
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 کىفراوس ملی کیفیت ي بهره يری
 

 

 دهمیه کىفراوس ملی کیفیت ي بهره يری

 9314ماه سال  آبان 72 تهران

 ضبکه ابسارتوسط حرارت درجه گیری انذازه طریق از سطح کیفیت بینی پیص

 تراضکاری فرآینذ مصنوعی در عصبی
1خلف غالهحسیي دکتز

 تَلیذ ٍ سبخت - هکبًیک ارضذ کبرضٌبس ،2 هْزداد الْیبری هکبًیک، هٌْذسی ،استبدیبر 

 

 ایزاى - ضیزاس -اسالهی  آساد داًطگبُ -هکبًیک  هٌْذسی داًطکذُ -1
h.khalf50@gmail.com –       

 ایزاى - ضیزاس -اسالهی آساد داًطگبُ -هکبًیک  هٌْذسی داًطکذُ   -2
Mehrdad_cielo@yahoo.com –   

 

.اطالع اس دهبی اثشار  پیص ثیٌی کیفیت قطؼِ کبر در حیي فزآیٌذ تزاضکبری یکی اس سهیٌِ ّبی اصلی در صٌبیغ فلشکبری است چکیذه:

یکی اس رٍش ّب ٍ ػوز اثشار حبئش اّویت هی ثبضذ. در تزاضکبری اس جٌجِ کیفیت قطؼبت، ثْیٌِ سبسی ػولیبت ثزش ٍ کیفیت سطح 

 هی ثبضذ. جْت پیطجیٌی سثزی سطح ٍ دهبی اثشار ثزش جْت کٌتزل پبراهتزّبی تزاضکبری استفبدُ اس ضجکِ ّبی ػصجی هصٌَػی

طزٍی ٍ ػوق ثزش کِ ثیطتزیي تبثیز را رٍی کیفیت سطح ٍ دهبی اثشار ثزش در ایي تحقیق اثتذا سِ پبراهتز هْن سزػت ثزش، ًزخ پی

ثز رٍی قطؼبت اس  حبلت ایجبد ضذ. ػولیبت تزاضکبری 27هقذار تؼییي ٍ ثب تز کیت آًْب  3دارًذ اًتخبة ضذ. ثزای ّز کذام اس پبراهتز ّب 

ضذ ٍ دادُ ثزداری اس دهبی اثشار ثزش ٍ سثزی سطح قطؼِ هزحلِ اًجبم  27در  تَسط اثشار کبرثیذی ثب پَضص تیتبًیَهی  CK-45جٌس

صَرت گزفت. سپس اس ایي دادُ ّب ثزای آهَسش ضجکِ ػصجی هصٌَػی استفبدُ ضذ. ثزای اطویٌبى اس صحت ػولکزد ٍ ارسیبثی ضجکِ 

جی هصٌَػی آهَسش دیذُ ثب تَجِ ثِ اختالف کوی کِ ثیي دادُ ّبی ػولی ٍ ضجکِ ػص هزحلِ تست استفبدُ ضذ. 8ػصجی اس دادُ ّبی 

ٍجَد داضت ایي ًتیجِ حبصل ضذ کِ ضجکِ ػصجی هی تَاًذ ثِ ػٌَاى رٍضی هٌبست ٍ کبر آهذ ثزای پیص ثیٌی سثزی سطح قطؼِ ثز 

اسبس دهبی ًَک اثشار در تزاضکبری ثب ّشیٌِ، سهبى ٍ خطبی هحبسجبتی کوتز هَرد استفبدُ قزار گیزد. ّوچٌیي ثزای کٌتزل فزآیٌذ ٍ 

 تز ّبی هَثز در حیي پزٍسِ تزاضکبری ثزای افشایص ثْزُ ٍری هی تَاى اس ضجکِ ّبی ػصجی هصٌَػی استفبدُ کزد.پبراه

 

 ػصجی ،ضجکِسطح  ضجکِ ػصجی در تزاضکبری ،سثزیکیفیت سطح، دهبی اثشار ، پیص ثیٌی،تزاش  دستگبُ :کلیذی های واشه

