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چکیده
فرآيند نورد در کانال همسان زاويهدار از فرآيندهای تغییرفرم شديد پالستیک جهت دستیابی
به ساختار فوق ريزدانه است .در اين مقاله به بررسی اين فرآيند و تأثیر پارامترهای آن به
کمک مدلسازی شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون غیرخطی پرداخته شده است .به منظور
پیشبینی خواص مکانیکی نمونه آلومینیوم  6061حاصل از فرآيند نورد در کانال همسان
زاويهدار از شبکه عصبی پس انتشار پیشخور استفاده شده است .پارامترهای زاويه کانال قالب،
تعداد عبور و مسیر فرآيند بهعنوان ورودیهای شبکه عصبی و پارامترهای استحکام کششی،
درصد ازدياد طول و سختی بهعنوان خروجیهای شبکه عصبی در نظر گرفته شدهاند .همچنین
رابطه بین پارامترهای ورودی با هرکدام از پارامترهای خروجی با استفاده از رگرسیون
غیرخطی استخراج شده است .با مقايسه خروجیهای شبکه عصبی و روابط برازش با نتايج
تجربی مشاهده شد که هر دو مدل بهطور مناسبی قابلیت پیشبینی خواص مکانیکی را دارند،
هرچند مدل شبکه عصبی عملکرد بهتری را نشان میدهد .در ادامه بهکمک دادههای
توسعهدادهشده توسط مدل شبکه عصبی مصنوعی آموزشديده ،تأثیر پارامترهای ورودی
فرآيند بر استحکام کششی ،درصد ازدياد طول و سختی مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفته است.
نتايج حاصل از اين مدل نشان میدهد که پارامترهای زاويه کانال قالب و تعداد عبور ،تأثیر
بیشتری را نسبت به مسیر فرآيند بر روی مقادير خروجی دارند.

 -1مقدمه
در دهه اخیر ،تغییر شکل پالستیک شديد بهعنوان يک
روش مؤثر در تولید فلزات با ساختار در حد نانو معرفی شده
است .تحقیقات وسیعی بهمنظور توسعه روشهای تولید به
روش تغییر شکل پالستیک شديد و ايجاد فلزات با ساختار
بسیار ريز با خواص مکانیکی و فیزيکی بسیار خوب انجام
شده است .اخیراً مواد فوق ريزدانه تولیدشده توسط
فرآيندهای تغییرشکل پالستیک شديد موردتوجه بسیاری
از محققان قرار گرفته است .فرآيند نورد در کانال همسان
زاويهدار از روشهای تغییرشکل پالستیک شديد است که
سبب ايجاد ساختار فوق ريزدانه و بهبود خواص مکانیکی
محصول میشود .اين فرآيند جهت شکلدهی پیوسته ورق،

تسمه و نوارهای فلزی مورداستفاده قرار میگیرد .نورد در
کانال همسان زاويهدار همانند فرآيند پرسکاری در کانال
همسان زاويهدار3فرآيندی است که بهکمک آن میتوان
بدون تغییر در سطح مقطع قطعه ،کرنشهای بزرگی را به
ماده اعمال کرد [.]1
در اين دهه محققان متعددی به بررسی فرآيند نورد در
کانالهای همسان زاويهدار و میکروساختار نمونههای حاصل
از آن پرداختهاند [ 2و  .]3چانگ و همکاران [ ]4در مقاله
خود به تحلیل تغییرشکل آلومینیوم  6063در فرآيند نورد
در کانالهای همسان زاويهدار پرداختهاند .همچنین کنترل
يکنواختی ضخامت را در اين فرآيند مطالعه کردهاند [.]5
چنگ و همکاران [ ]6قابلیت کشش ورق منیزيوم AZ31

* .پست الکترونیک نويسنده مسئولmahmoodi@profs.semnan.ac.ir :

