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 چكیده 
شکل دهی با استفاده از لیزر، به عنوان یک روش شکل دهی حرارتی غیر تماسی، در شکل دهی و خم کاري ورق  فرآیند

در این فرآیند، با اسکن پرتو لیزر در طول یک مسیر مشخص، ورق . هاي فلزي و غیر فلزي مورد استفاده قرار می گیرد
دهی با لیزر زاویه خمش است که به پارامترهایی چون یکی از مهم ترین پارامترهاي خروجی فرآیند شکل . خم می شود

در این مقاله از دو مدل . خواص فیزیکی و مکانیکی ماده، توان لیزر، سرعت حرکت لیزر و تعداد دفعات اسکن وابسته است
. شبکه عصبی مصنوعی و منطق فازي به منظور پیش بینی زاویه خمش در فرآیند شکل دهی با لیزر استفاده شده است

مقایسه داده هاي حاصل از مدل هاي . توان لیزر و سرعت حرکت لیزر به عنوان پارامترهاي ورودي مدل ها می باشند
  .شبکه عصبی مصنوعی و منطق فازي با آزمایش ها، تنایج منطقی و قابل قبولی را نشان می دهد

  
   فازي شکل دهی ورق با لیزر، زاویه خمش، شبکه عصبی مصنوعی، منطق: کلیدي گانواژ
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Application of Artificial Neural Network and Fuzzy Logic to 

Prediction of Bending Angle in Laser Forming Process 
  

Abstract  
Laser Forming process as a non-contact thermal forming process is widely used to forming 
and bending of metallic and non-metallic sheets. In this process, according to laser irradiation 
along a specific path, sheet is bended. One of the most important output parameters in laser 
forming is bending angle that depends on process parameters such as physical and mechanical 
properties of  materials, laser power, laser travel speed and the number of scan passes. In this 
paper two models, Artificial Neural Network and Fuzzy Logic are used to predict of bending 
angle in laser forming process. Inputs to these models are Laser Travel Speed and Laser 
Power. In comparison to artificial neural network and fuzzy logic models with experimental 
results has shown a reasonable agreement. 

  
Keywords : Laser Forming; Bending Angle; Artificial Neural Network; Fuzzy 
Logic 

  
 
 

  مقدمه  -١
لیزر فرآیندي است که در آن پرتو لیزر با سرعتی مشخص بر روي سطح ورق حرکت می کند و باعث  بال دهی فرآیند شک

ضخامت ورق ایجاد می کند و  این امر تنش هاي حرارتی در راستاي. شودمی ایجاد گرادیان دمایی در راستاي ضخامت ورق 
با تکرار حرکت پرتو بر مسیر مشخص، میزان خم ایجاد  .ییر شکل پالستیک ورق در ناحیه حرارت دیده شده می شودغسبب ت

لیزر تا کنون تحقیقات فراوانی  بادر زمینه شکل دهی  .]1[ شده افزایش می یابد و در انتها یک خم دائم در ورق بوجود می آید
ر میزان زاویه خمش که به بررسی اثر گیره بندي قطعه کار ب 2006 در سال صورت گرفته است، از جمله ادواردسن و همکارانش

 .]3[ اثر خواص ماده در شکل دهی ورق هاي فلزي را بررسی نموده اند 2005 در سال یانجین و همکارانش .]2[ پرداختند
 .]4[ به بررسی اثر تغییر ضخامت بر میزان زاویه خمش در این فرآیند پرداخته اند 2006 در سال پنگ چنگ و همکارانش

ثیر حرکت پرتو لیزر بر روي سطح ورق و میزان زاویه خمش ناشی از آن با استفاده از فرمول هاي همچنین مطالعاتی در مورد تا
به بررسی اثر انتقال حرارت دو بعدي و سه بعدي بر زاویه  ]10[و چنگ لی  ]9[ کیرساندي .]5-8[ تجربی انجام شده است

رائه مدلی جهت پیش بینی زاویه خمش با استفاده از به ا ]13[و زیمین فو  ]12[و چنگ  ]11[جیو وانگ . خمش پرداخته اند
در این مقاله سعی شده تا با ارائه مدل هایی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و منطق . شبکه عصبی مصنوعی پرداخته اند

ا نتایج تجربی لیزر پیش بینی شود و نتایج حاصل از این دو مدل ب بافازي، مقدار زاویه خمش بدست آمده از فرآیند شکل دهی 
شماتیک فرآیند شکل ) 1(در شکل . مقایسه گردد و صحت هر کدام از مدل هاي عصبی و فازي بیان شود  ]14[ کیرسانیدي

  .لیزر نشان داده شده است بادهی 
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  لیزر باشماتیک فرآیند شکل دهی ) 1(شکل 
  
  شبکه عصبی مصنوعی -2
  

این روش ماشینی . ز توانایی هاي پردازشی ویژه مغز انسان داردشبکه عصبی مصنوعی رویکردي است که سعی در تقلید ا
از ویژگی هاي شبکه . یادگیري می تواند با استفاده از پردازش هاي موازي انبوه، به فراگیري الگوي موجود در داده ها بپردازد

