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 چکیده
دهد که در آن از مدل سطح پاسخ همراه الگوریتم ژنتيك چندهدفه بر پایه جبهه پارتو، استفاده شده سازی شرح میاین پژوهش روشی برای بهينه 

کردن توابع سازی شده است. در این پژوهش هدف کمينهبهينههدفه تبدیل شده و های قبلی، مسئله چندهدفه به یك مسئله تكاست. در پژوهش

اند. برای پيداکردن رابطه ناسازگار گسيختگی و چروکيدگی بوده است. متغيرهای طراحی نيروی ورقگير و هندسه بيدهای کششی درنظر گرفته شده

مخزن سوخت بررسی شده و این روش موثرتر  یك قطعه نيمهشده روی روش ارائه .بين متغيرها و توابع هدف از مدل سطح پاسخ استفاده شده است

 تر از روش سنتی آزمون و خطا مشاهده شده است.و دقيق
 

 دهی ، مدل سطح پاسخ، الگوریتم ژنتيك، منحنی حد شكلکشش عميقسازی چندهدفه، بهينه :کلیدی هایهواژ
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ABSTRACT 
Present study describes approach of applying RSM with a Pareto-based multi-objective GA to optimize the deep drawing 
process. Previous studies, integrated the FEA and optimization technique to find the optimal parameters by transforming 
multi objective-problem into a single-objective problem. This paper aims to minimize the functions of fracture and 
wrinkle. Design variables are blank-holding-force and draw-beads geometry. RSM has been used for design of experiment 
and finding relationships between variables and functions. Proposed approach has been investigated on a fuel-tank 
drawing part and it has been observed that it is more effective and accurate than traditional ‘trial and error’ procedure. 
 

Keywords: Multi-Objective Optimization, Deep Drawing Process, Response Surface Model, Genetic Algorithm, 
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 مقدمه -1

 قدرتمند ابزار یك به عددی هایسازیشبيه اخير، هایسال در

 طراحی و عميق کشش فرآیند دهیشكل قابليت بينیپيش در

. است شده تبدیل پيچيده بعدیسه هندسه با جدید قطعات

 از توليد هایهزینه کاهش 3محدود اجزا سازیمدل مزیت

 پارگی، ی،فنر بازگشت مانند قطعه عيوب بينیپيش طریق

 سازیبهينه همچنين و شكل خطاهای کمانش، چروکيدگی،

 . باشدمی فرآیند، پارامترهای

یابی به کيفيت خوب محصول و ا این حال، برای دستب     

    باید فرآیند، روش آناليز اجزا محدود  باالی قابليت اعتماد

های مختلفی از پارامترهای فرآیند، صورت دستی و با ترکيبهب

، برای مهندسين درنظرگرفتن بر اینعالوهارها تكرار شود. ب

تعداد زیادی از پارامترها برای یك مسئله پيچيده بسيار مشكل 

گير است و بستگی شود، زیرا روش اجزا محدود روشی وقتمی

زیادی به تجربه کاربر دارد. بنابراین در راستای نياز به کاهش 

کاهش وزن قطعات، ، و پيشرفتزمان طراحی، کاهش هزینه 

تر برای بهبود شرایط طراحی وجود یك روش موثرتر و دقيق

 .ضروری استموجود 

   هییایروش و عییددی سییازیشییبيه از محققییان از بسییياری    

 راسیتا،  ایین  دراند. نموده استفاده ورق دهیشكل در یابیبهينه

 بينیپيش برای محدود اجزا روش از موفقيت با[ 3] ماکينوچی

 اسیتفاده  ورق فنیری  بازگشت و چروکيدگی سيختگی،گ عيوب

 روش سیازی پارچیه ییك  بیا [ 2] همكیاران  و 2اوهاتا. است کرده

 مراحیل  و سینبه  حرکیت  آناليز اجزا محدود و  14ساده جاروبی

 ضیخامت  توزیی   ییك  بیه  تیا  کردنید  سازیبهينه را دهیشكل

[ یك رونید معكیور را بیا    1و همكاران ] 5گو. برسند یكنواخت

ترکيب کردند تیا    1نویسی درجه دوم متوالینيك برنامهیك تك

 ییك  از[ 4] همكیاران  و ناصیر شكل گرده اوليه را بهينه کنند. 

