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 چکیده 

یکی از متداول ترین روشهای ماشینکاری غیر مرسوم، فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی می باشد که 

برای ایجاد اشکال پیچیده استفاده می گردد . هدف از این پژوهش بهینه سازی فرآیند ماشینکاری تخلیه 

شد . پارامترهای مؤثر می باشد که در صنایع بسیار پرکاربرد می با 613الکتریکی بر روی فوالد ضد زنگ 

ورودی فرآیند عبارت است از : زمان روشنی پالس ، زمان خاموشی پالس و شدت جریان که تأثیر آنها بر 

روی عوامل خروجی فرآیند از جمله نرخ برداشت مواد و صافی سطح بررسی گردیده است . هدف بهینه 

یشات بر اساس طراحی روش تاگوچی و کردن همزمان پارامترهای خروجی می باشد و برای این کار آزما

بهینه سازی چند هدفه پارامترهای  انجام شده است. سپس با استفاده از الگوریتم ژنتیک 27Lآرایه متعامد 

خروجی انجام شده است . نتیجه بدست آمده یک مدل ریاضی چند جمله ای درجه دوم برای نرخ برداشت 

ماده و صافی سطح است که با انتخاب ترکیب مناسبی از متغیرها میتوان به صافی سطح بهتر و نرخ براده 

ه سازی شده منجر به افزایش نرخ تولید ، همزمان با برداری بیشتری دست یافت . همچنین این مدل بهین

 کاهش زمان ماشینکاری شده است .   

 

ماشینکاری تخلیه الکتریکی ، پارامترهای ورودی ، پارامترهای خروجی، الگوریتم ژنتیک ، واژگان كلیدی: 

 بهینه سازی چند هدفه 
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 مقدمه  

ماشینکاری به روش تخلیه الکتریکی جزء اولین  روشهای ماشینکاری به روش غیر سنتی است که در این مقاله به بهینه سازی 

از مدل هیبرید  (Zhang et al, 2010)پرداخته شده است. به همین منظور  613چند هدفه این فرآیند بر روی فوالد ضد زنگ 

 ,Kumar et al)اسپارک استفاده کرده اند همچنین  ینه سازی پارامترها در میکروو الگوریتم ژنتیک به منظور پردازش و به

به مطالعه بهینه سازی پارامترهای چند هدفه، پودر ساینده سیلیکون که در ماشین کاری تخلیه بار الکتریکی ترکیب  (2010

و بهینه سازی زبری سطح در ماشین  به بررسی توسعه مدل هیبریدی (Mohana Rao et al, 2012)شده است.در سالهای بعد 

کاری تخلیه الکتریکی که از الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی استفاده می شود پرداخته اند. مشاهده شده است که خطا زمانی 

 ,Selvakumar et al)کاهش یافته است. در تحقیقات بعدی  %2به  %5که شبکه بهینه می شود توسط الگوریتم ژنتیک از 

پرداخته اند درسالهای  5806ه بهینه سازی چند هدفه در ماشین کاری تخلیه الکتریکی با سیم روی، آلیاژ آلومینیوم ب (2014

 با استفاده از شبکه های عصبی و با الگوریتم ژنتیک و کمک نرم افزار فرایند را بهینه و مدل سازی (Mandal et al, 2007)بعد 

 کرده اند .

(Maji and Pratihar, 2011)  به مدل سازی فرآیند تخلیه بار الکتریکی با آنالیز رگرسیون سنتی و الگوریتم ژنتیک پرداخته

توسط هر مدل تعیین شده و با استفاده از الگوریتم ژنتیک به منظور تعیین تنظیم پارامترهای بهینه  اند و مقدار ضریب رگرسیون

 استفاده شده است. پایین برای دسترسی به نرخ برداشت مواد باال و زبری سطح

(Bharti et al, 2012)   به بهینه سازی چند هدفه در فرآیند اسپارک به کمک الگوریتم ژنتیک پرداخته اند و از اینکونل

به بررسی بهینه   (Shunmugam  et al, 2005)و مس به عنوان الکترود ابزار صورت گرفته است و نیز  به عنوان قطعه کار 810