 .اتَهبسیَى هصٌَػی،

 

 ْیبریهْزداد ال : هسئَل ی ًَیسٌذُ ًبم

 ضیزاس ،فزٌّگ ضْز : هسئَل ی ًَیسٌذُ ًطبًی
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 .مقذمه1

هبضیي اثشاری است کِ ثزای تزاضیذى ٍ ضکل هبضیي تزاش 

دّی ثِ قطؼبت ثب جٌس ّبی هختلف ٍ هؼوَال دٍار ثکبر هی 

ذلیل تَلیذ اقتصبدی ثب دقت ٍ کیفیت هٌبست ٍ سزػت ثرٍد. 

تزاش یک ثبالتز ًسجت ثِ سبیز رٍش ّب استفبدُ اس هبضیي 

هیشاى کیفیت رٍش هؼوَل ٍ پز استفبدُ در صٌؼت هی ثبضذ.

قطؼِ کبر ّوَارُ یکی اس هؼیبرّبی هْن در سٌجص  سطح

کیفیت هبضیٌکبری ٍکیفیت سطح پبیبًی قطؼِ کبر ثَدُ است؛ 

اهکبى پیص ثیٌی سثزی سطح، تبثیز هْوی در کبّص ّشیٌِ ّب 

رٍ ّوَارُ یکی اس ٍ ًیل ثِ اتَهبسیَى در تَلیذ داضتِ ٍ اس ایي 

هَضَػبت هْن در سهیٌِ تحقیق ٍ تَسؼِ در صٌؼت ثَدُ است. 

در ٌّگبم هبضیٌکبری هقبٍهتی کِ قطؼِ کبر در ثزاثز تغییز 

ضکل اس خَد ًطبى هی دّذ،ثصَرت ًیزٍّبی هختلف ثز رٍی 

اثشار اثز هی کٌذ. ػکس الؼول ایي ًیزٍّب ثِ قطؼِ کبر ٍارد 

هی تَاى در غبلت افشایص درجِ ضذُ کِ ثخطی اس ایي اثز را 

تزاش اس جولِ  یزّبیهتغحزارت در اثشار ثزش هطبّذُ کزد.

