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 چکیده 

مقاله سطوح  نیبا گاز محافظ  است در ا یبا الکترود تنگستن یجهت اتصاالت دائم، جوشکار عیپرکاربرد در صنا یهااز روش یکی

ارائه  یو روش تاگوچ یاضیبه کمک مدلسازی ر 1111 ومینیآلوم  یدر جوشکاری با الکترود تنگستن یمیپارامترهای تنظ نهیبه

به ارتفاع جلو، ارتفاع پشت، عرض  توانیها مآن نیدارد که از ب یفیمشخصه ک نیهندسه مهره جوش چند   یطورکلبهشده است.. 

 افتهیرییطور همزمان از روش تغبه یفیک یهامشخصه نیدر نظر گرفتن ا یجلو و عرض پشت هندسه مهره جوش اشاره کرد. برا

 لیاستفاده شده است. با استفاده از تحل وشهندسه مهره ج یبر رو ندیهر پارامتر فرا ریتأث لیمنظور تحلبه یتاگوچ

 سازیشده است. سپس با استفاده از روش مدل نییهندسه مهره جوش تع یهر پارامتر بر رو ریتأث زانی( ، مANOVA)انسیوار

 کی تیاست. در نها هدیگرد لیو تحل نییتع TIGبر روی هندسه گرده جوش در جوشکاری  یمیاثرات پارامترهای تنظ یاضیر

 انجام شده است.  یتجرب جیو نتا یساز نهیحاصل از به  یتئور جینتا نیب سهیمقا

 

 

 ، هندسه مهره جوشیتاگوچ ،یسازمدل ،یساز نهیبه ،یرمصرفیغ دبا الکترو یجوشکار کلیدي: کلمات
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 :مقدمه   -1
 یندهایمهم از انواع فرا ندیفرا کی کند،یوس استفاده ممحافظت ق یبرا یو گاز خنث یرمصرفیکه از الکترود غ گیت یجوشکار

 گریکدیها به آن یکه جوشکار ومینآلومی و نزن¬مانند فوالد زنگ یاتصال فلزات یمعموالً برا ندیفرا نی. از اباشدیم یجوشکار

 [1]شودیدشوار است استفاده م

در  یکه هندسه مهره جوش نقش مهم لیدل نیشدت به هندسه مهره جوش وابسته است. به ابه گیجوش ت تیفیک یاساس طوربه

 یلیهندسه مهره جوش خ یسازنهیبه یبرا یجوشکار ندیفرا یانتخاب پارامترها نی. بنابراکندیم فایجوش ا یکیخواص مکان نییتع

 نهیبه یپارامترها حالنی. بااشودیکتاب راهنما محاسبه م ایبر اساس تجربه  یجوشکار ندیفرا ی[. معموالً پارامترها2مهم است]

 .دیمشابه به دست آ جیهر دستگاه جوش خاص، نتا یکه برا دهدیرا نم نیتضم نیآمده ادستبه

فلزات مختلف  یو بر رو یمختلف جوشکار یندهایجوش مناسب در فرآبه هندسه مهره  یابیدست نهیدر زم یادیز قاتیتحق تاکنون

[ و همکاران اشاره کرد که آنها با 3به کالهان] توانیاند مانجام داده یقاتیتحق نهیزم نیکه در ا یانجام شده است. از محققان

 یفوالد زنگ نزن بررس یدر جوشکار بر روی هندسه گرده جوش یمیتنظ یابتدا اثرات پارامترها یونیرگرس یاستفاده از مدل ساز

 یشده را برااصالح یروش تاگوچ کی[ 4آن پرداخته اند. چانگ و تارنگ] یساز نهیبه به یجیتدر دیتبر تمیکرده و سپس با الگور

و  هندسه مهره جوش )ارتفاع جلو یو سرعت( بر رو یان جوشکاری) گپ، نرخ شارش، جر ندیفرآ یاز پارامترها کیهر ریتأث زیآنال