سیم به کمک الگوریتم ژنتیک پرداخته اند و از مدل رگرسیون ترکیبی  سازی چند هدفه فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی با

 (Kanagarajan et al, 2008)سالهای بعد  استفاده شده تا رابطه بین متغیرهای ورودی و خروجی را بدست آورد همچنین در

غیر حکمفرما پرداخته  با روش الگوریتم ژنتیک با تنظیم WC/COفرآیند اسپارک روی کامپوزیتهای  به بهینه سازی خصوصیات

 اند هدف این تحقیق مطالعه تأثیر پارامترهای راه اندازی اسپارک از قبیل جریان پالس ، مدت زمان روشنی پالس ، چرخش

به بهینه سازی چند هدفه در  (Saha et al, 2013)نیز الکترود و فشار سیال روی نرخ برداشت ماده و زبری سطحمی باشد و 

الکتریکی با سیم بر روی کامپوزیت تقویت شده با کاربید تیتانیوم به کمک روش الگوریتم ژنتیک نرو پرداخته  ماشین کاری تخلیه

 است. شبکه های تابعی پایه شعاعی و الگوریتم ژنتیک توسعه یافته اند تکنیک حاضر بخاطر پیوند زدن میان

صورت گیرد که تا کنون انجام نشده است و نیز این فوالد  613در این مقاله اول سعی شده است کار روی فوالد ضدزنگ 

به کار برده شده و مدل ریاضی  (NSGA)در صنعت دارد و ثانیاً از الگوریتم ژنتیک وبهینه سازی به روش مصرف بسیار زیادی

 که منجر به افزایش نرخ تولید، همزمان با کاهش زمان ماشینکاری شده است. جدیدی در نرم افزار متلب نوشته شده است

 

 روش تحقیق 
با قطر  613استفاده شده است. قطعه کارها از فوالد ضد زنگ  63A-511در این تحقیق از یک دستگاه اسپارک پیشرانه مدل 

میلیمتر میباشند. همانطور که در قبل ذکر شد با مطالعه  28جنس مس و برنج و هر کدام با قطر میلیمتر و الکترود ها از 25

 خروجی: نرخ و دو جرقه روشنی و زمان جرقه جریان و زمانخاموشی ورودی: شدت 6 شامل آزمایش تحقیقات پیشین دادهای

دقیقه درنظر گرفته  18ماشینکاری برای هر قطعه برداری و صافی سطح برای این پژوهش در نظر گرفته شده است. زمان براده

تاگوچی در سه سطح و سه  27Lشده است.آزمایشات نیز یکبار با الکترود مس و یکبار با الکترود برنج و بر اساس آرایه متعامد 

 است . ورودی ( مطابق با جدول یک انجام گرفتهعامل )سه پارامتر 
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 سطوح پارامترهای ورودی -1جدول

Level 3 Level 2 Level 1 Symbol Unit Inputs 
12 8 4 A A Current 

200 100 50 B Sµ On Time 
100 50 25 C Sµ Off Time 

 

هر آزمایش نیز هر قطعه توسط دستگاه زبری  قطعات قبل و بعد از آزمایش توسط ترازوی دیجیتال وزن می شوند و بعد از

سنج که دقت میکرو متر دارد زبری آن محاسبه شده است . بعد توسط دو فرمول زیر نرخ برداشت ماده و صافی سطح برای هر 

 قطعه بدست می آید:

 

(1)                                                                                                                          
𝑔𝑟

𝑚𝑖𝑛
 MRR = 

(W0−W1)

𝑇
  

 

0W ، 1= وزن قطعه اولیهW    ، وزن نهایی قطعه پس از ماشینکاری =T زمان ماشینکاری = 

 

(2                                                                          )                         = ∑ 𝑅𝑎𝑖
3
𝑖=1  Surface Roughness (Ra) 

 

 نتایج بدست آمده از فرمول های یک و دو در جدول شماره دو برای الکترودهای مس و برنج به طور جداگانه محاسبه شده

 است .

