت قالب

کاری تخلییه الکتريکیی سازی فرآيند ماشیینمطالعات آماری و بهینه

های اين ماده، جهت بهبود کیفیت قطعات تولییدی و کیاهش هزينیه

ای در صینعت و بیه خصیون صینعت تولید، به طیور قابیل مالحظیه

 شود.سازی احساس میقالب

بیازه )حیدود بیاال و پیايین( وردن آدست  هبرای باين تحقیق، در 

اولییه  انجیا   ارامترهای تنظیمی تعدادی آزمیايشمناسب تغییرات پ

هیای دسیتگاه میورد گرفت. با توجه به آزمايشات انجا  شده و ويژگی

( به عنوان سطوح هر 2فاده، نهايتاً مقادير گزار  شده در جدول )است

 پارامتر ورودی در نظر گرفته شدند.

 
 : پارامترهای ورودی و سطوح در نظر گرفته شده3جدول 

 عالمت

 مشخصه
 واحد های ورودیپارامتر

 سطوح

3 2 1 

I 10 31 6 آمار جريان 

 الکترود

 کارقطعه
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onT 200 300 29 میکروثانیه زمان روشنی پالس 

offT 79 30 میکروثانیه پالس خاموشی زمان -- 

 6/3 3 4/0 درصد کار سیکل 

V 60 99 90 ولت ولتاژ 

 

 شبکه عصبی مصنوعی
ی عصبی از تعداد زيادی نورون به هم پیوسیته يیا واحید هاشبکه

ی عصبی را می ها. مشخصات اساسی شبکهاندپردازشگر تشکیل شده

توان توسم ساختار و خصوصیات عملیاتی آن تعییین نمیود. سیاختار 

که شبکه از چنید نیورون تشیکیل يافتیه و  کنديک شبکه تعیین می

در شیبکه آرايیش گرفتیه و بیه چیه شیکل ايین  هانچگونه اين نورو

ی هیاخصوصیات عملیاتی کیه ويژگیی .اندبه هم متصل شده هانورون

، در واقع نشیان میی دهید کیه شیبکه کندشبکه عصبی را تعیین می

چگونه ياد می گیرد، چگونیه اطالعیات جديید را بیا دانیش از پییش 

و يا چگونه يک الگیوی ذخییره شیده را  کندآموخته خود مقايسه می

 .کندفراخوانی می

ی عصبی چند اليه پیشخور از الگوريتم پس آموز  شبکهبرای 

انتشار خطا استفاده شده است. قانون پس انتشار خطا از دو مسیر 

باشد. که موسو  می 6شود. مسیر اول به مسیر رفتاصلی تشکیل می

شود و اعمال می چند اليهدر اين مسیر، بردار ورودی به شبکه 

يابد. های خروجی انتشار میهای میانی به اليهتاثیراتش از طريق اليه

چند بردار خروجی تشکیل يافته در اليه خروجی، پاسخ واقعی شبکه 

و بدون  دهد. در اين مسیر پارامترهای شبکه، ثابترا تشکیل می اليه

موسو   7شوند. مسیر دو  به مسیر برگشتتغییر در نظر گرفته می

چند باشد. در اين مسیر، برعکس مسیر رفت، پارامترهای شبکه می

گردند. اين تنظیم مطابق با قانون اصالح خطا تغییر و تنظیم می اليه

گردد. گیرد. سیگنال خطا در اليه خروجی شبکه تشکیل میانجا  می

ا برابر با اختالف بین پاسخ مطلوب و پاسخ واقعی شبکه بردار خط

باشد. مقدار خطا پس از محاسبه، در مسیر برگشت از اليه می

گردد. های شبکه در کل شبکه توزيع میخروجی و از طريق اليه

کلمه پس انتشار خطا جهت توضیح اصالح رفتاری شبکه انتخاب 

وند که پاسخ واقعی ششده است. پارامترهای شبکه طوری تنظیم می

 شبکه هر چه بیشتر، به سمت پاسخ مطلوب نزديکتر شود.