هندسه مهره  جوش  یرا برا یجوشکار یاز پارامترها نهیبه بیترک کیپشت، و عرض جلو پشت( به ثبت رساندند. پس از آن 

هندسه  توانستیکه م ندرا به دست آورد یاضیمدل ر  کیکامل  ی[ با استفاده از روش طرح عامل5و پارمر] ندرای. راوافتندیمناسب 

 یکنند. آقا ینیبشی( را پیساز قیل نفوذ، عرض، ارتفاع باال، نسبت عرض به نفوذ، و درصد رقمهره جوش و ابعاد مهره جوش )شام

و ...(  هی)نوع نازل، سرعت چرخش، زاوزریجوش ل یپارامترها یسازنهیبه یبرا یو روش تاگوچ ونیاز رگرس [6و همکاران ] یل

 .ردنداستفاده ک

به هندسه مهره جوش مناسب  یابیدست یجوش برا ندیفرا یاسبه پارامترهامح یاصالح شده برا  یمقاله از روش تاگوچ نیا در

و بهبود  یمنظور طراحبه هاشیآزما لیو تحل یطراح یشده برا یعملکرد سامان ده کیاز  یاستفاده شده است. روش تاگوچ

و توسعه  قیدر تحق یوربهره بهبود یابزار قدرتمند برا کیبه  یروش تاگوچ ریخا یهاکند. در سال یاستفاده م دیتول تیفیک

 نیهندسه مهره جوش چند یطور اساسشوند. به دیتول توانندیکم م نهیباال و هز تیفیمحصوالت با ک کهیاست. بطور شدهلیتبد

  .مهره جوش اشاره کرد سهمثال  ارتفاع جلو، ارتفاع پشت، عرض جلو و عرض پشت هند یدارد برا یفیمشخصه ک

 یروش تاگوچ میریرا همزمان در نظر بگ یفیچند مشخصه ک نکهیا یکند. برا نهیبه تواندیخصه را ممش کی یاصل یتاگوچ روش

مربوط به  یپارامترها یبا استفاده از روش وزن ده نیاصالح شود. بنابرا یفیک یهامربوط به مشخصه انیادغام چند تابع ز یبرا دیبا

 یم نهیشود به یهندسه مهره جوش را شامل م یرا که تمام پارامترهاحاصل  یکرده و خروج امهندسه مهره جوش را با هم ادغ

  .استفاده شده است ندیفرا یمدل ساز یبرا ونیاز روش رگرس زی.  در ادامه نمیکن
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 هندسه مهره جوش یفیک يمشخصه ها 1شکل 

 سازي پارامترهاي فرایندروش تاگوچی اصالح شده براي بهینه -2
طور اساسی سازی پارامترهای فرایند یک گام کلیدی در روش تاگوچی برای رسیدن به کیفیت باال بدون هزینه زیاد است. بهبهینه

پیچیده است و براحتی امکان پذیر نیست. بخصوص اینکه هنگامی که تعداد  [2]طراحی پارامترهای فرایند به روش کالسیک

گیرد. برای حل این مشکل تاگوچی از یک طراحی ویژه از های زیادی انجام میپارامترهای فرایند افزایش می یابد تعداد آزمایش

آزمایش انجام می دهد. یک تابع زیان نیز برای منظور مطالعه پارامترهای فرایند با استفاده از تعداد کمی های متعامد بهآرایه

منظور در نظر گرفتن چندین مشخصی کیفی با هم روش شود. بهمحاسبه انحراف بین مقادیر آزمایش و مقادیر مطلوب تعریف می

تابع زیان تاگوچی نیاز دارد که دچار تغییر شود. در این پژوهش یک روش وزن دهی برای جمع کردن تابع زیان ها برای محاسبه 

 یزهایبه نو گنالی، نسبت س یطور کلبهباشد. کل استفاده شده است. مقدار تابع زیان کل در واقع همان نسبت سیگنال به نویز می

. بهتر -تربهتر  و هر چه بزرگ -ترکینزد یاند: هر چه کمتر، بهتر، هر چه به مقدار اسمبر سه نوع شوندیکه استفاده م یاستاندارد

ها همیشه آن مقداری که نسبت سیگنال به نویز بیشتری دارد مطلوب است و مشخصه کیفی بهتری را از طبقه بندی آنصرفنظر 

 ارائه می دهد. بنابراین سطح بهینه از پارامترهای فرایند، سطحی است که نسبت سیگنال به نویز بیشتری را دارد. 

