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فـزار بـه منظـور اسـتفاده     انـرم  يک یمقاله درمورد طراح ينا :چکيده
سـت کـه يكـي از    ااغتشاشـي   - اصـطكاكي  یجوشـکار  آينداز فر ينهبه

بـا  کـه   افـزار نـرم  يـن ا .اي نوين جوشكاري در حالت جامد استهفرآيند
    را قـادر شـده، کـاربر    یطراحـ  يـک ژنت يتمبا استفاده از الگـور و  #cزبان

و بـا ورود درصـد    ،يـاژ خواص آلشده  يریگاندازهورود مقاديربا سازد یم
 از سرعت حرکـت و  ایينهبه يرمقادبه  ،ميزان اهميت خواص به سيستم

. دسـت يابـد  مؤثرند،  ياژخواص آل ييراتتغ يزانم درکه چرخش  سرعت
امکـان را   يـن از خواص، ا يکهر  یبا در نظر گرفتن وزن برا افزارنرم ينا
در  يگـر د یاز خـواص را نسـبت بـه برخـ     یکه بتوان بعض کندیم يجادا

ايـن  امکان استفاده گسـترده از   با اين نوآوری .داد یبرتر يجه،حصول نت
 يشتریب يتاهم يت،چند خاص يا يکمختلف، که در آنها  يعدر صنامتد 

  .گرددمیفراهم  ،دارند يگربت به خواص دنس

 ،یاغتشاشـ  یاصطکاک یجوشکار يک،ژنت يتمالگور :كليدي واژه هاي
  .ضريب اهميت خواص ين، سرعت حرکت پ ين،سرعت چرخش پ

  مقدمه -١
 Friction Stir Weldingفرآيند جوشكاري اصطكاكي اغتشاشـي اين 

)FSW(  در انسـتيتو جـوش انگلسـتان     ۱۹۹۱در سال)TWI( تـراع   اخ
در اين . [3]ساخته و ثبت شده است ۱۳۸۵و در ايران نيز در سال شده 
بدون انجام ذوب و بدون استفاده از مـواد پركننـده   عمليات جوش روش 

وجـود دارد کـه بـا حرکـت و      ينـی پ گيـرد و در ايـن فرآينـد   صورت مي
کـردن،   يـر حـرارت و خم  يجادمحل تماس دو قطعه با ا یچرخش بر رو
هيچگونـه ناخالصـي كـه در    در ايـن روش   .دهـد یجوش م آنها را به هم

فرآينـد،   .شود وجـود نـدارد   فرآيندهاي ذوبي معمول در جوش ايجاد مي
يـا تابشـهاي    ولتـاژ بـاال  دود،  گونـه  هـيچ  ودوست محيط زيست اسـت  
بـا  در حـال حاضـر ايـن فرآينـد      .[3,10] خطرناكي در آن وجود ندارد

و مونتـاژ مخـازن سـوخت     زيشـتي سـا  موفقيت در صنايع هوا فضـا،  ك 
 يـن کـه در ا  یافـزار نـرم  .[11]اي مورد استفاده قرار گرفته اسـت هسته

 یابر اساس شاخهبرای اولين بار مطرح و آن استفاده شده است  مقاله از

-یمـ  صورت که ينبه ا. شده است حیطرا است یتکامل یهايتمالگور از
سـرعت حرکـت و    ينـه به، انـدازه  يـک ژنت يتماز الگـور  يریگتوان با بهره

 ياژهـا با توجه به خواص آل یجوشکار ياترا در عمل ينسرعت چرخش پ
 يـه بر پا يوتریکامپ یروش جستجو يقتروش در حق ينا. دست آوردبه

هـا اسـت کـه در    و بر اساس ساختار کرومـوزم  یسازينهبه یهايتمالگور
در  نتـوان  يدگرددکه شـا یم ينهجواب به يککردن  يدامنجر به پ يتنها

  .[1]يافتفرد به آن دست  يک یمدت زمان زندگ

 اوليه ريفمفاهيم و تعا -٢
كه يك جواب ممكن از مسـاله مـورد نظـر     راها اي از بيت رشته يا دنباله

. هــا را جمعيــت گوينــداي از كرومــوزممجموعــه ومــي باشــد،كروموزم 
به جاي تمركز بر روي يك نقطه از فضاي جستجو  یژنتيك یهاالگوريتم

بر اساس که  كند ها كار ميك كروموزم، بر روي جمعيتي از كروموزميا ي
تا در مراحل بعدي مورد استفاده قـرار   شدهميزان برازندگي آنها انتخاب 

هـا  بر روي يـك جفـت از كرومـوزم   که  ييجابجاتقاطع يا  عملگر .گيرند
اي و يكنواخـت   اي، چند نقطهتواند به صورت تك نقطهكند ميعمل مي