 نيروهیای  تیا  کردنید  استفاده معكور روند در ریاضی الگوریتم

 سیازی بهينیه  را کششیی  بيید  طراحیی  بنابراین و محدودکننده

 ،محیدود  ليز اجیزا اآنی  روش سه[ 5] 7اکيسی و کایاباسی .کنند

 تیا  انید کیرده  ترکيیب  را ژنتيیك  الگیوریتم  و 8مدل سطح پاسخ

     دهیی شیكل  فرآینید  پارامترهیای  بیرای  را مقیادیر  ترینمناسب

                                                           
1- Finite Element Model  

2 - Ohata 

3 - Makinouchi 

4- Sweeping Simplex Method 

5 - Guo 

6- Sequential Quadratic Programming (SQP) 

7 - Kayabasi and Ekici 

8- Response Surface Model (RSM) 

 نیو   و ورقگيیر  گی   اثرات[ 1] همكاران و 3چن .آورند دستبه

   سییينك یییك پییریریشییكل قابليییت روی را ایپوسییته المییان

 رونید  ییك [ 7] رانهمكا و 30آزازی .اندکرده بررسی شووشست

 و دادند توسعه رامحدود  اجزا افزارهاینرم از اتوماتيك طراحی

 طراحیی  بیرای  را تطبيقی 33اکتشافی سازیبهينه الگوریتم یك

 فرآینید  ییك  در بیاال  دقیت  بیا  فلیزی  قطعات اوليه گرده شكل

[ از ترکيیب  8خليلی و همكاران ] .دادند ارائه خاص استمپينگ

دسیت  هاهش اشكال پایه بیرای بی  تكنيك ک مدل سطح پاسخ و

بیری اسیتفاده   آوردن شكل گرده اوليه بهينه بدون نياز به دوره

   بیرای  میدل سیطح پاسیخ    از[ 3] همكیاران  و 32هانگاند. کرده

 اسییتمپينگ فرآینیید در ابییزار ميییانی سییطو  سییازیبهينییه

 بیرای  بیاالتری  کيفيیت  تیا  اندکرده استفاده ورق ایچندمرحله

مدل  از[ 03] همكاران و 31اوهاتا .آورند تدسهب نهایی محصول

 به رسيدن زمان و آنيلينگ دمای سازیبهينه برای سطح پاسخ

 و 34هو. اندکرده استفاده شدهاستم  قطعه ضخامت یكنواختی

 طراحیی  برای را انطباقی سطح پاسخ روش یك[ 33] همكاران

 ضیخامت  بیه  تا اندبرده کاربه ورقگير نيروی و اوليه گرده شكل

   ایمالحظییه قابییل نتییای  بییه و یابنیید، دسییت یكنواخییت ورق

 .اندرسيده

 ناسازگار احتماال هدف چندین ،طبيعت در مسائل اغلب    

 هدف یك به دسترسی است ممكن. دارند یابیدست برای

 با مسائل این از بسياری .شود دیگر هدفی از دورشدن باعث

      لح مشخص قيود با هدف یك به اهداف تمامی تبدیل

 چندهدفه مسئله یك ورق دهیشكل که است واضح. شوندمی

که در این زمينه  باشدمی هدف تواب  بين ناسازگار روابط با

[ 23] همكاران و 35جانسون تحقيقات زیادی انجام شده است.

 بيد محدودکننده نيروی سازیبهينه برای را مدل سطح پاسخ

 تكنيك یك با روش این ترکيب که اند،برده کاربه کششی

 را محاسبات راندمان ایمالحظه قابل طوربه فضایی نگاشت

مدل  از استفاده با را روش این هاآن بعدا،. است داده افزایش

و  31یونگگوانك [.23] بخشيدند بهبود تكراری سطح پاسخ

مدل سطح پاسخ دوگانه و اصل شش  [ از ترکيب34همكاران ]

                                                           
9 - Chen 

10 - Azaouzi 

11- Heuristic Optimization Algorithm (HOA) 

12 - Huang 

13 - Ohata 

14 - Hu 

15 - Jansson 

16 - Guangyong 
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کردن طراحی برای بهينه3ازدحام ذره یابیسيگما با بهينه

 بيدهای کششی استفاده نمودند.