اثز رادر  يیطتزیٍػوق ثزش ث یطزٍیسزػت ثزش، ًزخ پ

رٍش اس  یکی دارًذ. اثشار ًَک یٍ دهب یبًیقطؼبت پب تیفیک

 یػصج یضجکِ ّب کیفیت سطح ٍ دهب یٌیث صیپ یثزا بّ

را در سهبى ٍ  یٌیث صیپ تَاًذ یکِ هاست  (ANN) یهصٌَػ

 اًجبم دّذ.  کوتز یهحبسجبت یخطب

 .مذل و روش کار2

 تزاش يیهبضاس ، قیتحق يیدر ا یتزاضکبر بتیاًجبم ػول یثزا

TN50D استفبدُ  شیتجز یسبس يیسبخت ضزکت هبض

ضکل تَپُز  یاس قطؼبت استَاًِ ا قیتحق يیدر اضذ.ّوچٌیي 

 صیاًجبم آسهب یزاث وتزیسبًت 25ٍ طَل  وتزیلیه 66ثِ قطز 

 یاستفبدُ ضذُ است. قطؼبت اس جٌس فَالد کزثٌ یػول یّب

CK-45  قیتحق يیثبضٌذ.تؼذاد قطؼبت هَرد استفبدُ در ا یه 

ّز کذام اس قطؼبت اس دٍ طزف ثِ  یقطؼِ کِ رٍ 16تؼذاد 

ثِ تٌبست اًجبم ضذُ است. یثزادُ ثزدار وتزیسبًت 16 شاىیه

 یهتٌَػ یاس اثشار ّب یضکبرتزا ٌذیآجٌس قؼطِ کبر ٍ ًَع فز

هتٌبست ثب جٌس قطؼِ  شیً قیتحق يیضَد. در ا یاستفبدُ ه

 یّب ِی( ٍ  طجق استبًذردّب ٍ تَصی)رٍتزاض ٌذیکبر،ًَع فزا

ثب پَضص  یذیکبرث یٌِسزتیضزکت سبسًذُ ، اس اثشار ثزش ا

سبخت  DCMT 11T308EN-SMثب کذ استبًذارد  یَهیتبًیت

اًذاسُ  ثزایبدُ ضذُ است. استف PLANZEE TIZITضزکت 

ثزادُ  بتیػول يی( در حٌسزتیًَک اثشار ثزش )ا یدهب یزیگ

هبدٍى قزهش  یتوبس زیاس تزهَهتز غ در دستگبُ تزاش یثزدار

 ٌفزاردیا ییٌبیثب ث CEMهؼتجز  یسبخت کوپبً  ST-8859هذل 

ثِ توبس ثب ّذف ( استفبدُ ضذُ است.  بسیثذٍى ً یزی)اًذاسُ گ

هَرد ًظز است استفبدُ اس  ٌسزتیًَک ا یدهب ٌکِیثب تَجِ ثِ ا

 ٌسزتیثِ ًَک ا کیًشد یراحت تز ٍ دهب یتوبس زیتزهَهتز غ

 یه یزیثْتز اًذاسُ گ یرا ًسجت ثِ تزهَهتز توبس

 يیسطح قطؼبت هبض تیفیک اندازه گیریکٌذ.

 TR 100  roughnessسٌج  یضذُ تَسط دستگبُ سثز یکبر

Tester   Surface یتزاضکبر بتیقجل اس ضزٍع ػول.اًجبم گزفت 

اثشار  يیهبض تیهتٌبست ثب جٌس قطؼِ کبر، ًَع اثشار ٍ قبثل

ضذُ  یهَرد استفبدُ ٍ ثز اسبس استبًذاردّب  ٍ هقبالت ثزرس

ٍ ػوق  یطزٍیًزخ پ ،یگذار سزػت ثزض زیتبث یپبراهتز ّب

 هقذار ثب تَجِ ثِ : 3ّز کذام اس پبراهتز ّب  یثزش ٍ ثزا
 

 یدستگبُ تزاضکبر یرهحذٍدُ کب -1

 اًجبم ضذُ یقجل قبتیثِ تحق زیهقبد یکیًشد -2

 . ضذ اًتخبة

 یرهایمتغ یحاالت مختلف در نظر گرفته ضذه برا :1جذول

 قیدر تحق ینکاریماض

 (mm)قطز قطؼِ کبر  59 59 59

 (rpm)  دٍر اسپیٌذل 566 716 1666

سزػت ثزضی  92.63 131.6 185.26
(m/min) 

 (mm)ق ثزشػو 6.2 6.4 6.6

6.2 6.14 6.68 
ًزخ 

 (mm/rev)پیطزٍی

 

حبلت هختلف اًجبم ٍ در ّز  27در  یتزاضکبر بتیػولسپس 

 یتوبس زیتَسط تزهَهتز غ  ٌسزتیًَک ا یدهب ٌِیطیحبلت ث

 8هزحلِ   27ضذ. ػالٍُ ثز  یزیسطح قطؼِ اًذاسُ گ یٍ سثز

 یحبلت ّب يیآى اس ث یهزحلِ ثِ ػٌَاى تست کِ پبراهتز ّب
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 8 يیضذ. ا یاًجبم ٍ دادُ ثزدار شیاًتخبة ضذُ ثَد ً یجلق