هـاي  عملگر جهش عبارت است از تغيير تصادفي تعدادي از بيـت  .باشد
بطوري كه كروموزم جديد صفاتي متفـاوت    Pmبا احتمال  يك كروموزم

مناسـب بـودن يـا نبـودن جـواب، بـا       در نهايـت  . با گذشته داشته باشد
كـه   قـدر هـر  . شودمعياري كه از تابع هدف بدست مي آيد، سنجيده مي

  .[4] مقدار برازندگي بزرگتري داردتر باشد، يك جواب مناسب
چنانچـه  . گيردهمه افراد جمعيت جديد مورد ارزيابي قرار ميدر نهايت 

در غيـر  . پـذيرد پايان ميژنتيک باشد الگوريتم شرايط خاتمه فراهم شده
اين صورت جمعيت به عنوان جمعيـت اوليـه بـراي مرحلـه بعـد مـورد       

  .[5,7]گيرداستفاده قرار مي

   FSW یروش جوشکار -٣
 يينوجود دارد که که از باال و پـا  ينپ يک FSWبه روش یدر جوشکار

چرخـد و بـا   ی، حرکت کـرده و مـ  ياژمحل تماس دو قطعه آل ی، روياژآل
 دهـد ی، آنهـا را بـه هـم جـوش مـ      يـاژ کردن آل يریحرارت و خم يجادا

 ماسـتحکا  يـل از قب يـاژ ، خـواص آل یجوشـکار  آيندفر یدر ط). ۱(لشک
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ــ ــتحکام ت ی،کشش ــلاس ــاددرصــد ازد يم،س ــخت ي ــول، س ــاژآل یط در  ي
 از مقالـه  يـن که در ا کندتغيير میمنطقه جوش  یو سخت HAZمنطقه

  .است استفاده شدهخاصيت نامبرده،  ۵اين 

  
 FSW[9]طرحی از طرز کار دستگاه ):۱(شکل

 يشموضـوع اسـت کـه افـزا     يـن ا يانگرب يقات،بدست آمده از تحق يجنتا
 یباعـث کـاهش حـرارت ورود    ،خشسرعت حرکت و کاهش سرعت چر

 ی،استحکام کشش يشباعث افزا ،سرعت حرکت يشافزا ينشود، بنابرایم
به هـر  . شودیمی سرعت چرخش باعث کاهش استحکام کشش يشو افزا

 يجهو در نت یحرارت ورود زايشسرعت چرخش منجر به اف يشحال افزا
 کـه شـود  یمـ ) متأثر از جوش يفمنطقه ضع( HAZ بزرگ شدن منطقه

سرعت  يشافزا يبترت ينبه هم. گرددیم یاستحکام کشش کاهش باعث
 کوچـک شـدن منطقـه    يجهو در نت یحرکت، با کاهش حرارت جوشکار

HAZ يـاد در مورد درصـد ازد  یاطالعات ياژ،کشش آل تست .همراه است 
 يـاد درصـد ازد  يابـد  يشافـزا  یهر قدر حرارت ورود. هددیطول به ما م

 ياژیآل یشده برا یجوشکار یهامثال نمونه یابر. شودیم يادز نيزطول 
 و سـرعت حرکـت   يقـه دور در دق ۱۵۰۰با سرعت چرخش  ينيوم،آلوم از
دهـد،  یطول را نشان م ياددرصد ازد يشترين، بيقهمتر بر دقيلیم ۲۵/۶

-يلـی م ۲۰و يقـه دور در دق ۵۰۰با سرعت چرخش  یانمونه کهيدر حال
بـا   جوشکاری .دهديمنشان ل را طو يادحداقل درصد ازد يقهمتر در دق

 ی، سـطح جوشـکار  سـرعت چـرخش   ينسرعت حرکت و کمتر ينباالتر
و  يينبا سرعت حرکت پـا  یجوشکار يکهدهد در حالیم يجهرا نت یصاف

  در سـطح قطعـه کـار     یمـوج  یهـا لبه يجادباال باعث ا یسرعت چرخش
  .)۲شکل (دگردیم

  
از ورقه جوشکاری شده با استفاده از  نمايی نزديک):۲(شکل

 FSWدستگاه

کـاهش سـرعت    يـا و  يشموضـوعند کـه افـزا    ينا يانگرارقام ذکر شده ب
خـواص   يرمقـاد  يـه کـاهش کل  ياو  يشباعث افزا ين،حرکت و چرخش پ

 یمختلـف کاربردهـا   يعدر صـنا  ،خواص ذکر شده در باال يزشود و نینم
شـده   يهافزار تهدر نرم. [9]ارندبرخورد یخاص يتدارند و از اهم یايژهو