 

   
 نمونه هایی از قطعه كار مورد آزمایش -1شکل 
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 نتایج آزمایشگاهی برای نرخ برداشت مواد و صافی سطح -2جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به كمک الگوریتم ژنتیکبهینه سازی 

همانطور که در پیشینه تحقیق ذکر شد الگوریتم ژنتیک روش قدرتمندی برای بهینه سازی میباشد. در این پژوهش از بهینه 

برنامه متلب استفاده گردیده است. پارامترهای ورودی شامل آمپر، زمان روشنی پالس و زمان  درNSGA سازی چند هدفه 

ی اباشد، به گونهسازی زبری سطح و نرخ براده برداری بصورت همزمان میو خروجی مورد بررسی بهینهباشند خاموشی پالس می

عنوان بهترین توابع هدف زبری  رگرسیون درجه دو به برداری حداکثر باشد. در ابتدا معادالتکه زبری سطح حداقل و نرخ براده 

 است. تخراج گردیده که در ادامه آورده شدههای تجربی اسسطح و نرخ براده برداری، نسبت به داده

 باشد.( مربوط به الکترود برنجی می3( و )5های )( مربوط به الکترود مس و فرمول4( و )6های )فرمول

 

 

 

 

Experimental result Level of 

parameter 
No 

copper electrod Brass electrode 
SR= Ravr 

(μm) 
MRR 

(g/min) 
SR = Ravr 

(μm) 
MRR 

(g/min) C B A 

3.9 0.029 2.04 0.008 1 1 1 1 
4.49 0.022 2.97 0.006 2 1 1 2 

4.3 0.014 3.41 0.007 3 1 1 3 

4.95 0.04 3.73 0.011 1 2 1 4 

5.21 0.034 3.78 0.008 2 2 1 5 

5.42 0.024 3.83 0.006 3 2 1 6 

6.86 0.051 4.5 0.016 1 3 1 7 

7.18 0.045 4.36 0.015 2 3 1 8 

7.4 0.039 5.36 0.016 3 3 1 9 

5.62 0.126 3.41 0.035 1 1 2 10 

6.45 0.145 3.8 0.023 2 1 2 11 

6.69 0.085 4.61 0.012 3 1 2 12 

7.49 0.217 3.85 0.057 1 2 2 13 

7.61 0.186 3.98 0.043 2 2 2 14 

7.39 0.142 4.32 0.026 3 2 2 15 

8.48 0.233 6.52 0.066 1 3 2 16 

8.2 0.212 5.08 0.068 2 3 2 17 

9.2 0.185 5.45 0.068 3 3 2 18 

8.96 0.275 4.91 0.069 1 1 3 19 

9.24 0.22 4.07 0.054 2 1 3 20 

9.01 0.152 4.06 0.031 3 1 3 21 

9.14 0.316 3.72 0.092 1 2 3 22 

9.47 0.334 4.61 0.085 2 2 3 23 

9.04 0.202 4.74 0.069 3 2 3 24 

9.41 0.372 5.17 0.121 1 3 3 25 

9.25 0.33 5.15 0.116 2 3 3 26 

9.46 0.41 6.39 0.114 3 3 3 27 
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Ra= -(3.14946) + (0.218795 * A) + (0.000557570 * Ton) + (0.000666585 *Toff)–(3.40712E-04 * A^2) - 

(5.79424E-09 * Ton ^2) - (7.94337E-08 * Toff ^2) - (7.29167E-06*(A*Ton))-(5.02381E-06* (A*Toff))+(4.40695E-

09*(Ton *Toff))                                                                                                               )6(  

 
MRR= - (0.166322) + (0.00879829* A) + (9.09087E-07 * Ton) - (9.93456E-06*Toff)–(3.32031E-05*A^2) - 

(6.21564E-10 * Ton ^2) - (2.73909E-10* Toff ^2) + (3.57738E-07 *(A*Ton)) - ( 5.71429E-07* (A*Toff))+( 

2.03610E-09*(Ton *Toff))                                                                                                                                 )4(  

 

Ra= (0.869907) + (0.494792* A) + (0.00606905* Ton) - (0.00548095*Toff)–(0.0181944* A^2) + (3.60000E-

05* Ton ^2) + (0.000132444* Toff ^2) - (4.61905E-04*(A*Ton)) - ( 4.63095E-04* (A*Toff)) - ( 8.31293E-

06*(Ton *Toff))  (5      )                                                                                                                                
 