در اين تحقیق از شاخص میانگین مربعات خطا استفاده شده 

است. هر گاه تغییرات خطا از مقدار تعیین شده کمتر باشد، شبکه 

 سازد. اين خطا از رابطه ی زير بدست می آيد.آموز  را متوقف می

(3                                         )2

1

1
( ) 

N

i i

i

MSE y y
N





  

yخروجی واقعی شبکه، iyدر اين رابطه


خروجی پیش بینی  

 می باشد.  هاتعداد داده Nشبکه و 

 

 مدل سازی شبکه عصبی

                                                 
6 Forward Path 
7 Backward Path 

استفاده  افزار نروسولوشنجهت آموز  شبکه عصبی از نر  

 مارکوآت برای کاهش خطای -شده و همچنین از الگوريتم لونبرگ

MSE1  برای  هاداده %70داده آزمايشگاهی،  16استفاده شده است. از

برای تست شبکه مورد  هاداده %20برای اعتبارسنجی و  %30آموز ، 

ترکیب با الگوريتم ژنتیک . شبکه يک بار بدون انداستفاده قرار گرفته

کارگیری الگوريتم ژنتیک آموز  داده شده است. در و بار ديگر با به

( مشخصات مدل شبکه عصبی برای آموز  شبکه به 2جدول )

 نمايش در آمده است.
 : مشخصات شبکه عصبی توسعه داده شده2جدول 

جلو سو با الگوريتم پس  نوع شبکه

 انتشار خطا

 9-1-4-3 معماری شبکه

 مارکوآت-لونبرگ  الگوريتم يادگیری

ياربولیک هاتانژانت  ی پنهانهاتوابع انتقال اليه

 سیگموئید 

 خطی تابع انتقال اليه خروجی

 3000 تعداد تکرار

 1 تعداد اجرا

 

اين اسیت کیه در اليیه اول  9-1-4-3از شبکه با معماری منظور 

برابر با تعداد پارامترهای متغیر مورد نورون وجود دارد که  9)ورودی( 

 1های مخفی هستند که به ترتییب بررسی است. اليه دو  و سو  اليه

نورون دارند و اليه آخر )خروجی( دارای يک نورون است که برابر  4و 

باشید. جهیت های مورد بررسیی در ايین شیبکه مییبا تعداد خروجی

شده که جزء سريعترين آموز  از الگوريتم لونبرگ مارکوآت استفاده 

ی آمیوز  شیبکه عصیبی میی باشید. در واقیع وییفیه ايین هارو 

در حیین آمیوز  شیبکه اسیت. تیابع  MSEالگوريتم کاهش خطای 

ی مخفی سیگموئید در نظر گرفته شده که در ايین هاانتقال برای اليه

قرار می گیرند و همچنین  -3+ و 3در محدوده  هاحالت خروجی داده

برای اليه خروجی تابع خطی استفاده شد. خروجی خطی بیه شیبکه 

داشیته  -3+ و 3که خروجیی خیارا از محیدوده دهدمیاين امکان را 

 .شیودمرتبه تکیرار میی 3000. و در هر مرحله اجرا، شبکه [1]باشد 

 ( شماتیکی از ساختار شبکه عصبی را نشان می دهد.4شکل )

 

 
 شبکه عصبیساختار شماتیک : 4شکل 

 

                                                 
re ErorraMean Squ8  
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باشد. ی بهینه سازی میهااز رايج ترين الگوريتمالگوريتم ژنتیک 

ای از ی ممکن در فر  آرايههاجمعیت در الگوريتم ژنتیک شامل پاسخ

ی شیبکه عصیبی توسیم الگیوريتم ژنتییک هابوده و وزن هاکرموزو 

بیه صیورت  هیاشوند. بنیابراين هیر يیک از جمعییتبهینه سازی می

را بیه عنیوان  MSEتصادفی به عنوان وزن شبکه معرفی شده و تیابع 

ی جمعییت بیرای رسییدن بیه هاتايع هزينه معرفی کرده و کروموزو 

شوند. تعداد مشخصی از اعضای بهتر بر کمترين تابع هزينه مرتب می

شوند. ايین سییکل تیا نتقل میاساس کمترين هزينه به نسل بعدی م

ی مطلوب شبکه حاصل هارسیدن به جواب مطلوب ادامه يافته تا وزن

 شوند.

مرتبه تکرار  3000خطای بدست بعد از آموز  شبکه با میانگین 

( ذکر شده و همچنین در 1و در کل سه مرحله اجرای آن در جدول )

ن داده ( بهترين شبکه بدست آمیده در حیین آمیوز  نشیا4جدول )

 شده است.
 