 از چندهدفه، سازیبهينه مسئله در مرکور هایپژوهش    

 اند،کرده استفاده منفرد هدفهتك مسئله یك به مسئله تبدیل

 تاب  یك در را چندگانه تواب  که وزنی ضرایب روش مانند

 این مقادیر تعيين روش، این اصلی مشكل. کندمی ترکيب

 ضرایب این به شدت به سازی بهينه نتای  و باشدمی ضرایب

 این از دسته هر که اینست دیگر مشكل. باشندمی حسار

 فهميدن شوند،می ختم بهينه حل راه یك به تنها ضرایب

 .باشدمی مشكل است، واقعی بهينه شده، پيدا حل راه اینكه

 به یاویژه توجهات اخيرا مهندسی، طراحی زمينه در    

 طبيعی فرآیند از که است، شده 2چندهدفه ژنتيك الگوریتم

 توليد با همزمان برتر مخلوقات آن در که کندمی تقليد انتخابی

     بيرون خود جمعيت از را نامرغوب مخلوقات ید،دج نسل

 [.35-37] کنندمی

 توجه قابل چندهدفه ژنتيك الگوریتم مزایای از بسياری   

 طراحی یفضا یكدر  کاوش قابليت لقبي از ،[38] هستند

 ترینمهم اما. ندارد نيازی گرادیان اطالعات به کهاین و بزرگ

 تاب  چندین تواندمی چندهدفه ژنتيك الگوریتم که اینست آنها

 و همزمان طورهب سازی،بهينه اجرای یك در را مستقل هدف

 بهينه هدف، تاب  یك به چندگانه هدف تواب  تبدیل بدون

 برای تواندمی چندهدفه ژنتيك الگوریتم بنابراین،. نماید

 ورق دهیشكل مانند غيرخطی چندهدفه سازیبهينه مسائل

 .شود گرفته کاربه

 به چندهدفه ژنتيك الگوریتم اجرای با هاپژوهش برخی    

 جایبه هاپژوهش این در اما ،[33] اندیافته دست خوبی نتای 

 شده استفاده روی بيد زدارندهبا نيروهای از کششی بيد هندسه

 .باشدنمی عملی هیاآزمایشگ شرایط اغلب در که است

 سازیبهينه مدل بررسی به دوم بخش پژوهش، این در    

 الگوریتم روند درباره سوم بخش پرداخت، خواهد چندهدفه

 گرفته درنظر مدل درباره چهارم بخش و ،چندهدفه ژنتيك

 مورد نتای  ششم و پنجم هایبخش و نمود، خواهند بحث شده

 گيرینتيجه استفاده مورد روش درباره و بررسی را استفاده

 .کرد خواهند
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1- Particle Swarm Optimization 

2- Multi-Objective Genetic Algorithm (MOGA) 

 سازی چندهدفهمدل بهینه -2

 از ترکيب بهترین آوردن دستهب سازیبهينه ایناز  هدف

  که باشدمی طراحی هندسی متغيرهای یا فرآیند پارامترهای

 از کدامهيچ بدون شدههدادشكل ورق یك سویبه را طرا 

   فرآیند .کندهدایت می ،چروکيدگی و گسيختگی عيوب

 فرموله زیر صورتهب توانمی را ورق دهیشكل سازیبهينه

 :کرد

 سازی:کمينه

(1)  

 تحت قيود:

 
(2)                 

lower ام، i طراحی متغير ix ،که
ib و upper

ib  پایين هایکران 

 تاب  ix(kg( و  ix به مربوط ام j هدف تاب  jf)ix، )ix باالی و

 .باشندمی ix به مربوط امk قيد

 و 1ورقگيیر  نيیروی  ورق، دهیی شیكل  در :متغیرهای طراحی

 قابليیت  روی( 5طیول  و 4قطر) کششی بيد هندسی پارامترهای

 کششیی  بيیدهای  و ورقگيیر  نيروی زیرا موثرند، بسيار دهیفرم

 جرییان  محیدودکردن  و یكنواخیت  فشیار  توزی  باعث آن روی

 و ورقگيیر  نيیروی  پژوهش این در. شوندمی قالب داخل به ورق

 عنیوان بیه  (طیول  و قطیر ) کششیی  بيید  هندسیی  پارامترهیای 

 .اندشده گرفته درنظر سازیبهينه و طراحی متغيرهای

 دهی،شكل عيوب وقو  از جلوگيری منظوربه :توابع هدف

. کرد تعریف ییرهامعيا باید ورق دهیشكل در عيوب این برای

 هایکرنش مقادیر از معيارها این تعریف برای پژوهش این در

 است، شده استفاده محدود اجزا آناليز در هاالمان آمدهدستهب

 .اندشده داده توضيح ادامه در که

 در هاالمان برخی نهيبيش هایکرنش کههنگامی :6گسیختگی

 در گيرند،می قرار 2ε(ϕ)) خط) دهیشكل حد منحنی باالی

     فاصله و داد خواهد روی گسيختگی قطعه از منطقه این

 انشن را گسيختگی به تربيش تمایل منحنی، این با تربيش

 تمام فاصله مرب  مجمو  پژوهش، این در(. 1 شكل) دهدمی

 :است شده گرفته درنظر گسيختگی تاب  عنوانبه هاالمان

(3)   

                                                           
3- Blank Holder Force (BHF) 

4  - Drawing Bead Diameter (DBD) 

5- Drawing Bead Length (DBL) 

6- Fracture 

,…,m    , j=, x ,…,f x ,f x f=XF
ij

21))()()(()(
2211

 210
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توسط آزمایش کشش   3یدهشكل حد منحنی پژوهش این در