 يـا  يـک توان یاز خواص، م يکهر  یبرا يتاهم صدبا در نظر گرفتن در
  . مسأله، مثمر ثمرتر قرار داد يجهرا در نت يتچند خاص

 یيابکاربرد الگوريتم ژنتيک در بهينه یمتدولوژ -٤
  سرعت چرخش و سرعت حرکت پين 

 ين،رعت حرکـت پـ  خواص به سرعت چرخش و س یهایبا توجه وابستگ
 و زمـانبر اسـت   ياربس ينهبه يربدست آوردن مقاد یموجود برا یهاروش
 يتماسـتفاده از الگـور   ينـه، به يربدسـت آوردن مقـاد   یروش برا ينبهتر
  .[6]باشدیميک ژنت

  )يهاول يتجمع(هاسازی دادهمدل مرحله اول،  ۴-۱
سرعت چرخش و  يرمورد نظر مقاد ياژآل یافزار ابتدا کاربر برانرم يندر ا

شـده،   یجوشـکار  يـاژ را که بر اساس آنها خـواص آل  ينسرعت حرکت پ
مربوط  يرو مقاد يتاهم يزانشده است، وارد نموده، سپس م گيریاندازه

هر جفت متشـکل از سـرعت چـرخش و     یاز خواص را به ازا يکبه هر 
سـرعت چـرخش و سـرعت     مقـادير  .يـد نمایمشخص م ،حرکت تسرع

 يـب و از ترک شـود مدل مي یاان کروموزم جداگانهبه عنو يکحرکت هر 
و هر دو بـه   يدآیبدست م يهاول يتجمع يرها،صورت جفت متغهدو ب ينا

مثال  بطور .يرندگیمورد استفاده قرار م برازندگی، تابع يرهایعنوان متغ
مقـدار از سـرعت حرکـت     ۴و  ينمقدار از سرعت چرخش پ ۵با داشتن 

 يـک  هـا از جفـت  يـک هـر   یوجود دارد که به ازا يرجفت متغ ۲۰ ين،پ
خواص ذکـر شـده و    کيباز تر. از خواص وجود دارد يکهر  یمقدار، برا

يـن  ا در .يدآیبدست م برازندگی آنها، تابع يتاهم يبدر نظر گرفتن ضر
دست  ينسرعت چرخش و حرکت پ ينهبه يربه مقاد يمما قصد دار مقاله
 ،شـده توسـط کـاربر    يافـت ، در بـازه در مورد نظر ينهبه يرکه مقاد يابيم

سـرعت   یهـا از جفت یتعداد محدود یافزار به ازانرم يزوجود دارند و ن
خـواص را در   ير، که کاربر وارد کرده است مقادچرخش و سرعت حرکت

 يرکـه مقـاد   ييهـا جفـت  ی افزار بـرا نرم ينبنابرا .)۱جدول(دارد ياراخت
 یشده قرار دارند ول يفتعرسرعت چرخش و سرعت حرکت آنها در بازه 

 یجوشـکار  يـاژ خـواص آل  يرمقـاد  ،يستندذکر شده ن یيهاول يتدر جمع
الگرانـژ   يـابی مشکل از روش درون ينحل ا یبرا. ندارد يارشده را در اخت

مقدار تـابع دو   شودفرض  .استفاده شده است ،[2]يرهتوابع دو متغ یبرا
 i=0,1,2,…..,n کــه اســت، )x,y(نقطــه  )n+1).(m+1(در  f يــرهمتغ

  :داده شود )۱(فرمول بصورت  j=0,1,2,…..mو

)۱(  
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  :دهيم ارائه می ) ۲(به صورت فرمولرا  Pn,m(x,y)چند جمله 

)۲(  
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سـرعت   يرهـای جفـت متشـکل از متغ   يـک  یروش بـرا  با اينافزار نرم

را بدسـت آورده و   يتخاص ۵از  يکچرخش و سرعت حرکت، مقدار هر 
جفـت سـرعت چـرخش و سـرعت حرکـت       یرا برا برازندگی مقدار تابع

  .کندیمورد نظر محاسبه م

 )Crossover(، تقاطعمرحله دوم  ۴-۲
، ينوالـد  یهـا شـده از کرومـوزم   يدفرزندان تول یهاتعداد کل کروموزم

ــی ــوزم  يک ــل کروم ــر از ک ــاکمت ــد یه ــت ينوال ــکل اس  روش ).۳(ش
Crossover باشدیم یااستفاده شده، ادغام تک نقطه.  