 : میانگین خطای شبکه عصبی يرای مدل زبری سطح1جدول 
آموز  انحراف 

 استاندارد

 کل اجرا حداقل آموز 

 میانگین خطاها 0103/0 0229/0

میانگین خطاهای  0103/0 0229/0

 نهايی

 

 : نتايج بهترين اجرای شبکه عصبی4جدول 
 بهترين شبکه آموز 

 اجرا 2

 تکرار 47

 کمترين خطا 0091/0

 خطای نهايی 0091/0

 

برای خروجی زبری سطح  MSEروند همگرايی خطای ( 9شکل )

 شیودبر اساس تعداد تکرار آورده شده است. همانطور که مالحضه می

بهترين شبکه در اجرای مرحله دو  بدست آمده و همگرايیی خطیای 

MSE  حاصل شده است. 47در تکرار 

 

 
 بر اساس تعداد تکرار MSE: نمودار همگرايی خطای 9شکل 

 

مقادير پیش بینیی شیده توسیم شیبکه عصیبی در ( 6در شکل )

هیای گیروه تسیت، در میدل برابر مقادير واقعیی خروجیی بیرای داده

 دهد.انتخاب شده را نشان می

 

 
مقايسه نتايج پیش بینی شبکه عصبی با نتايج تجربی زبری سطح : 6شکل 

 های تستبرای داده
 

افزايش دقت شبکه عصبی در پیش بینی خروجی فرآيند، از برای 

و باياس شبکه بهره گرفته  هاالگوريتم ژنتیک برای بهینه سازی وزن

شده است. در واقع ترکیب شبکه عصبی با الگوريتم ژنتیک، توانايی 

( مشخصات شبکه عصبی 9شبکه در آموز  را باال می برد. جدول )

دهد و همچنین در الگوريتم برای آموز  را نشان میبا ترکیب 

کارگیری الگوريتم ( بهترين نتايج بدست آمده شبکه با به6جدول )

 ژنتیک ارائه شده است. 

 کارگیری الگوريتم ژنتیک: مشخصات شبکه عصبی با به9جدول 

 تعداد تکرار 20000

 جمعیت اولیه 30

 تعداد نسل 39

 
 کارگیری الگوريتم ژنتیک با به: خطای شبکه عصبی 6جدول 

 نتايج بهینه سازی تابع هدف

 بهترين نسل 33

 کمترين خطا 0092/0

 خطای نهايی 0092/0

 

برای خروجی زبری سطح در  MSE( همگرايی خطای 7شکل )

 دهد.ترکیب شبکه عصبی با الگوريتم ژنتیک را نشان می
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عصبی و با ترکیب شبکه  MSEروند همگرايی خطای : 7شکل 

 الگوريتم ژنتیک

 

به  MSEبه بعد خطای  33از نسل  شودمالحضه میهمانطور که 

 .شودکمترين مقدار خود رسیده و مقدار آن ثابت می

ی تست میان ترکیب شبکه هاخطای داده (1و ) (7ول )ادر جد 

کارگیری الگوريتم ژنتیک نشان عصبی با الگوريتم ژنتیک و بدون به

  .شده استداده 

 
 های تست بدون ترکیب با الگوريتم ژنتیک : نتايج داده7جدول 

نتايج  (µm)زبری سطح 

 تجربی

شماره 

 آزمايش

تعداد 

 شبکه عصبی خطا )%( آزمايش

04/7 6/7 3/7 2 3 

2/1 9/32 9/32 9 2 

1/4 1/4 6/4 36 1 

2 1/9 30 37 4 

29/6 9/4 1/4 22 9 

6/9 1/9 1/1 11 6 

3/9 1/9 1/9 16 7 

 
 الگوريتم ژنتیک  ترکیب های تست با: نتايج داده1جدول 

نتايج  (µm)زبری سطح 

 تجربی

شماره 

 آزمايش

تعداد 

 که عصبیشب خطا )%( آزمايش

با الگوريتم 

 ژنتیک

4/3 2/7 3/7 2 3 

6/3 1/32 9/32 9 2 

3/2 7/4 6/4 36 1 

0 30 30 37 4 

3/4 6/4 1/4 22 9 

3/3 7/1 1/1 11 6 

04/2 6/9 1/9 16 7 

 

شود میزان خطای بدست آمده شبکه عصبی، در مشاهده می

تر از حالت بدون حالت ترکیبی با الگوريتم ژنتیک بسیار پايین

دهد رو  به کار گرفته شده باشد که نشان میالگوريتم ژنتیک می

 باشد.ابزاری کارآمد در مدل سازی زبری سطح فرآيند اساار  می

 