 یضجکِ ػصج حیٍ ػولکزد صح یزیبدگیصحت اس  یتست ثزا

 ضذ. یطزاح ذُیآهَسش د

در  ذیکِ ثب ییّب زییاس هتغ زیاست کِ ثِ غ يیًکتِ هْن در ا

توبم  یثزا ستیثب یه طیضزا زیکٌٌذ، سب زییّز هزحلِ تغ

 یطب در ّز هزحلِ دادُ ثزدارثبضٌذ تب درصذ خ کسبىیهزاحل 

 صیاًجبم ّز هزحلِ اس آسهب یهٌظَر ثزا يیثِ حذاقل ثزسذ. ثذ

استفبدُ ضذ.  کسبىیٍ  ذیجذ یٌسزتیّب، اس قطؼِ کبر  ٍ اثشار ا

دستگبُ ثبثت  زیاثشار گ یثز رٍ یتوبس زیتزهَهتز غ يیّوچٌ

اس ًَک قلن در طَل ثزادُ  یضذ تب در ّز هزحلِ فبصلِ ثبثت

 یسبختبرّب یپس اس ثزرس قیتحق يیدر ا.داضتِ ثبضذ یثزدار

آى  ِیکِ دٍ ال ِیسِ ال  ی،دارا feed forwardهختلف اس ضجکِ 

ٍ تبثغ اًتقبل  tansigثب تبثغ اًتقبل  یهخف ِیاست. دٍال یهخف

سبختبر هٌبست  کی يیاستفبدُ ضذ.ا یخزٍج ِیدر ال یخط

 یه یػصج یضجکِ ّب قیتَاثغ اس طز يیجْت تخو

 فزض  صیپ غیٍ سز جیرا یآهَسض تنیالگَراس  يیّوچٌثبضذ.

 Levenberg-Marquaedt  آهَسش ضجکِ استفبدُ ضذ. یثزا 

 
 و ثبت دما یرو تراض اتیاز عمل یی: نما1ضکل

 
 ضبکه یو خروج یورود :2ضکل 

 

 نتایج ارزیابی ضبکه :2جذول

ضوبرُ 

 آسهبیص

دادُ ّبی 

 ػولی

ًتبیج 

جکِ ض

 ػصجی

اختالف 

ػولی ٍ 

 تئَری

1 2.4166 6.1941 2.2159 

2 3.4966 2.5774 6.9126 

3 2.6166 2.3965 6.2195 

4 2.3566 1.6162 6.7398 

5 1.4166 1.5521 6.1421 

6 2.4966 1.6162 6.8798 

7 3.2266 2.6999 1.1261 

8 2.1166 2.6931 6.5831 

 

 تست( 8)ضبکه یو خروج یعمل یزبر ریمقاد سهیمقا : 1نمودار

 

 

 . نتیجه گیری3

 صیپ یثزا یتَاًذ ثِ آسبً یه ی* استفبدُ اس رٍش ضجکِ ػصج

 یًَک اثشار در تزاضکبر یسطح قطؼِ ثز اسبس دهب یسثز یٌیث

کوتز هَرد استفبدُ قزار  یهحبسجبت یسهبى ٍ خطب ٌِ،یثب ّش

 گیزد.

پیص ثب تَجِ ثِ اختالف ًبچیشی کِ ثیي دادُ ّبی ػولی ٍ  *

 ًتیجِ گزفت کِ تَاى یه  ثیٌی ضذُ ضجکِ ػصجی ٍجَد دارد

ثِ  یهٌبست ٍ کبرآهذ يیگشیتَاًذ جب یاثشار ثزش ه یدهب

 سطح ثبضذ. یسثز یٌیث صیپ یاضجکِ ثز یػٌَاى ٍرٍد

 صیسزػت ثزش ٍ ػوق ثزش هَجت افشا شاىیه صی* افشا

افشایص سزػت پیطزٍی ثبػث کبّص دهبی  ًٍَک اثشار  یدهب

سطح  تیفیک صیهْن در افشا یپبراهتزّب شار هی ضَدًَک اث

 .ثبضٌذ یه یطزٍیسزػت ثزش ٍ کبّص ًزخ پ صیافشا شیً

 .مراجع4

( دهبی 1396رضبیی،یبسز،تَْر،ػلیزضب،افسزی،احوذ تبثستبى ).]1[

هقطغ هبضیٌکبری ضذُ قطؼِ در حیي فزآیٌذ فزسکبری ثب استفبدُ اس 

 الهی ضیزاسضجکِ ّبی ػصجی هصٌَػی،داًطگبُ آساد اس
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