   ينوالد             رزندانف                 

    
  تقاطع  تعداد و طريقه توليد فرزندان در هر بار فراخوانی تابع):۳شکل

 )Mutation(مرحله سوم، جهش   ۴-۳
فرزنـد انجـام    یهـا کروموزم یرو يات جهشعمل يات تقاطعپس از عمل

 شـود یمعکـوس مـ  % ۳۰ها با احتمالشود و مقدار هر ژن از کروموزمیم

 ،شـده  يـد فرزنـدان تول  يرشود که مقـاد ی، تست ميات جهشاز عمل پس
  .کاربر نباشد يفیخارج از محدوده تعر

    )Fitness(یرازندگب ،يانیاپحله مر  ۴-۴
  . [8]شودیفرزندان محاسبه متمام  یبرا برازندگیمقدار  ،پس از تست

تابع برازندگی با استفاده از مجمـوع حاصـل ضـرب هريـک از مقـادير       
ولـی واحـد هـر يـک از     . آيـد خواص در ضريب اهميت آن، بدست  مـی 

هر يک از آنها در خواص با خواص ديگر متفاوت است و در نتيجه مقادير 
و ) ۱۲و۳(بطور مثال يک خاصـيت در بـازه  . های متفاوتی قرار دارندبازه

است، قطعاً تاثير خاصيت دوم در نتيجه  )۱۱۲و۷۶(خاصيت ديگر در بازه
  .شودمی انجام نرمال سازیلذا عمل  و تابع برازندگی مؤثرتر است

حاسبه شـده و  برای اين منظور، ابتدا ميانگين مقادير هر يک از خواص م
سازی، برای هر يک از خواص، از تقسـيم بزرگتـرين مقـدار    نرمالضريب 

آيـد؛ بنـابراين   ميانگين، بر ميانگين مقادير خاصيت مورد نظر بدست می
تابع برازندگی به ازای يک جفت مقادير متشـکل از سـرعت چـرخش و    

کـه  (ck سرعت حرکت، از مجموع حاصل ضرب هريک از مقادير خواص 
و   zk در ضريب اهميت آن ) آيدفاده از درونيابی الگرانژ بدست میبا است

  ).۶(فرمول آيد،بدست می hk سازی آن خاصيت ضريب نرمال

)۶(  ∑
=

⋅⋅=
n

k
kkk yxchzyxf

1
),(),(

 
مقدار  ينو فرزندان بر اساس باالتر ينوالد یهاحال مجموعه کروموزم   

 یفرزنـدان، از انتهـا   یهـا مرتب شده و به تعداد کروموزم ،برازندگیتابع 
 یبـرا  ،هاکروموزم يهشوند و کار با تعداد اولیها حذف مکروموزم ،يستل

  .يابدیادامه م يد،فرزندان جد يدتول

به عنوان مقادير اوليـه،  ) ۱(افزار به ازای مقادير موجود در جدولاين نرم
مرتبه، با وارد کردن ضريب اهميت واحد  ۵افزار آزمايش شده، سپس نرم

ه ازای هر يک از خواص اجـرا شـده و در هربـار اجـرا مقـادير سـرعت       ب
چرخش و حرکت پين در حالت بهينه، به ازای ضـريب اهميـت خـواص    

افزار، بدست آمده اسـت کـه نتـايج موجـود، در     وارد شده در ورودی نرم
  .آورده شده است) ۲(جدول

  گيری و پيشنهادهانتيجه -۵
از دسـتگاه   ينـه نظـور اسـتفاده به  به م روش که برای اولين بار و ينادر 

به  در نهايت ،ی ژنتيک استفاده شده است از محاسبه  FSWیجوشکار
از خـواص،   يـک هر  يتاهم دبرآورد درصبا کند تا گران کمک میصنعت

ـ   ينهمقدار بهمورد نظر  ياژدر آل را  ينسرعت چرخش و سرعت حرکـت پ
   .کنند يد تولباال يفيتبا ک یقطعاتآوری  با اين نوبدست آورند و 

 FSWتوان آنرا بـه دسـتگاه جـوش    افزار و ادامه کار میبرای توسعه نرم
 مرتبط ساخته  تا کاربر بتواند تنها با وارد کردن مقـادير مـورد نيـاز بـه     

يابـد و   افزار، به سرعت چرخش و حرکت پين بهينـه ماشـين دسـت   نرم

٣و٤  

١ 

٢و٣  

٢و١  

٢ 

٣ 

٤ 
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 ينبنابرا .ر کار کندافزاطور خودکار با مقادير خروجی نرمخود دستگاه به
منظـور  مختلـف بـه   يعدر صنا یاوان بصورت گستردهتیافزار منرم يناز ا

  .استفاده کرد  یبه اهداف صنعت يعترسر يابیدست
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