 

 انتخاب  پارامترهاي بهینه   -3
از روش تاگوچی تغییریافته برای به دست آوردن پارامترهای بهینه فرایند در جوشکاری تیگ مرحله به در این بخش با استفاده 

 . شودمرحله انجام می

 آرایه هاي متعامد آزمایش 3-1

سه فاکتور دوسطحی شامل گپ، درصد تمیز کاری و سرعت حرکت سیم جوش، و دوفاکتور سه سطحی شامل  در این پژوهش

منظور از درصد تمیز کاری، نسبت مقدار زمانی که الکترود مثبت است اری در نظر گرفته شده است. شدت جریان و سرعت جوشک

-ها مینیوم به وسیله الکترون یبه نسبت زمانی که الکترود منفی است می باشد. وقتی که الکترود مثبت است الیه اکسیدی آلوم

 نند درصد تمیز کاری را می توان بر روی منبع قدرت تنظیم کرد.شکند و الکترون ها از آلومینیوم به سمت الکترود حرکت می ک

فاکتور  5درجه آزادی برای  7آورده شده است از اثر متقابل این پارامترها نیز صرفنظر شده است.  1در جدول  مقادیر این پارامترها

آزمایش برای مطالعه  16های فرایند باشد. امترمورد نظر وجود دارد. درجه آزادی آرایه های متعامد باید بزرگتر یا حداقل مساوی پار

مطالعه تاثیر متغیرهای برای آورده شده است.  2کل فضای پارامترهای جوشکاری نیاز است. طرح آزمایش مورد استفاده در جدول 

مطابق جدول [3]جانگهای آزمایش از پایگاه داده سه مهره جوش در جوشکاری تیگ دادههند شکلفرایند جوشکاری بر روی 

  AWSA5-11 سیمو  میلیمتر، 1.6با ضخامت  1111ص برگرفته شده است. فلز استفاده شده برای این آزمایش آلومینیوم خال

 16خروجی های   .استفاده گردید آرگوناز گاز محافظ نیز  برای سازگار با فلز پایه به عنوان فلز پرکننده مورد استفاده قرار گرفت و

آورده شده است، ذکر این نکته ضروری است که مشخصه های کیفی ارتفاع جلو و ارتفاع پشت به  3در جدول  آزمایش انجام شده

 شود، با هم جمع شده اند و به یک مشخصه تبدیل شده اند.دلیل اینکه برای  تابع سیگنال به نویز مقادیر منفی تعریف نمی
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 هاطوح آ پارامترهاي فرایند و س 1جدول 

عالئم 

 اختصاری
 واحد پارامترها

وحسط  

1 2 3 

A سرعت جوش (cm/min) 24 35 46 

B سرعت سیم (cm/min) 1.5 2.5 - 

C 71 31 (%) درصد تمیزکاری - 

D گپ (Mm) 2.4 3.2 - 

E جریان (v) 01 55 111 

 

 l11د طرح آزمایش با استفاده از آرایه متعام 2جدول 

 پارامترهای فرایند شماره آزمایش

1 A B C D E 

2 24 55 31 2.4 1.5 

3 24 01 31 2.4 1.5 

4 24 55 71 3.2 2.5 

5 24 111 71 3.2 2.5 

6 35 55 31 3.2 2.5 

7 35 01 31 3.2 2.5 

0 35 55 71 2.4 1.5 

5 35 111 71 2.4 1.5 

11 46 55 71 2.4 2.5 

11 46 01 71 2.4 2.5 

21  46 55 31 3.2 1.5 

13 46 111 31 3.2 1.5 

14 46 55 71 3.2 1.5 

15 46 01 71 3.2 1.5 

16 46 55 31 2.4 2.5 

 