 دست آمده است.کروی( روی ورق بهخارج از صفحه )سنبه نيم

 زیر بيشينه هایکرنش کههنگامی مشابه، طورهب :2چروکیدگی

 است ممكن ،2ε(ψ)) خط) گيرند قرار چروکيدگی حد منحنی

 فاصله هرچه افتد اتفاق قطعه از منطقه این در چروکيدگی

  .(1یابد )شكل می افزایش یچروکيدگ به ميل شود تربيش
 

 

 هر اصلی کرنش فاصله صورتبه چروکيدگی معيار بنابراین،

 تعریف برای .است شده تعریف چروکيدگی حد منحنی تا المان

 صورتبه فواصل این مربعات مجمو  چروکيدگی هدف تاب 

 :است شده محاسبه زیر معادله

 
(4) 

 

 

 سازی چندهدفهالگوریتم بهینه -3

 موارد، این در. است چندهدفه مسئله یك ورق یدهشكل

 کههنگامی هدف تواب  تمامی همزمان کردنبيشينه یا کمينه

 این در. است مشكل هستند، ناسازگار رابطه یك در تواب  این

 شده استفاده 1آزمایش طراحی برای سطح پاسخ مدل پژوهش،

 انجام برای 5پارتو جبهه و  4ژنتيك الگوریتم همچنين و است

  .اند شده ترکيب سازیبهينه

                                                           
1- Forming Limit Curve (FLC) 

2- Wrinkle 
3- Design of Experiment (DOE) 

4- Genetic Algorithm (GA) 

5- Pareto Front 

 هاژن از تصادفی جمعيت یك معمولی ژنتيك الگوریتم در    

 آنها 1شایستگی نتای  و شده توزی  حالت فضای در( افراد)

     انتخاب) مانندمی باقی هابهترین سپس. شودمی ارزیابی

 با ،(تكثير) شودمی توليد جدید جمعيت یك و( شوندمی

 هاممكن از جدیدی دسته 8تقاط  و 7جهش عملگرهای ترکيب

 جمعيت متعدد، تكثيرهای انجام با. آیندمی دستهب( تغييرات)

    صورت صعودیبه و کرد خواهد جووجست را حالت فضای

 خواهد همگرا ،باشدمی کلی بهينه که حل راه بهترین سمتبه

 .شد

    انجام کار همين تقریبا چندهدفه ژنتيك الگوریتم در    

 تنها کردنبهينه جهت در تالش اینجا در کهاین جزبه شود،می

 پارامترها این از تعدادی بلكه باشد،نمی شایستگی پارامتر یك

 دسته یك باید منظور این به یابیدست برای. شوندمی بهينه

 با را هاحل راه بتوان تا شود ارائه شایستگی تعریف یك اهداف

 پارتو بهينه حل راه از نظور،م این برای. نمود مقایسه هم

 عملی جواب سازی،کمينه مسئله یك برای .است شده استفاده

x* راه گونهيچه اگر تنها و اگر است پارتو بهينه حل راه یك 

 :باشد نداشته وجود زیر صورتبه دیگری x عملی حل

(5)                           ,…,n,      i=x fx f *

ii
21)()(                   

 در معادله زیر صدق کند: j( ،1≤j≤n)حداقل یك و 

(1)                                                   x fx f *

ij
)()(  

 هایحلراه نمایشگر ایدایره نقاط 2 شكل در مثال، برای   

 ارجح تربزرگ مقادیر به ترکوچك مقادیر و هستند عملی

 آن بر B نقطه زیرا يستن پارتو حل راه یك C نقطه. هستند

 نقطه دو. )C(2f) < B(2f(و  1f)C(1f) < B(است ) شده چيره

A و B شوند چيره دیگریك بر توانندنمی ()B(1f) < A(1f  

 .گيرندمی قرار پارتو جبهه در بنابراین و ،)B(2f >) A(2f( لی و

 ژنتيك الگوریتم سازیبهينه مسئله روند: سازیروند بهینه

 :داد شر  زیر صورتبه توانمی را چندهدفه

 قیراردادن  اوليه، جمعيت تبدیل، استراتژی یك انتخاب: 3 گام

i=0، پارامترها تعيين و،  

 بنیدی رتبیه  و والید  جمعيیت  بیا  حاضر جمعيت ترکيب: 2 گام

  ،شده ترکيب جمعيت

 ،پارتو جبهه روزرسانیبه: 1 گام

 و  ندیبرتبه نتای  طبق بر شایستگی مقادیر محاسبه: 4 گام

 توقف. معيار براسار کار اتمام نمودنمشخص: 5 گام

                                                           
6- Fitness 

7- Mutation 

8- Crossover 

 [.33شماتيك تعریف تواب  هدف ] (:1شکل )
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 کاربه مواقعی در پاسخسطح  هایروش :پاسخسطح مدل 