 .1استاديار ،دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه سمنان
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ساخت و تولید ،دانشگاه سمنان
)Equal Channel Angular Pressing (ECAP
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را که با فرآيند نورد در کانالهای همسان زاويهدار در دمای
اتاق تولید شده است ،مورد بررسی قرار دادهاند .آنها
همچنین در تحقیقی که بر روی بهبود قابلیت کشش انجام
دادند ،مشخص کردند که دانهها بهطور قابل مالحظهای ريز
نشده است ،همچنین تنش باال و چکشخواری کم
نمونههايی که تحت فرآيند نورد در کانالهای همسان
زاويهدار قرار گرفتهاند ،بهعلت حضور دوقلويیها است [.]7
در مقالهای ديگر حسنی و همکاران [ ]8تأثیر فرآيند نورد
در کانالهای همسان زاويهدار بر روی آلیاژ منیزيوم AZ31
را برای رسیدن به ساختار نانو موردمطالعه قرار دادهاند.
همچنین ،حبیبی و همکاران [ 9و  ]10در مطالعهای تأثیر
فرآيند نورد در کانالهای همسان زاويهدار بر روی مس
خالص ،توانستند به ساختار نانو با استحکام و هدايت
الکتريکی باال دست پیدا کنند.
امروزه در صنعت ،داشتن دانش کاملی از خواص مکانیکی
مواد برای طراحی قطعات ،ابزارآالت و تجهیزات برای
دستیابی به الزامات صنعتی و باقیماندن در فضای رقابتی
شديد ،بسیار ضروری است .خواص مکانیکی مواد مختلف
بهطور قابلمالحظهای متأثر از پارامترهای فرآيند تولید
است .اين موضوع نیاز به انجام آزمونهای و آزمايشهای
مقتضی متعدد را برای دستیابی به اطالعات خواص مکانیکی
نمونههای حاصل از فرآيندهای مختلف ،جهت طراحی
مناسب ايجاد میکند .به اين منظور متخصصان با تغییر در
پارامترهای حاکم بر فرآيند ساخت تالش میکنند تا به
بازدهی و خواص مکانیکی مطلوب مواد دست يابند .از سوی
ديگر ،هزينههای باال ،زمانبر بودن آزمونهای آزمايشگاهی
و نیاز به تجهیزات پیچیده ،از مهمترين مشکالت چنین
آزمايشهايی است .مشکالت موجود در روشهای
آزمايشگاهی ،استفاده از مدلهای رياضی تجربی و تقريبی
بر اساس دادههای بهدستآمده از آزمايشهای متعارف را
توجیه میکند .امروزه مزايای استفاده از مدلهای رياضی
بهويژه شبکه عصبی مصنوعی1برای بررسی اثر پارامترهای
فرآيندهای تولید مختلف بر خواص مکانیکی بهطور
قابلمالحظهای موردتوجه محققان و صنعتگران در
شاخههای مختلف علوم قرار گرفته است [ 11و .]12
در سالهای اخیر ،شبکه عصبی مصنوعی در زمینههای
متعددی از جمله تخمین و پیشبینی توابع استفاده شده

)Artificial Neural Network (ANN
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است [ .]13شبکه عصبی مصنوعی يک نوع از فنّاوریهای
پردازش اطالعات است و بهخوبی مسائلی را که در آن رابطه
غیرخطی پیچیدهای میان متغیرهای ورودی و خروجی آن
وجود دارد ،حل میکند .استفاده از شبکههای عصبی
مصنوعی روشی جديد برای پیشبینی رفتار غیرخطی
خواص مواد و بهعنوان يک جايگزين ارزانتر ،آسانتر،
کارآمدتر و بسیار قابلاطمینان برای تخمین خواص
مکانیکی مواد با استفاده از دادههای حاصل از آزمايشهای
تجربی ،شناخته میشود [.]14
مهمترين مزيت شبکههای عصبی مصنوعی در مقايسه با
روشهای مرسوم قديمی سرعت باال و حل روابط پیچیده
است .هنگامیکه شبکه عصبی مصنوعی بهدرستی آموزش
ديده شود ،قادر است با استفاده از پارامترهای ورودی
دادهشده بهطور مناسبی پارامترهای خروجی موردنیاز را
پیشبینی کند.
جوانرودی و همکاران [ ]15در مقاله خود به بررسی
مدلسازی شبکه عصبی مصنوعی فرآيند پرسکاری در
کانالهای همسان زاويهدار با روشهای آزمايشگاهی و
اجزای محدود پرداخته است .همچنین در مقالهای ديگر،
اسماعیلزاده و همکاران نیز [ ]16به آنالیز فرآيند
پرسکاری در کانالهای همسان زاويهدار با استفاده از شبکه
عصبی مصنوعی و اجزای محدود پرداختهاند .چان و
همکاران [ ]17يک روش جامع را بر اساس شبیهسازی
اجزای محدود و شبکه عصبی مصنوعی برای تخمین
پارامترهای طراحی توسعه دادهاند .کین و همکاران [ ]18از
مدل شبکه عصبی مصنوعی بهمنظور ارزيابی و پیشبینی رفتار
تغییر شکل آلیاژ منیزيم  ZK60در حین تراکم داغ استفاده
کردهاند .مدلسازی شبکه عصبی مصنوعی بهمنظور پیشبینی
رفتار تغییرشکل داغ آلیاژ آلومینیوم  A356توسط حقدادی و
همکاران [ ]19انجام شده است .شیخ و همکاران [ ]20در
مطالعات خود به تخمین رفتار جريان تنش آلیاژ  AA5083با
استفاده از شبکه عصبی مصنوعی پرداختهاند.