 آنالیز حساسیت
زبیری  منظور بررسی میزان تاثیر هر يک از پارامترهای ورودی بیربه 

سطح محاسبه شده توسم شیبکه عصیبی از آنیالیز حساسییت رو  

 شود( مشاهده می1همانطور که در شکل ) استفاده شد. 9نروسولوشن

                                                 
NeuroSolution 9 

کار، موثرترين پیارامتر شدت جريان بیشترين تاثیر و بعد از آن سیکل

 د.نباشکار میکاری بر زبری سطح قطعهنماشی

 

 
 تاثیر پارامترهای ماشینکاری بر زبری سطح قطعه کار: 1شکل 

 

 تجزیه و تحلیل سالمت سطح قطعه کار

 (SEM)به منظور بررسی زبری سطح از يک میکروسیکو  الکترونیی 

)الف( سیطح  9شکل  جهت اسکن از سطح قطعه کار استفاده گرديد.

 9دهد و همچنین در شیکل قطعه کار قبل از ماشینکاری را نشان می

نشیان داده  ،)ب( تجزيه و تحلیل سطح قطعه کار بعد از ماشیینکاری

شیود کیه سیطح در شکل بعد از ماشینکاری مشاهده میی شده است.

قطعه کار زبر تر شده و چاله های زيادی به طور نا منظم در آن ايجاد 

دلیل اين امر اين است که در درجیه حیرارت بیاال هنگیا   شده است.

ت تولید شده باعث فرسايش سطح قطعه کار شده و ماشینکاری، حرار

مقداری از مواد ذوب شده دوباره بر روی سطح قطعه کار ريختیه میی 

 شود.

 

 
 سطح قطعه کار قبل از ماشینکاری )الف(:  9شکل  
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 از ماشینکاری  بعد کار سطح قطعه(: ب) 9شکل 

 بررسی اثر پارامترهای ماشینکاری بر روی زبری سطح

تاثیر شدت جريان و سییکل کیار بیر روی زبیری سیطح  ( 30) شکل

شیود بیا افیزايش دهد. همانطور که مشاهده میقطعه کار را نشان می

کنید. زبری سطح نیز افزايش پیدا می ،همزمان اين دو پارامتر ورودی

 ،توان بیان نمود که با افزايش سیکل کارچنین می دلیل اين مسئله را

يابد. ها افزايش میمان مفید ماشینکاری بیش تر شده و تعداد جرقهز

افیزايش  افیزايش مییزان ذوب سیطحی و ها باعثافزايش تعداد جرقه

گیردد، در نتیجیه مقیدار های به وجود آمده بر سطح میچاله یاندازه

همچنیین بیا افیزايش  يابید.يش میزبری سطح به طور يکنواخت افزا

ايجیاد شیده  هایمذاب حجم چاله به دلیل بیشتر شدنشدت جريان 

 در سطح قطعه کار، حجم فلز بیشتری از چاله مذاب برداشته شیده و

آيد که باعث افزايش زبیری به وجود می ای بزرگتر بر روی سطحچاله

 گردد.سطح قطعه کار می

 
 سیکل کار بر روی زبری سطحتاثیر شدت جريان و : 30شکل 

 

 گیری نتیجه

اين تحقیق به بررسی دو نوع مدل شیبکه عصیبی در پییش بینیی در 

زبری سطح فرآيند اسیاار  پرداختیه شید. مشیخص شید در میدل 

با الگوريتم ژنتیک نتايج بهتری نسبت به اجرای  شبکه عصبی ترکیبی

بکه عصبی ترکیبی ش. به طوری که در مدل شودتنهای آن حاصل می

بهبییود پیییدا  0046/0بییه میییزان  MSEخطییای  و الگییوريتم ژنتیییک

در هر نسیل  های نورونها. اين امر به دلیل بهینه ساختن وزنکندمی

باشید کیه می هاجديد نسبت به نسل قبلی توسم جمعیت کروموزو 

. بهتیرين شیودباعث کاهش خطیا و افیزايش سیرعت محاسیبات میی

باشید کیه از میی 9-1-4-3ساختار بدست آمده برای شیبکه عصیبی 

مارکوآت جهیت آمیوز  آن اسیتفاده شیده اسیت. -الگوريتم لونبرگ

همجنین طبق نتايج آنالیز حساسییت مشیخص شید، شیدت جريیان 

باشد و کار میبر زبری سطح قطعه کاریتاثیرگذارترين پارامتر ماشین

یکل کار زبری سطح قطعیه کیار همزمان شدت جريان و س افزايش با

 شود.بیشتر می
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