     یك -3 :خواهدمی گيرندهتصميم ،که شوندمی گرفته

 سيستم یك خروجی و ورودی رابطه از دقيق تقریبا بينیپيش

 را طراحی حال در سيستم کل -2 و آورد دستهب مهندسی

 ،سطح پاسخ کاربردهای از بسياری در. نماید تنظيم یا بهينه

 پاسخ مقادیر که اینست فرض دودرجه چه و خطی چه

 تمای برای فرض این اگرچه. شوندمی مدل دقيقا شده مشاهده

 درصورت سطح پاسخ روش ولی بود، نخواهد درست هاحالت

 چندین وجود و باالتر و سهدرجه یهاایچندجمله از استفاده

 هایمدل عالوهبه .شد خواهد تبدیل قيمتگران روشیبه متغير

 چند یا یك شامل است ممكن باالتر یا سهدرجه ایچندجمله

 گرادیان، برمبنای عددی هایسازیبهينه در. باشند عطف نقطه

 یا محلی بهينه یك به همگراشدن جایبه مسئله است ممكن

 .شود همگرا عطف نقطه به کلی،

 ،s1,2,…,n=  p و باشد شدهانجام تحليل sn تعداد اگر   

 :بود خواهد زیر فرمبه دودرجه پاسخسطح  مدل یك آنگاه

(7        ) 

  vn  شماره طراحی متغيرهای  p(X(k و X)p(j پاسخ،  y)p( ،که

 .باشندمی ایچندجمله مجهول ضرایب nv−1+j+k(c( و oc، jc و

 برای نمونه چند به نياز جانشين هایمدل این نساخت

 این و ،دارد کشش فرآیند مربوط به پاسخ سطح ساختاربندی

 قبيل از آزمایش، طراحی هایروش توسط توانندمی هانمونه

 طراحی و 1تاگوچی روش ،2فرامكعب التين ،3هالتون مراحل

                                                           
1- Halton Sequence 

2- Latin Hypercube Design  (LHD) 

3- Taguchi Method 

 ابزار یك آزمایش طراحی روش. شوند توليد ،4کالسيك

 پيچيده صنعتی طراحی مسائل تحليل و طراحی در قدرتمند

 اثر بررسی و فرآیند هایمشخصه درک به تواندمی و باشدمی

    تواندمی عالوه،به. کند کمك خروجی پاسخ روی هاورودی

 تعداد با را فرآیند بهينه پارامترهای سيستماتيك صورتبه

 .نماید تعيين تر،کم هایتست

 طراحی برای   V-Optimal احیطر از پژوهش این در    

است که واریانس متوسط پارامترها را  شده استفاده آزمایش

سطح  مدل ساختن برای دودرجه مدل یك وکند کمينه می

 MATLABافزار از نرم ،همچنين .است رفته کاربه پاسخ

 برای طراحی آزمایش استفاده شده است.

 

 مورد مطالعه -4

 فرآیند اعتماد قابليت بهبود راستای در :مدل اجزا محدود

 برای صریح دیناميكی محدود زاجا تحليل از سازی،بهينه

 در. است شده استفاده ورق دهیشكل فرآیند سازیشبيه

 سرعت از تربيش خيلی ابزار سرعت محدود، اجزا سازیشبيه

 ورق  یرو دیناميكی اثرات باعث که شده گرفته درنظر واقعی

 کاهش ورق جرم دیناميكی، اثرات ینا بر غلبه برای. شودمی

 .است شده داده

 عنوانبهسوخت  مخزن نيمه قطعه یك پژوهش این در     

 در آن اجزا محدود مدل و است شده انتخاب مطالعه مورد

  .است شده داده نشان 3 شكل

 
    

 ياتخصوص. باشدمی St14 فوالد ورق برای شده انتخاب ماده 

کارسختی خصوصيات و  .اند شده آورده 1 جدول در ورق ماده

دست آمده است هب محوریتك کشش آزمونتوسط ورق ماده 

                                                           
4- Classic Design 

 .[37جبهه پارتو ] (:2شکل )

 

.قطعه نيمه مخزن سوخت محدود اجزا مدل(: 3شکل )  


 vnkj

+j+k-vn
vnj

p

k

p

j
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p  X  xc+  xc+=cy
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نشان  4در شكل  آمدهدستهکرنش حقيقی ب -نمودار تنشکه 

  داده شده است.
 