 نتایج آزمایش براي هندسه مهره جوش 3جدول 

 FW BW fh+bh شماره آزمایش

1 0.664 0.751 1.421 

2 6.151 5.664 1.523 
3 11.340 11.153 1.541 
4 12.533 13.346 1.467 
5 6.566 6.433 1.633 
6 5.562 3.540 1.023 
7 7.163 6.554 1.312 
0 5.115 5.652 1.207 
5 5.562 4.035 1.741 
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11 5.231 2.017 1.777 
11 5.714 5.351 1.234 
12 7.335 7.521 1.201 
13 5.052 5.315 1.315 
14 4.423 3.172 1.511 
15 5.504 5.531 1.461 
16 6.356 6.157 1.526 

 

 تابع زیا  کل و نسبت سیگنال به نویز آ  3-2

رعت ، سرعت حرکت سیم جوش، شدت جریان، سجوشکاری)فاصله بین الکترود و قطعه کار( همانطور هم قبال گفته شد گپ

با استفاده  های کیفیبهتر برای مشخصه-های کیفی فرایند هستند.  تابع زیان هرچه کمترمشخصه درصد تمیز کاریو جوشکاری 

طه زیر به دست می آید. از راب  

(1)  
 

 

در این رابطه  j امین مشخصه کیفی در i تابع زیان   مقدار بهدستآمده   نیز تعداد آزمون،  n امین آزمایش می باشد و  

iآزمایش در  امین مشخصه کیفی در   j امین آزمایش مربوط به  k  .امین آزمون می باشد [4] 

ه از رابطه مطابق نتایج مشاهده شده، سه مشخصه کیفی مربوط به مجموع ارتفاع جلو و پشت، عرض جلو و عرض پشت  با استفاد

مشخصه کیفی را همزمان در روش تاگوچی در نظر گرفته شوند، یک روش وزن دهی 3به دست آمدند. برای اینکه  منظور جمع به 

استفاده شد.   2کل مطابق رابطه  کردن سه مشخصه کیفی و محاسبه تابع زیان  

(2)  
 

  

 Jنیز تابع زیان کل در  باشد و امین مشخصه کیفی می iفاکتور وزن دهی برای  شماره مشخصه کیفی و  m  در این رابطه

  امین آزمایش می باشد.

 1.1 نیز و برای عرض پشت 1.1 برای عرض جلو ، 1.0 در این پژوهش وزن دهی فاکتور ها برای مجموع ارتفاع جلو و پشت  

 آمده است. 4مربوط به تابع زیان کل در جدول  S/Nانتخاب شده است. نسبت 

در سطوح مختلف، به دلیل متعامد بودن آرایه طرح آزمایش  S/Nاثر هریک از پارامترهای فرایند جوشکاری بر روی نسبت   

مقدار آمده است. عالوه بر آن  5در جدول  از پارامترهای فرایند برای هر سطح S/Nمیانگین نسبت  [5]تواند مجزا از هم باشد.می

نیز نمودار مربوط به نسبت سیگنال به نویز را نشان  3آمده است. شکل  5 در جدولآزمایش  16برای  S/Nمیانگین کل برای نسبت 

مشخصه  ،یزرگتر  S/Nطور کلی نسبت به رانشان می دهد. S/Nنسبت  می دهد و خط افقی موجود در نمودار نیز مقدار میانگین کل

 . کیفی بهتری را برای هندسه مهره جوش نشان می دهد

 براي هندسه مهره جوش  S/Nنسبت  4جدول 

 S/Nنسبت  شماره آزمایش S/Nنسبت  شماره آزمایش

1 2.26056 5 -1.77635 
2 1.42045 11 -1.50340 
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3 1.23530 11 7.12340 
4 1.04412 12 5.36224 
5 -1.12525 13 5.16040 