در اين مقاله مدل قابلاعتمادی برای پیشبینی خواص
مکانیکی بر اساس پارامترهای فرآيند نورد در کانال همسان
زاويهدار معرفی شده است .با استفاده از شبکه عصبی
مصنوعی ،ارتباط میان پارامترهای حاکم بر فرآيند و خواص
مکانیکی نمونه شامل استحکام کششی ،درصد ازدياد طول
و سختی مورد مدلسازی و تحلیل قرار گرفته است.
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محمودی و نادریبختیاری

همچنین ،بهکمک رگرسیون غیرخطی رابطه بین زاويه
کانال و مسیر عبور برای هريک از خواص مکانیکی نمونه
تحت فرآيند نورد در کانال همسان زاويهدار آلومینیوم
 6061بیان شده است.

 -2فرآیند نورد دركانال همسان زاویهدار
فرآيند نورد در کانال همسان زاويهدار يکی از فرآيندهای
شکلدهی پالستیک شديد محسوب میشود که بهکمک آن
میتوان ورق فلزی را تحت تغییر شکل برشی پیوسته قرار
داد .شکل ( )1شماتیکی از تجهیزات فرآيند نورد در کانال
همسان زاويهدار را نشان میدهد .فرآيند بهکمک يک جفت
غلتک و دو قالب باال و پايین انجام میشود .در تجهیزات
مورداستفاده ،يک غلتک بهعنوان محرک و ديگری بهعنوان
غلتک راهنما است .قالبهای باال و پايین دو کانال با
ضخامت های نزديکبههم تشکیل داده که ضخامت کانال
خروجی نسبت به ضخامت کانال ورودی کمی بیشتر است.
زاويه کانال (∅) ،زاويه بین کانال ورودی و خارجی است.
در اين فرآيند نمونه بدون تغییر در سطح مقطع توسط
تغذيه غلتکها از میان کانال قالب عبور میکند و فرآيند
تنها باعث ايجاد تغییر در ويژگیهای نمونه میشود .اين
تغییرات ناشی از قرارگرفتن نمونهها تحت تغییر شکل شديد
برشی بزرگ با رفتار پیوسته هستند .تغییرشکل برشی
عموماً در محل تقاطع دو کانال رخ میدهد .وقتی که نوار از
ناحیه شکلدهی که محل تقاطع دو کانال ورودی و خروجی
است عبور میکند ،ضخامت اولیه خود را باز میيابد .اين
حقیقت که نوار فلزی ،ضخامت اولیه خود را در خروجی
قالب حفظ میکند ،عملیات چندعبوری را در يک رفتار
پیوسته امکانپذير میسازد.
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شکل  :1شماتیکی از فرآيند نورد در کانال همسان زاويه

در اين مطالعه ،از نتايج حاصل از انجام تجربی فرآيند بر
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روی نمونههای آلیاژ آلومینیوم  6061به ضخامت 2
میلیمتر استفاده شده است .نوارهای نمونه به ابعاد  40در
 400میلیمتر هستند و قبل از انجام آزمايش ،بهمدت يک
ساعت تحت عملیات حرارتی در دمای  200درجه
سلسیوس قرار گرفتهاند [ .]21نتايج استحکام کششی و
درصد ازدياد طول برای هر آزمايش با استفاده از  2تا 3
آزمون کشش به دست آمده و نتايج سختی با انجام  3تا 4
بار تست در نواحی نزديک به سطح محاسبه و مقدار
میانگین در نظر گرفته شده است.
فرآيند نورد در کانال همسان زاويهدار در دو مسیر
(مسیرهای  Aو  )Cو در سه زاويه کانال (زوايای کانال ،110
120و  130درجه) در دمای اتاق ( 25درجه سلسیوس)
برای عبورهای مختلف انجام شده است .در مسیر  Aنوار
بدون چرخش در راستای نورد تغذيه میشود ،در صورتی
که در مسیر  Cنوار  180درجه در راستای نورد چرخیده
میشود و سپس دوباره تحت فرآيند قرار میگیرد .ضخامت
کانال ورودی و خروجی  2میلیمتر است .در حالی که،
فاصله بین غلتکها به منظور تغذيه ورق به داخل کانال و
کاهش نیروی اصطکاک بین ورق و کانال ،مقدار ثابت 1/95
میلیمتر در نظر گرفته میشود .همچنین ،اين کاهش
ضخامت به ورق اجازه میدهد به مقدار  0/05میلیمتر بعد
از منطقه شکلدهی ضخیمتر شود و اين مسئله امکان نورد
چندمرحلهای بهصورت پیوسته را ايجاد میکند.