 .St14خصوصيات مكانيكی فوالد  (:1)جدول 

 200  (GPa)مدول یانگ

1/0 ضریب پوآسون  

 385 (MPa)تسليم  استحكام

 127 (MPa)استحكام نهایی 

 

 
 

کشش توسط آزمایش  برای گسيختگی دهینمودار حد شكل

 دست آمده استبهروی ورق  کروی(خارج از صفحه )سنبه نيم

 5در شكل شده ساختهقالب و نمونه  شماتيكکه  [23-20]

  .اندنشان  داده شده

 با ورق نمونه هشت از مسيرهای کرنش متفاوتایجاد  برای

 مهر از استفاده با که است شده استفادههای مختلف هندسه

 4 داخلی قطر و مترميلی 5 خارجی قطر با دوایر ژالتينی

پارگی  و کشش از پس. اندشده منقوش ورق روی مترميلی

 5/3با فاصله  شده، داده شكل تغيير دوایر روی از هانمونه اوليه

 و کششی هایکرنش برابر قطر دایره اوليه از منطقه پارگی،

برای  دهیحد شكل نمودار تا اندشده گيریاندازه فشاری

 . آید دستبهگسيختگی 

 متر برایميلی 1.5 2بندیبا دانه 3گرهیسه ایپوسته المان    

است و  شده گرفته کارورق به دهیشكل فرآیند سازیشبيه

 . باشدمی 11705مش  ها درتعداد المان

                                                           
1- S3 

2- Seeds 

 
 صفحه. از خارج کشش قالب آزمایش نمونه(: 5شکل )   

 

 مش حساسيت آزمون از مدل این در ورق بندیمش برای 

 در مختلف مش اندازه 7 منظور این برای. است شده استفاده

 نقطه یك برای آمدهدستبه ميززون هایتنش و بررسی مدل

 7 شكل. اندشده ایسهمق مرکور هایمدل در( 6 شكل) خاص

 .دهدمی نشان را مش حساسيت نمودار نيز

 شكل تغيير گونههيچ بدون و صلب صورتبه هاابزار    

های اند و با المان پوستهشده گرفته درنظر االستيكی

ابزارها در مناطق دارای انحنا . اندبندی شدهمش 1چهارگرهی

     باال از m/s 7  سرعت با اند. ورقگيربندی شدهریزتر مش

 سنبه سپس شود،می متوقف و کرده حرکت ماتریس سمتبه

 .کندمی حرکت پایين سمتبه m/s 4  سرعت با

انتخاب  4سازی تمار، حالت سطح به سطحجهت مدل    

و  35/0ورق   –شده است. ضریب اصطكاک در تمار سنبه 

 30/0ورق  -ورقگير ،ورق و همچنين -در تمار ماتریس

افزار سازی با استفاده از نرمشبيهرفته شده است. درنظر گ

 انجام شده است. 5آباکور

 فرآیند پریریشكل سازیبهينه برای :سازیمدل بهینه

 بيدهای هندسی پارامترهای و ورقگير نيروی ورق، دهیشكل

 گرفته درنظر طراحی متغيرهای عنوانبه (طول و قطر) کششی

 رهاییمتغيدوده یمح .اندشده داده انینش 8 شكل در و اندشده

                                                           
3- R3D4 

4- Surface to Surface Contact 

5- ABAQUS/CAE 

 .کرنش حقيقی -نمودار تنش(: 4شکل )

 

 St14فوالد  
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طراحی باتوجه به روابط تقریبی و تجربيات موجود در صنعت 

 اند.درنظر گرفته شده

 
 

 
 .نمودار حساسيت به مش (:7شکل )

 

 

 

 زیر غيرخطی مدل صورتبه توانمی را سازیبهينه مسئله

 :کرد توصيف

 سازی:کمينه

(8)                                            )f, ObjwF(x) = (Obj  

 تحت قيود:
2000 ≤ BHF  ≤ 3000 (kN) 

15 ≤ DBR123  ≤25 (mm)         

15 ≤ DBR456 ≤25(mm)                                             (3)                             

100≤ DBL1  ≤150(mm) 

270≤ DBL23 ≤330(mm)               
 

 نشان را سازیبهينه روند دیاگرام 9 شكل :سازیروند بهینه

 :شودمی تقسيم گام پن  به که دهدمی

 اوليه سازیبهينه مدل و محدود اجزا مدل: اوليه مدل .3 گام 

 مدل برای زیر پارامترهای و شدهاندازیراه اوليه شرایط برای

 :شوندمی گرفته درنظر چندهدفه ژنتيك الگوریتم سازیبهينه

 ،= 57P 3عيتجم اندازه( 3)

 ،cP 0.8 = 2تقاط  احتمال( 2)

 ،mP 0.35 = 1جهش احتمال( 1)

  ،gP 0.2 = 4مهاجرت کسر( 4)

 ،pP 0.35 = 5پارتو جبهه جمعيت کسر( 5)

 .T = 600 1توليد نسل اتمام شرط( 1)

 ژنتيك برای انجام الگوریتم 7افزار متلبدر این پژوهش از نرم

 چندهدفه استفاده شده است. 