6 -1.32561 14 2.30470 

7 4.65305 15 2.35620 
0 4.70571 16 1.26015 

 

 S/N: جدول پاسخ براي نسبت  5جدول   

 A B C D E 

1سطح  1.15 1.47 2.25 1.53 4.15 

2سطح  2.11 2.61 52.1  2.45 1.23 

3سطح  2.70 3.16 - - - 

Del t a 1.55 2.55 2 .1 52 3.51 

 S/N  =2.11مقدار میانگین کل برای نسبت 

 

 
 هاي کیفی هندسه مهره جوش بصورت همزما اي مشخصهبر S/Nنمودار نسبت : 2شکل 

 تحلیل واریانس براي اعوجاج 3-3

.دشومیهر پارامتر بر خروجی از آن استفاده  تأثیرری است که برای تعیین میزان تحلیل واریانس یک تکنیک رایج آما [6] از این  

آورده  5که نتایج ان در جدول  شودمیاستفاده   عامل سهم هر درصد و واریانس، درجه آزادی، ،روش برای محاسبه مجموع مربعات

  ،شودمی اهدهمش هم نمودار از که طورهمان شده است.
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 میزا  تاثیر پارامترهاي فرایند بر روي هندسه مهره جوش 3 شکل

 

 آزمایش صحه گذاري 3-4
آخرین مرحله پیش بینی و تایید بهبود مشخصه های کیفی با استفاده از سطوح بهینه بدست امده می باشد.  در جدول یک مقایسه بین نتایج 

پارامترهای اولیه و بهینه شده فرایند نشان داده شده است. می توان مشاهده کرد که در این پژوهش مشخصه های کیفی  تجربی با استفاده از

 هندسه مهره جوش به حد قابل قبولی بهبود یافته اند.

 

 هاي صحه گذارينتایج آزمایش 1جدول 

پارامترهای اولیه  

 فرایند

 پارامترهای بهینه

 آزمایش پیش بینی

 1E1D1C1B1A 1E2D1C3B3A 1E2D1C3B3A سطح

 1.20  1.42 ارتفاع جلو و پشت

 7.335  0.664 عرض جلو

 7.52  0.75 عرض پشت

 S/N  5.50 5.36نسبت 

 S/N     =1.62میزان بهبود نسبت 

 

 سازي فرایندمدل -4

ای دقیق و کمی بین پارامترهای ورودی فرایند صنعتی، الزم است که رابطهبهتر تأثیر مقادیر پارامترها بر کیفیت هر  همواره برای شناخت

 کند. سازی فرایند به درک بهتر عوامل مؤثر بر آن و تعیین مقادیر بهینه پارامترها کمک میفرایند و متغیرهای خروجی برقرار شود. مدل

مشخصه های کیفی ین تحقیق با استفاده از روش رگرسیون، دقت سازی ریاضی با دقت باالست. در ایک روش مدل 1سازی رگرسیونمدل     

بررسی شده است. برای انتخاب مدل مناسب و همچنین تشخیص میزان مؤثر بودن  های مشخصصورت همزمان و با وزنبه هندسه مهره جوش

 درصد انتخاب گردید.  55هر پارامتر، سطح اطمینان 

های تجربی برازش داده شد که از میان شده و نمایی بر روی دادهل، مرتبه دوم، مرتبه دوم اصالحاو به این منظور، توابع رگرسیونی  مرتبه

واریانس آن، برای تخمین  ایی این مدل به همراه جدول تحلیلشده بهترین شرایط را دارد که شکل نهها مدل خطی مرتبه دوم تعدیلآن

 شده است.نشان داده  2، با رابطه  1111مینیوم هره جوش در جوشکاری تیگ آلومشخصه های کیفی هندسه م