 -3طراحی و آموزش شبکه عصبی مصنوعی
شبکههای عصبی مصنوعی ابزارهای کلی برای مدلسازی
توابع غیرخطیاند ،بهطوری که میتوانند هر تابع غیرخطی
را با هر سطح مطلوب از دقت تقريب بزنند.
انعطاف شبکههای عصبی مصنوعی در تخمین توابع مختلف
کاربردی ،آن را به ابزار باارزشی در پردازش اطالعات تبديل
کرده است .شبکههای عصبی مصنوعی قابلیت مدلسازی
روابط پیچیده را دارد .ايده اصلی روش شبکههای عصبی
مصنوعی شبیه به عملکرد مغز انسان است .شبکههای
عصبی مصنوعی بر اساس ساختار و عملکرد سیستم عصبی
بیولوژيکی است .يک نرون در هر لحظه تعداد زيادی
سیگنال ورودی دريافت میکند ،در حالی که فقط يک
سیگنال خروجی ايجاد میکند .روند مدلسازی شبکه
عصبی مصنوعی بهاختصار در شکل ( )2آورده شده است.
شبکه عصبی توسط ويژگیهای مهمی از قبیل معماری
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شبکه ،تابع فعالسازی 1و الگوريتم آموزشی ،مشخص
میشود .سطح پیچیدگی شبکه وابسته به تعداد اليههای
مخفی 2،تعداد نرونها در ورودی و اليههای مخفی و
خروجی است .تعداد کم نرونهای اليه مخفی ممکن است
باعث خطای آموزش زياد و خطای عمومیت باال ناشی از زير
برازش 3و باياس آماری باال شود .برعکس ،تعداد زياد
نرونهای اليه مخفی باعث کاهش خطای آموزشی میشود،
در حالی که ممکن است خطای عمومیت ناشی از بیش
برازش 4و واريانس باال وجود داشته باشد .در بیشتر موارد،
تعداد بهینه نرونهای اليه مخفی را میتوان از طريق سعی
و خطا به دست آورد.

مخفی ، 6تعداد نرونها در ورودی و اليههای مخفی و
خروجی است .تعداد کم نرونهای اليه مخفی ممکن است
باعث خطای آموزش زياد و خطای عمومیت باال ناشی از زير
برازش 7و باياس آماری باال شود .برعکس ،تعداد زياد
نرونهای اليه مخفی باعث کاهش خطای آموزشی میشود،
در حالی که ممکن است خطای عمومیت ناشی از بیش
برازش 8و واريانس باال وجود داشته باشد .در بیشتر موارد،
تعداد بهینه نرونهای اليه مخفی را میتوان از طريق سعی
و خطا به دست آورد.
انتخاب پارامترهای ورودی مناسب نقش مهمی در روش
شبکه عصبی مصنوعی دارد و میتواند کیفیت پیشبینی را
تحتتأثیر قرار دهد .بر اساس بررسیهای عددی و تجربی،
زاويه کانال ،مسیر عبور و تعداد عبور ،متغیرهای ورودی و
شاخص ناهمگنی ،متغیرهای خروجی شبکه ،يعنی خواص
مکانیکی شامل استحکام کششی ،درصد ازدياد طول و
سختی نمونه موردآزمايش هستند .بهمنظور درنظرگرفتن
حاالت مختلف ،زوايای کانال برای هر آزمايش بهترتیب
 120 ،110و  130درجه و هرکدام برای تعداد  3 ،1و 5
عبور هستند.
يک نرون 9المان پردازش پايه در مدلسازی شبکههای
عصبی مصنوعی است .در يک نرون ،هر ورودی در وزن ايی
ضرب شده ،نتايج حاصل با يکديگر و باياس 10جمع
میشوند .تابع فعالسازی برای نرونهای هر اليه مشخص و
در محاسبه مجموع وزنهای ورودی و باياس برای تولید
نرون خروجی استفاده میشود (رابطه (.))1
()1

شکل  :2روند آموزش شبکه عصبی

شبکه عصبی توسط ويژگیهای مهمی از قبیل معماری
شبکه ،تابع فعالسازی 5و الگوريتم آموزشی ،مشخص
میشود .سطح پیچیدگی شبکه وابسته به تعداد اليههای

که در آن  W ، b ، I ، Oو  بهترتیب مقدار خروجی،
مقدار ورودی ،باياس ،تابع وزن و تابع فعالسازی را نشان
میدهند.
11
در اين مطالعه از تابع تانژانت سیگمويید بهعنوان تابع
فعالسازی نرونهای اليه مخفی و تابع خطی12بهعنوان تابع
فعالسازی نرونهای اليه خروجی استفاده میشود.
همچنین ،دادهها در بازه ] [-1 1قبل از آموزش شبکه نرمال
شدهاند .نرمالکردن دادهها اين اطمینان را حاصل میکند

1

7

2

8

Activation Function
Hidden Layer
3
Under Fitting
4
Over Fitting
5
Activation Function
6
Hidden Layer