   سطح پاسخ مدل ساختن برای: طراحی آزمایش. 2 گام

 آناليز در طراحی متغيرهای هایچينش از هرکدام دوم،درجه

 ماتریس از نقطه هر برای هدف تواب  و شده اجرا محدود اجزا

 و طراحی آزمایش ماتریس. آیندمی دستهب طراحی آزمایش

 .اندشده داده نشان 2 جدول در محدود اجزا آناليز نتای 

 تواب  ،(7) رابطه براسار: پاسخ سطح مدل ساختن. 1 گام

دست به زیر صورتبه طراحی آزمایش از استفاده با پاسخ سطح

 :اندآمده

 

 

 

 

(30) 

 

 
(33) 

 
برای ساختن مدل سطح پاسخ  متلبافزار در این پژوهش از نرم

 استفاده شده است.

 

                                                           
1- Population Size 

2- Crossover Probability 
3- Mutation Probability 

4- Migration Fraction 

5- Pareto Front Population Fraction 

6- Termination Generation 

7- MATLAB 
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DBL2360.00586158

 + DBLl50.00234012 -DBR4560.5913321 + 

DBR1230.549922 + BHF5-6.261999e -DBL23

36DBL13.38270.4323689 + DBR45622.76828

- DBR12320.43244 - BHF0.3045302 + 553.5173

DBL2370.00035200 +DBLl

5-1.97509e + DBR4560.0259264 + DBR123

0.0370028 + BHF6-1.64438e-DBL23

39DBL10.20690.0160274 - DBR4560.939234            

   - DBR1231.35958- BHF0.0076284 + 43.8067

w

f

Obj

Obj

  .نقطه انتخاب شده برای آزمون حساسيت مش (:6شکل )

.پارامترهای هندسی بيدهای کششی(: 8شکل )  
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.سازیدیاگرام روند بهينه(: 9شکل )  

 

 مدل کههنگامی: چندهدفه ژنتيك الگوریتم اجرای. 4 گام

 ژنتيك سازی الگوریتمبهينه تكنيك شد، ساخته پاسخ سطح

 پارتو بهينه حل راه جویوجست برای توانمی را چندهدفه

 اجزا آناليز اجرای به نيازی سازیبهينه روند در. کرد استفاده

 جایگزینی برای پاسخ سطح مدل از اما نيست، محدود

 استفاده هدف، تواب  مقادیر ارزیابی برای والنیط محاسبات

 .شودمی

 حد به هانسل توليد تعداد اگر: پایان شرایط بررسی. 5 گام

پارامترهای شود و می متوقف سازیبهينه روند برسد، موردنظر

 گيرند. درصورت بررسی و رسيدن بهينه مورد بررسی قرار می

 

    غير دریابد، ان میسازی پایبه نتای  دلخواه فرآیند بهينه

های قبلی اضافه شده و آناليزهای جدید به نمونه صورتاین

 .رددگمی بر سوم گام بهالگوریتم 

 
 نتایج -5

    انجام و طراحی آزمایش برای آناليز تكرار بار 31 از پس

 سطح مدل براسار چندهدفه ژنتيك الگوریتم سازیبهينه

 که ،(11 شكل) آمد ستدبه پارتو بهينه هایحل راه پاسخ،

 بهينه حل راه یك شكل در شده داده نشان  نقاط از هرکدام

 ناسازگارند دیگریك با هدف تواب  بهينه مقادیر. باشدمی پارتو

 همزمان هدف تاب  دو هر آن در که ندارد وجود اینقطه هيچ و

 .شوند کمينه
 

 
.های بهينه پارتوحلراه(: 11شکل )  

 

شود برای تاب  مشاهده می 11طورکه در شكل همان

رابطه سطح پاسخ مقدار  ،گسيختگی در جبهه پارتو و همچنين

.طراحی آزمایش و نتای  آناليز اجزا محدودماتریس  (:2جدول )  

# BHF(KN) DBR(123) (mm)  DBR(456) (mm) DBL(1) (mm) DBL(23) (mm) Objf Objw 
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که تعریف اوليه تاب  مرکور دست آمده است، درصورتیهمنفی ب

 باید مثبت باشد. علت این مسئله اینست که  (1)طبق رابطه 

دوم ای درجهندجملهمدل سطح پاسخ برای تاب  مرکور یك چ

تواند مقدار منفی نيز داشته باشد باشد که میتقریبی می

عنوان ميزان توان مقدار منفی این تاب  را به(. می(30))رابطه 

 عدم تمایل ورق به گسيختگی درنظر گرفت. 