MRR= - (0.00435185) + (0.00315278* A) - (1.76190E-05* Ton) - (2.82857E-04*Toff) + (0.000166667* A^2) - 

(7.48148E-07* Ton ^2) + (1.33333E-06* Toff ^2)+ (4.56548E-05*(A*Ton)) - (3.44048E-05* 

(A*Toff))+(1.75510E-06*(Ton *Toff)) (3      )                                                                                              

 

ذکر  2Rهای ساده زیر با مقادیرتوان از فرمولهای سنگینی برای محاسبات معمولی باشد میهای باال فرمولاگر فرمول

 کرد. شده استفاده

 

 فرمول مربوط به الکترود مس
Ra = 2.04 + 0.462 A + 0.0122 Ton + 0.00419 Toff                                                                                    )8( 
R-Sq = 91.1%   R-Sq(adj) = 89.9% 
…………………… 

MRR = - 0.124 + 0.0321 A + 0.000574 Ton - 0.000603 Toff                                                                       )0( 
R-Sq = 91.0%   R-Sq(adj) = 89.9% 

 

 فرمول مربوط با الکترود برنج
Ra = 1.68 + 0.123 A + 0.0111 Ton + 0.00687 Toff                                                                                           )9( 
R-Sq = 75.1%   R-Sq(adj) = 71.9% 
………………………… 

MRR = - 0.0466 + 0.00914 A + 0.000258 Ton - 0.000182 Toff                                                                      )18( 
R-Sq = 90.0%   R-Sq(adj) = 88.7% 

 

  یافته ها

نماید که به پارتو معروف است. از نتایج عنوان نقاط بهینه معرفی مییک دسته جواب به NSGAسازی پس از اجرای بهینه

گونه که در مقاالت نیز ذکر گردیده است، زبری سطح تاثیر بسیار باالیی بر روی نرخ رسید، همان توان به این نتیجهحاصل می

 6رخ براده بردای امکان پذیرنیست. مقادیر بهینه در جداول قابل مالحظه ن براده بردای دارد و کاهش زبری سطح  بدون کاهش

 آورده شده است. 4و 
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NSGA برای الکترود مس توسط شده معرفی بهینه مقادیر -3جدول    

 زمان روشنی جریان
زمان 

 خاموشی

زبری 

 سطح

نرخ 

برداشت 

 مواد
4 50 25 4.6028 0.01803 

12 149.2953 25.0251 9.5103 0.3318 

11.4126 147.0314 25.0213 9.2112 0.3117 

8.4514 65.2023 25.0065 6.8448 0.1696 

9.8204 131.4197 25.0088 8.2851 0.2516 

12 149.2953 25.0251 9.5103 0.3318 

4 50 25 4.6026 0.01802 

4.0612 75.7685 25.0115 4.9454 0.0348 

4.003 50.0039 25 4.6042 0.0181 

6.4384 87.1776 25.0038 6.1829 0.1176 

6.501 60.5556 25.0122 5.8871 0.1044 

8.2497 100.4908 25.005 7.1821 0.1834 

7.5299 51.7365 25.0071 6.2548 0.1323 

9.4071 122.6129 25.0146 7.9867 0.2333 

9.7699 67.1018 25.0054 7.4771 0.2131 

5.9708 55.6775 25.0059 5.5826 0.0845 

 
NSGAبرای الکترود برنج  مقادیر بهینه معرفی شده توسط -4جدول    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 زمان روشنی جریان
زمان 

 خاموشی

زبری 

 سطح

نرخ 

برداشت 

 مواد
11.9984 199.9882 25.08598 5.548 0.1101 

11.9984 199.9882 25.08598 5.548 0.1101 

11.5901 86.1387 25.112 4.2342 0.07699 

11.9976 131.7857 25.0877 4.7909 0.0925 

11.7952 52.9885 25.1357 3.8917 0.0703 

8.944 54.3943 25.3754 3.5582 0.04456 

5.6103 50.0515 25.0006 3.0974 0.01304 

11.9191 158.3133 25.0949 5.0757 0.09862 

11.6908 121.7357 25.5794 4.645 0.08701 

7.4274 53.2341 25.1396 3.3572 0.03045 

11.8505 190.3808 25.3379 5.4249 0.1062 

11.6281 110.1384 25.1487 4.5056 0.08352 

8.3885 74.0423 25.0513 3.7058 0.0556 

11.8609 96.24 25.1139 4.3797 0.08207 
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 )الکترود مس(  رابطه بهینه بین نرخ براده برداری و زبری سطح -2شکل 