مجله مدلسازی در مهندسی

)O   (WI  b

Under Fitting
Over Fitting
9
neuron
1
0
Bias
1
)Tangent sigmoid 1(TANSIG
1
2
)pure linear (PURELIN
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که شبکه عصبی مصنوعی بهطور مؤثری بدون هیچ انحرافی
آموزش داده میشود .هدف فرآيند آموزش دستیابی خطای
نزديک به صفر از طريق تطبیق مناسب پارامترهای آموزشی
با بهروزرسانی وزنها است .در اين تحقیق از الگوريتم پس
انتشار لونبرگ-مارکواردت 1برای مدلسازی خواص
مکانیکی نمونه موردمطالعه ،استفاده شده است .برای
تخمین خواص مکانیکی نمونه آلومینیوم  6061تحت
فرآيند نورد در کانال همسان زاويهدار ،شبکه با استفاده از
دادههای بهدستآمده از آزمايشهای تجربی ،آموزش داده
میشود ،بهصورتی که  70درصد از دادهها برای آموزش و
بقیه دادهها برای آزمون و اعتبارسنجی شبکه استفاده
میشود .دادههای آزمايش تجربی بهعنوان ورودی مدل در
جدول  1نشان داده شده است.
در اين مطالعه خواص مکانیکی آلومینیوم  6061تحت
فرآيند نورد در کانال همسان زاويهدار ،با استفاده از شبکه
چنداليه پرسپترون پیشخور 2که در شکل ( )3نشان داده
شده ،پیشبینی میشوند .اين شبکه دارای توانايی بسیار
خوبی در تخمین روابط غیرخطی است و يکی از رايجترين
مدلهای شبکه عصبی مورداستفاده در کاربردهای مهندسی
است [.]22

شکل  :3شبکه چنداليه پرسپترون پیشخور با دواليه مخفی و
پنج نرون در هرکدام

يکی از متداولترين توابع عملکردی مورداستفاده در
شبکههای عصبی پیشخور میانگین مربعات خطا 3و ضريب
برازش4است [ .]23در اين مطالعه نیز از میانگین مربعات
خطا و ضريب برازش برای بررسی عملکرد شبکه عصبی
استفاده میشود .مقدار میانگین مربعات خطا و ضريب
برازش بهترتیب با استفاده از روابط ( )2و ( )3به دست

جدول  :1نتايج آزمايش بهعنوان دادههای ورودی شبکه
مقادير خروجی
سختی

درصد

مقادير ورودی

استحکام

مسیر

تعداد

زاويه

()MPa

فرآيند

عبور

کانال

68

7/7

176

1

1

110

1

66

8/2

175

1

1

120

2

62

9/1

170

1

1

130

3

68

7/7

176

2

1

110

4

66

8/8

175

2

1

120

5

62

9/1

170

2

1

130

6

74

5/8

187

1

3

110

7

72

6/5

184

1

3

120

8

65

7/1

172

1

3

130

9

73

5/1

188

2

3

110

10

71

5/7

186

2

3

120

11

64

6/7

173

2

3

130

12

80

4/5

201

1

5

110

13

78

5/2

197

1

5

120

14

69

5/8

184

1

5

130

15

79

3/9

202

2

5

110

16

77

4/1

199

2

5

120

17

68

5/5

186

2

5

130

18

58

23

166

1

0

110

19

58

23

166

1

0

120

20

58

23

166

1

0

130

21

58

23

166

2

0

110

22

58

23

166

2

0

120

23

58

23

166

2

0

130

24

ويکرز

تغییر
طول

شماره

يکی از متداولترين توابع عملکردی مورداستفاده در
شبکههای عصبی پیشخور میانگین مربعات خطا5و ضريب
برازش 6است [ .]23در اين مطالعه نیز از میانگین مربعات
خطا و ضريب برازش برای بررسی عملکرد شبکه عصبی
استفاده میشود .مقدار میانگین مربعات خطا و ضريب
برازش بهترتیب با استفاده از روابط ( )2و ( )3به دست

1

4

2

5

Levenberg- Marquardt back-propagation algorithm
Multi-layer perceptions (MLP)-feedforward network
3
)Mean Square Error (MSE

مجله مدلسازی در مهندسی

میآيد.

Correlation coefficient
)Mean Square Error (MSE
6
Correlation coefficient
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پیشبینی خواص مکانیکی آلومینیوم  6061حاصل از فرآيند نورد در ...

میآيد.
1 n
(Pi  mi ) 2

n i 1

()2

MSE 

  m  m  P  P 
n

i

i

()3

2

i 1

 m  m  P  P 
n

2

i

i

R

i 1

که در آن  miمقادير دادههای آزمايشگاهیPi ،

مقادير

پیشبینیشده m ،و  Pبهترتیب مقادير میانگین دادههای
آزمايشگاهی و پیشبینیشده توسط شبکه عصبی هستند.