 و باشد بهينه حل راه كی تواندمی نقطه هر پژوهش، این در    

 بهينه حلراه عنوانبه 11 شكل در شده داده نشان نقطه

بهينه  طراحی متغيرهای مقادیر 3 جدول .است شده استفاده

ازای متغيرهای بهينه تواب  هدف بهمقدار را نشان می دهد. 

سطح پاسخ براسار مدل  ،سازیاز الگوریتم بهينه آمدهدستبه

ازای مقدار تواب  هدف به ،همچنين در جدول آورده شده است.

اند آناليز شده نيز سازی اجزا محدود، در شبيههای مرکورمتغير

 اند.شدهآمده از مدل سطح پاسخ مقایسه دستهو با مقادیر ب

 نشان 11 شكل در دهیشكل حد نمودار در طورکههمان    

 منطقه در گسيختگی نظر از شده-بهينه قطعه است، شده داده

 را هشدکشيده قطعه تنش کانتور نيز 12 شكل. دارد قرار ایمن

 .دهدمی نشان

 به گسيختگی هدف تاب  عددی مقدار سازی،بهينه از پس    

 شدهکشيده قطعه در کندمی مشخص که است، رسيده صفر

 مقدار تاب  حال این با. است نداده روی گسيختگی گونههيچ

 طبيعت ناسازگاری به این که به صفر نرسيده است چروکيدگی

 با اگرچه گردد،می بر یچروکيدگ تعریف تاب  و هدف تواب 

 12در شكل  قطعه لبه در چروکيدگی هيچ افزایش، این وجود

 .شودنمی دیده

   

 
 .مخزن سوخت نيمهدهی قطعه نمودار حد شكل (:11)شکل 

 .مقادیر متغير های طراحی و تواب  هدف (:3جدول )

 

 

      

 پارامترهیای  براسیار همچنیين   و 11-12 هایشكل به باتوجه

 کشش تحت موفقيت باسوخت  مخزن نيمه قطعه سازی،بهينه

 همزمیان  و گيیر چشیم  کیاهش  دهندهنشان این که گرفته قرار

 .است شده ارائه سازیبهينه روش توسط هدف تواب 

 

 گیرینتیجه -6

 دهیشكل فرآیند برجسته عيوب کيدگیچرو و گسيختگی

 سطح کيفيت به است ممكن عيوب این وجود. باشندمی ورق

 محلی ترک باعث دهد، کاهش را دیاابع دقت بزند، آسيب

 بهبود راستای در. شود ضایعات ایجاد باعث مجمو  در و شود

 سازیبهينه هایتكنيك هزینه، کاهش و محصول کيفيت

 اعمال ورق دهیشكل ندفرآی به يزیآمموفقيت طورهب متنوعی

 نبي ناسازگاری روابط هميشه که است شده مشاهده. اندشده

 صورتهب هاآن تمامی سازیکمينه و دارد وجود هدف تواب  این

 .است غيرممكن تقریبا توام

 الگوریتم روش که است شده داده نشان پژوهش این در    

 را پارتو بهينه یهاحل راه تمامی تواندمی چندهدفه ژنتيك

مقدار بهينه تعيين 

شده با استفاده از 

 آناليز اجزا محدود

دست هبمقدار بهينه 

آمده بر اسار مدل 

 سطح پاسخ

 متغيرها

BHF (KN) 

DBR(123) (mm) 

DBR(456) (mm) 

DBR(123) (mm) 

DBL(23) (mm) 

Objf 

Objw 

  .نيمه مخزن سوختتنش قطعه قطعه کانتور (: 12شکل )  
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 تواب  ترکيب بدون و کلی جویوجست مرحله یك در تنها

 روش بررسی با بنابراین. آورد دستهب منفرد، تاب  یك به هدف

 طراحی محدود، اجزا آناليز ترکيب طریق از پيشنهادی

 این ،چندهدفه ژنتيك الگوریتم و پاسخ سطح مدل آزمایش،

 .شد شناخته ربردیکا و موثر بسيار ورق دهیشكل در روش

 تحليل زمان امكان طرا  به پژوهش این در شدهبررسی روش

      هایروش به نسبت تر-دقيق طراحی نتای  و ترکوتاه

 .دهدمی را ترقدیمی سازیبهينه

  توانمی و باشدمی ازیسشبيه درباره تماما شدهارائه کار   

 آمدهدستهب بهينه هایحل راه از مطلوب محصول تعيين برای

. نمود استفاده عملی هایآزمایش در روش این توسط

 دیگر طراحی به توانمی را شدهارائه روش، همچنين

 این سازیبهينه در آن از و داد بسط کشش فرآیندهای

 .گرفت بهره نيز در شرایط آزمایشگاهی فرآیندها
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