 

 
 رابطه بهینه بین نرخ براد برداری و زبری سطح)الکترود برنج( -3شکل
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 معادله حاکم بر رابطه بین زبری سطح و نرخ براده برداری آورده شده است. 6و  2با توجه به شکل 

 

 رابطه حاکم بر الکترود مس

 

Ra = 4.377 + 13.66MRR + 9.32MRR2 − 11.29MRR3                                                                                 11) ) 

 

 رابطه حاکم بر الکترود برنج

 
Ra = 2.89 + 15.05MRR − 96.57MRR2 + 1662MRR3                                                                     (12)  

 
 

 گیریبحث و نتیجه

 بر روی نرخ براده برداری و صافی سطح توضیح داده شده است. آزمایشات با توجه به تأثیر هر یک از پارامترهای ورودینتایج 
 

   تأثیر پارامترهای ورودی بر نرخ براده برداری

 طوری که در نمودارها نیز مشخص است، جریان بیشترین تاثیر را بر نرخ براده برداری دارد. همان

 

 
 نتیجه حاصل از تاثیر پارامترهای ورودی بر روی نرخ برداشت مواد -4شکل 
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 تأثیر پارامترهای ورودی بر صافی سطح

اری کپارامترهای مهم قابلیت ماشینباشد. از صافی سطح عامل بسیار مهمی بوده و پارامترهای مختلفی بر آن تاثیرگذار می

 عملکرد قطعه نهایی دارد.  باشد و تاثیر بسیار زیادی برمی
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 نتیجه حاصل از تأثیر پارامترهای ورودی بر روی صافی سطح -7شکل 

 

  جمع بندی

  که :میتوان دریافت  5و4از شکل های 

 یابد.با افزایش جریان، زبری سطح و نرخ براده برداری افزایش می-1

توان بیان کرد، گردد که افزایش زمان خاموشی تاثیر کمی بر کاهش زبری سطح و نرخ براده برداری دارد و میمشاهده می -2

 باشد.براده برداری کمتر مینسبت به جریان و زمان روشنی پالس، تاثیر زمان خاموشی بر دامنه زبری سطح و نرخ 

 تاثیر زمان روشنی پالس مقداری کمتر از جریان است. -6

 

 میتوان دریافت که : 8و 3از شکلهای 

همانطور که از نمودارها مشخص است  زمانی که از الکترود برنجی استفاده شده است زمان روشنی تأثیر گذارترین پارامتر بر -1

 ز الکترود مسی استفاده شده است پارامتر جریان بیشترین تأثیر را بر روی زبری سطح دارد.روی زبری سطح است و زمانی که ا

 یابد.طور که در نمودارهای پیشین مالحظه گردید، با افزایش جریان، زبری سطح و نرخ براده برداری افزایش میهمان -2

نی پالس تأثیر کمتری بر دامنه زبری سطح و نرخ گردد که افزایش زمان خاموشی نسبت به جریان و زمان روشمشاهده می -6

 براده برداری دارد.

 

 پیشنهادات

 

 قطبیت در جمله تغییر از بیشتری ورودی پارامترهای از تر، دقیق خروجی پارامترهای به دستیابی جهت توان می -1

الکتریک ،استفاده از انواع پودرهای مختلف در مایع دی  دی مایع جریان دبی میزان در تغییر کار، قطعه و ابزار

 الکتریک، استفاده از الکترودها با جنس های دیگر، استفاده ازجریان های باالتر. 

 گرفت. نظر در را نیز ابزار سایش نرخ برداری، براده نرخ سطح و زبری میزان بر عالوه خروجی پارامترهای در توان می -2
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 داد. افزایش را ماشینکاری زمان براده برداری نرخ افزایش جهت میتوان -6

 شده است. نظر صرف پارامتر این از خروجی پارامترهای بر جرقه ولتاژ کم تأثیر دلیل به -4
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