يکی از روشهای بهبود عمومیت شبکه عصبی مصنوعی
استفاده از تابع عملکرد اصالحشده است .بهکارگیری اين
تابع عملکرد باعث میشود تا شبکه مقادير باياس و وزنهای
کمتری داشته باشد و در نتیجه آن شبکه رفتار نرمتر با
احتمال بیش برازش کمتر از خود نشان میدهد .به اين
منظور تابع عملکرد معمول (میانگین مربعات خطا) با
افزودن يک عبارت رياضی به نام میانگین مربعات وزنهای
شبکه 1،اصالح میشود .تابع عملکرد اصالحشده بهصورت
رابطه ( )4است.
()4

MSEreg   MSE  (1   ) MSW

که در اين رابطه MSEreg ،تابع عملکرد اصالحشده و 
ضريب عملکرد است.

 -4نتایج و بحث
 -1-4رگرسیون یر خطی
در اين مقاله عالوه بر شبکه عصبی مصنوعی ،با استفاده از
معادله رگرسیون غیرخطی مدل خواص مکانیکی نمونه
آلومینیوم  6061تحت فرآيند نورد در کانال همسان
زاويهدار ،توسعه داده شده است .در اين مطالعه ،دادههای
آزمايشگاهی بهعنوان الگوی برازش به کار گرفته شده است.
از آنجا که تأثیر مسیر عبور فرآيند بر خواص مکانیکی نمونه
حاصل نسبت به ساير پارامترهای ورودی فرآيند کمتر از
ساير پارامترهای مؤثر بر فرآيند است ،معادالت حاصل برای
تخمین استحکام کششی ،درصد ازدياد طول و سختی،
بهصورت تابعی از زاويه کانال و تعداد عبور برای مسیر A
استخراج شدند.
)Mean square network weights (MSW

مجله مدلسازی در مهندسی

برای بهدستآوردن بهترين مدل برازش ،دقت (تطابق)
روابط نهايی بهعنوان معیار در نظر گرفته میشود .به اين
منظور میانگین مربعات خطا (رابطه ( ))2و ضريب برازش
(رابطه ( ))3محاسبه شده ،موردمقايسه قرار گرفتند.
سرانجام ،روابط ( )6( ،)5و ( )7بهعنوان معادالت برازششده
با خطای کمتر برای استحکام کششی  ،TSدرصد ازدياد
طول  Elو سختی  Hانتخاب شد.
0.488

N  4.833
2
3.496 N  1.437  16.6 N
0.2369  28.43
0.2369  28.43
0.0398 N  0.05835 N 2  0.588 Ne
 1.564  0.2842e

TS  165.7  0.2179 N 

()5
4

El  15.61  0.06462  14.22 N  0.3904 N
2

 26.02 N  0.01615 N 5

2.297 N 

3

()6
0.2858
 0.2632
13.43  0.4833N  0.1225

()7

2.2811010 e

 0.3173



3.496 N

H  100.1  2.906 N 

 252.2  0.86956 N  0.01751

2

52.17 N  4.203 0.003623 N

e

که  مشخصکننده زاويه کانال برحسب درجه و  Nتعداد
عبور است .مقايسه معادله برازش با نتايج آزمايشگاهی نشان
میدهد میانگین مربعات خطا برای رابطه برازش استحکام
کششی ،درصد ازدياد طول و سختی بهترتیب ،0/8664
 0/0562و  1/6883و ضريب برازش آنها بهترتیب برابر با
 0/9994 ،0/9979و  0/9956است .نتايج حاصل نشان
میدهد روابط برازش بهطور مطلوبی قادر به تخمین هريک
از خواص مکانیکی درنظرگرفتهشده در اين تحقیق را
داراست.
شکل ( )4نتايج برازش را در مقايسه با نتايج آزمايشگاهی
بهکمک نمودار رگرسیون برای خواص مکانیکی استحکام
کششی ،درصد ازدياد طول و سختی نشان میدهد.
 -2-4شبکه عصبی مصنوعی
در اين مطالعه از شبکه عصبی پرسپترون چنداليه به منظور
پیشبینی خواص مکانیکی نمونه آلومینیوم  6061حاصل از
فرآيند نورد در کانال همسان زاويهدار استفاده شده است.
به اين منظور زوايای کانال و تعداد عبور و مسیرهای  Aو
( Cمسیر  Aعدد  1و مسیر  Cعدد  2در نظر گرفته شد)
بهعنوان ورودیهای شبکه عصبی در نظر گرفته شدهاند.
پس از طراحی و آموزش شبکه عصبی ،با تغییر در تعداد
اليههای مخفی و تعداد نرونها از طريق سعی و خطا شبکه

1
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Graph
1
می2Dشود.
انتخاب
با بهترين عملکرد

استحکام کششی پیش بینی شده (مگاپاسکال)

میانگین مربعات خطا = 0/8664

210

ضريب برازش = 0/9979

200

الف)

190

همسان زاويهدار را نشان میدهد ،بهصورتی که برای
شبکههای عصبی با ساختارهای متفاوت (تعداد مختلف
اليههای مخفی و نرون) مقدار میانگین مربعات خطا و
ضريب برازش مورد محاسبه و مقايسه قرار میگیرد و در
نهايت شبکهای با کمترين مقدار میانگین مربعات خطا و
بیشترين ضريب برازش بهعنوان شبکه عصبی مصنوعی با
بهترين عملکرد انتخاب میشود.