                                                   
1 Regression 
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(4) REG  =  -25556 + 35223 B - 4551 D + 353183 B*D - 353272 B*E + 35157 D*E - 

3533336322 A*B + 3533338 A*A - 3533132 A*C +  353233 C*D 

 

(pred)ی تحلیل واریانس مدل سه معیار بررسی)برااستفاده شده است. ابزار تحلیل واریانس  ارزیابی مدل رگرسیونی از منظوربه
2R، adj

2R، 2R

(pred)ی)نیبشیپ(وجود دارد که ضریب همبستگی 
2R است که در تخمین  شده استفادهیی هاداده(، بهترین معیار است، چون در محاسبه آن از

های باقیمانده به دست شود و مدلی برای دادها حذف میه. محاسبه این معیار بدین گونه است که هر داده از مجموعه دادهاندنبودهمدل سهیم 

(pred)آید. میزان تطابق داده حذف شده با مدل جدید بیانگر میزان می
2R بینی فرایند است از ها پیشهایی که هدف آنو برای مدل ]7[است

(pred)کند. با این وجود، هر سه مقادیرمی دو معیار دیگر بهتر عمل
2R،adj

2R  2 وR  آمده   5برای سه گروه مدل برازش داده شده و در جدول

 است. با توجه به دقت بهتر مدل درجه دو اصالح شده در ادامه فقط به این مدل پرداخته شده است. 

 
 

 شدهاصالح دو درجه خطی مدل واریانس تحلیل 7 جدول

2R (%)adj(%) نوع مدل
2R (%) (pred)

2R 

 69 64 61 یکمدل خطی درجه

 64 61 67 مدل نمایی

 66 66 66 اصالح شده 2مدل مرتبه 

 

دارد. هرچه این مقادیر  -1و 1همبستگی  است . این ضرایب، همواره مقادیری بین ایب معیار ارزیابی مورد استفاده در این تحلیل نیز ، ضر

 . [0]تمیل کند نشان دهنده دقت باالی مدل اس -1و 1ر میل کند نشان دهنده ضعف مدل و هرچه به سمت به صف

(pred)شده هر سه معیار  اصالح 2 مرتبه درصد، مدل 55مشاهده می شود، با توجه به سطح اطمینان  5 همان طور که از جدول
2R،adj

2R  

 درصد می باشند. 55را دارا می باشد. زیرا مقادیر همه آن ها باالتر از    2R و

 نتیجه گیريبحث و  -5

در این مقاله، دو هدف مهم مدنظر بوده است. در مرحله اول  انتخاب پارامترهای فرایند برای فرایند جوشکاری تیگ با هندسه مهره 

جوش بهینه ارائه شد. هندسه مهره جوش بهینه چهار مشخصه کیفی شامل ارتفاع جلو و پشت و عرض جلو پشت می باشد. روش 

بهتر در نظر گرفته شد. نتایج  -بهینه کردن هندسه مهره جوش با مشخصه های کیفی هرچه کمتر تاگوچی اصالح شده برای

تجربی نشان دادند که این مشخصه ها در جوشکاری تیگ، به میزان قابل توجهی با این روش بهبود می یابند. در مرحله دوم 

های خروجی)هندسه مهره غیرهای ورودی و مشخصهسازی فرایند و تعیین ارتباط دقیق و کمی بین متتحقیق به منظور مدل

جوش(، انواع توابع رگرسیونی بر این داده ها برازش داده شده اند. در این خصوص آزمون های آماری نشان می دهد که مدل های 

را  1111م ( بیشترین انطباق را بر فرایند واقعی جوشکاری تیگ آلومنیو%55درجه دوم اصالح شده)با ضرایب همبستگی بیش از 

طور نسبتا دقیقی دارا می باشد. به کمک این مدل ها، نوع و نحوه تاثیر سطوح پارامترهای تنظیمی فرایند بر خروجی های آن به

 قابل پیش بینی بوده همچنین نیاز به انجام آزمایشات مجدد برای این منظور مرتفع خواهد شد.
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