180

170

210

180

190

200

170

استحکام کششی اندازهگیریشده (مگا پاسکال)
2D Graph 3

110

میانگین مربعات خطا = 0/0562
درصد ازدياد طول پیشبینیشده

ضريب برازش = 0/9994

جدول  :2روند سعی و خطا برای پیداکردن تعداد بهینه
اليههای مخفی و نرونها
تعداد

تعداد

نرونهای در

اليههای

هر اليه مخفی

مخفی

0/98639

4/6127

2

1

0/98715

4/3678

3

1

ضريب

میانگین مربعات

برازش

خطا

100

ب)
90

80

0/99723

0/7603

4

1

0/99849

0/4275

5

1

0/99934

0/1537

6

1

0/99784

0/5873

7

1

0/99746

0/5398

8

1

0/99828

0/4653

9

1

70

90

100

110

80

70

60
60

اندازهگیریشده
ازدياد
طول2D
Graph
درصد 1
210

میانگین مربعات خطا = 1/6883
ضريب برازش = 0/9956

200

سختی ويکرز پیشبینیشده

ج)

0/99788

0/5113

10

1

0/99362

2/0379

2

2

0/99118

2/6176

3

2

0/99839

0/4797

4

2

190

180

170

210

200

190

180

170

سختی ويکرز اندازهگیریشده

شکل  :4مقايسه نتايج برازششده و نتايج تجربی بهکمک
نمودار رگرسیون برای خواص مکانیکی الف) استحکام کششی،
ب) درصد ازدياد طول و ج) سختی

جدول  2روند سعی و خطا برای يافتن ساختار بهینه شبکه
عصبی برای پیشبینی استحکام کششی ،درصد ازدياد طول
و سختی آلومینیوم  6061حاصل از فرآيند نورد در کانال

مجله مدلسازی در مهندسی

/9998

/ 172

5

2

0/99951

0/1225

6

2

0/99869

0/3373

7

2

0/9975

0/8355

8

2

0/99819

0/4122

9

2

0/99045

1/6592

10

2

با بررسی عملکرد شبکههای مختلف مشخص میشود که
شبکه چنداليه پرسپترون با  2اليه مخفی و تعداد  5نرون
در هريک از اليههای مخفی بهعنوان شبکه با بهترين
عملکرد برگزيده میشود (شکل ( .))3همانطور که در
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جدول  2مشخص است ،مقدار میانگین مربعات خطا برای
شبکه منتخب در مقايسه با ساختارهای ديگر شبکه دارای
کمترين مقدار يعنی  0/0172است .همچنین ضريب برازش
بسیار نزديک به  1است ،که گواه بر عملکرد خوب شبکه
عصبی منتخب است.
در شکل ( )5نمودار رگرسیون برای دادههای آموزش،
آزمون ،اعتبارسنجی و کلیه دادهها نشان داده شده است .در
اين نمودارها بهخوبی انطباق دادههای آزمايشگاهی (هدف)
و خروجیهای شبکه عصبی مصنوعی قابلمشاهده است.
نمودار رگرسیون و مقادير ضريب برازش برای دادهها ،نبودن
خطاهای بیش برازش و زير برازش و همچنین آموزش
مناسب شبکه را نشان میدهد.
خطای کم پیشبینی شبکه عصبی منتخب برای کلیه
دادهها ،گواه بر قابلاعتمادبودن شبکه در تخمین خواص
مکانیکی نمونه آلومینیوم  6061تحت فرآيند نورد در کانال
همسان زاويهدار است .مقايسه دادههای تجربی با خروجی
مدل شبکه عصبی و رگرسیون غیرخطی نشان میدهد که
هر دو مدل با دقت خوبی قابلیت پیشبینی خواص مکانیکی
را دارند ،اگرچه شبکه عصبی با توجه به مقادير پارامترهای
عملکرد استفادهشده در اين مقاله عملکرد بهتری دارد.
پس از مشخصشدن عملکرد مناسب مدل شبکه عصبی ،از
شبکه برای توسعه و تخمین و تحلیل خروجیهای شبکه
عصبی ،يعنی خواص مکانیکی نمونه آلومینیوم 6061
حاصل از فرآيند نورد در کانال همسان زاويهدار کمک گرفته
شده است .نتايج توسعه شبکه عصبی بهمنظور پیشبینی
استحکام کششی ،درصد ازدياد طول و سختی بهطور
جداگانه در زوايای کانال مختلف از  110تا  130درجه و
برای نمونه آنیل شده 1 ،عبور 3 ،عبور و  5عبور در شکل 6
نشان داده شده است.
طبق شکل ( -)6الف ،نتايج حاصل از شبکه عصبی مصنوعی
نشان میدهد که مقادير استحکام کششی در مسیر C
افزايش بیشتری نسبت به مسیر  Aداشته است .بنا بر
تحقیقات انجامشده کسر حجمی و سرعت تشکیل دانهها و
ريزدانههای هممحور در مسیر  Cبیشتر است و دانهها اندازه
ريزتری نسبت به دانههای حاصل از مسیر  Aدارند [.]24
همچنین با افزايش زاويه کانال از  110به  130درجه،
استحکام ماده کاهش میيابد .کرنش سختی به خاطر تکثیر
نابجايیها و حرکت و قفل آنها رخ داده ،باعث افزايش
استحکام میشود.
مجله مدلسازی در مهندسی
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دادههای آموزش ،ب) آزمون ،ج) اعتبارسنجی شبکه و د) کل
دادهها
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چگالی نابجايیها اشباع شده ،روند ريزدانگی کند میشود.
بعد از عبور اول ،استحکام کششی و سختی با نرخ بسیار
کمتری افزايش و درصد ازدياد طول نیز به میزان بسیار
کمی کاهش میيابد .دلیل آن نیز افزايش شديد کار سختی
در عبورهای بعدی است .همچنین ريزدانههای تولیدشده با
مرزهای بزرگ زاويه مانع حرکت نابجايیها میشود .با
افزايش عبور ،مکانیسمهای ديگر تغییرشکل مثل لغزش
مرزدانهای و چرخش دانهها آغاز میشود [ .]25البته کاهش
در ازدياد طول با افزايش تعداد عبور ادامه پیدا نخواهد کرد.
چون با افزايش کرنش پالستیک تجمعی ،فرآيند تکثیر و از
بین رفتن نابجايیها به تعادل دينامیکی میرسد و اندازه
دانه نیز به حداقل رسیده ،کوچکتر نخواهد شد [.]26
 -5نتیجهگیری
در اين مقاله ،از شبکه عصبی مصنوعی چنداليه پرسپترون
در زوايای کانال و مسیرها و تعداد عبورهای مختلف به
منظور پیشبینی استحکام کششی ،درصد ازدياد طول و
سختی نمونه آلومینیوم  6061حاصل از فرآيند نورد در
کانال همسان زاويهدار ،استفاده شده است.
همچنین با استفاده از مدل رگرسیون غیرخطی بین
استحکام کششی ،درصد ازدياد طول و سختی و پارامترهای
فرآيند روابطی بهصورت جداگانه ارائه شد .عملکرد دو مدل
شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون غیرخطی نشان میدهد
هر دو مدل با دقت مطلوبی قابلیت تخمین خواص مکانیکی
شکل  :6دادههای توسعهدادهشده بهکمک شبکه عصبی
مصنوعی الف) استحکام کششی ،ب) درصد ازدياد طول ،ج)
سختی

همانطور که در شکل ( -)6ب مالحظه میشود ،میزان
درصد ازدياد طول با کاهش زاويه کانال در نمونه کاهش
میيابد .بیشترين مقدار کاهش ناگهانی درصد افزايش طول
در عبور اول رخ میدهد .اين شکل بهخوبی نشان میدهد
که کاهش درصد ازدياد طول با کاهش زاويه کانال با شیب
ماليمی اتفاق میافتد .همچنین بیانگر اين است که تأثیر
تعداد عبور بیشتر از تأثیر زاويه کانال است .از شکل (-)6
ج استنباط میشود زاويه کانال با مقدار سختی رابطه عکس
دارد .نتايج نشان میدهد افزايش شديد در سختی نمونه
 6061در عبور اول رخ میدهد .اما در عبورهای بیشتر،
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را دارند ،اگرچه مدل شبکه عصبی مصنوعی با دقت بیشتری
پارامترهای خروجی را تخمین میزند .نتايج نشان میدهد
با استفاده از مدلهای رياضی بهويژه مدل شبکه عصبی
مصنوعی میتوان بدون نیاز به آزمونها و آزمايشهای
پرهزينه و وقتگیر ،خواص مکانیکی نمونه آلومینیوم 6061
حاصل از فرآيند نورد در کانال همسان زاويهدار را با دقت
مناسبی پیشبینی کرد.
بررسی نتايج حاصل از توسعه خواص مکانیکی با استفاده از
شبکه عصبی منتخب نشان میدهد استحکام کششی
افزايش بیشتری در مسیر  Cنسبت به مسیر  Aداشته است
و با کاهش زاويه کانال ،استحکام ماده افزايش يافته ،در
صورتی که میزان تغییر طول در نمونه کاهش میيابد.
همچنین تعداد عبورهای بیشتر باعث افزايش استحکام
سال پانزدهم ،شماره  ،51زمستان 1396
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