ر شبکه مصنوعی داراي سه الیه ه .عصبی مصنوعی می توان به قابلیت یادگیري، قابلیت تعمیم و پردازش موازي آن اشاره کرد
ورودي، پنهان و خروجی می باشد که در الیه هاي ورودي و خروجی به تعداد پارامتر هاي ورودي و خروجی نرون داریم و تعداد 

جهت یادگیري شبکه تا کنون الگوریتم هاي فراوانی ارائه شده اند . نرون هاي الیه پنهان باید بصورت سعی و خطا محاسبه شود
این تابع در حین حل مسئله، مقادیر وزن و بایاس را مطابق با الگوریتم بهینه . می باشد TrainLMاز مهمترین آنها تابع  یکی

شبکه عصبی استفاده شده در این مقاله از نوع پس انتشار خطا با ساختار . تغییر می دهد Levemberg Marquardtسازي 
تابع . نشان داده شده است) 2(می باشد که شماتیک شبکه در شکل  وجیخرو پنهان نرون در الیه هاي ورودي،  1- 2-7

داده هاي حاصل از . قابل مشاهده است) 1(می باشد که در رابطه  Tansigانتخاب شده در الیه هاي پنهان و خروجی از نوع 
درصد  20جهت آموزش شبکه و  درصد از آنها 80و  است نرمالیزه شده) 2(آزمایش قبل از ورود به شبکه با استفاده از رابطه 

  .آنها جهت تست شبکه استفاده شده اند
  
  
)1(  
  
  
  
)2(  
  
  

  
  شماتیک ساختار شبکه عصبی مصنوعی) 2(شکل                                                                                           
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  منطق فازي -3
  

را به مقادیر خروجی، ) یگانه یا متعدد(ه با استفاده از منطق فازي اطالعات وروديسیستم استنباط فازي، فرآیندي است ک
ایندو روش نحوه تعیین مقدار در دو نوع سیستم استنباط فازي وجود دارد، نوع ممدانی و نوع سوگنو که . متناظر می کند

به مجموعه هاي فازي تقسیم بندي در مدل هاي فازي ابتدا باید اطالعات ورودي و خروجی . خروجی بصورت خطی هستند
گام بعدي گرفتن ورودي ها و تعیین درجه تعلقات آنها به مجموعه فازي متناظر است که با توجه به ). مرحله فازي سازي(شوند

سپس رابطه بین ورودي ها و خروجی ها توسط عبارات نوشتاري از بین این مجموعه ها . تابع عضویت مجموعه انجام می گیرد
در واقع این اظهارات زبانی ارتباط بین مجموعه هاي فازي و عملکرد هاي فازي را برقرار می ). قوانین فازي(ی شودمشخص م

در منطق . کنند و توسط این قوانین شبکه فازي آموزش دیده و می تواند رابطه بین ورودي ها و خروجی ها را استنتاج نماید
مجموعه یا ادغامی از چندین مجموعه فازي هستند در واقع ادغام مجموعه  فازي ورودي ها اعدادي حقیقی و خروجی ها، یک

هاي فازي، یک محدوده از مقادیر خروجی را شامل می شوند و به منظور بدست آوردن یک مقدار خروجی مشخص عددي از 
براي خروجی مشخص  مجموعه غیر فازي شده یک عدد مشخص را. مجموعه ها، باید عمل غیر فعال سازي روي آنها اعمال شود

  .نشان داده شده است) 3(در این مقاله از سیستم فازي ممدانی استفاده شده که شماتیک شبکه در شکل  .]15[می کند
  
  
  
  
  
  
  

  
  شماتیک ساختار منطق فازي) 3(شکل 

  
اي درصد آزمایش ها استفاده شده است که هر کدام از پارامتره 80جهت آموزش مدل فازي همانند مدل عصبی از 

نشان داده شده است ) 5و4(همانطور که در شکل هاي . مجموعه فازي دسته بندي شده اند یا شش ورودي و خروجی به چهار
 , VVL , VLتابع عضویت این دسته ها بصورت مثلثی می باشد، همچنین کد بندي این دسته ها با استفاده از حروف مخفف 

L , H , VH , VVH خیلی خیلی خیلی زیاد ،خیلی کم، کم، زیادخیلی خیلی کم، بیانگر  انجام شده است که به ترتیب ،
  .می باشند زیاد

  
  لیزر باتوابع عضویت پارامترهاي ورودي فرآیند شکل دهی )  5و4(شکل 
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  آزمایش هاي تجربی -4
  

دستگاه مورد استفاده در این عملیات، لیزر . انجام شده است Steel 1.0586 (D3)آزمایش هاي انجام شده بر روي فلز 
Co2 آزمایش و با تغییر مقادیر قدرت لیزر و سرعت حرکت لیزر انجام شده است 27بررسی پارامتري این فرآیند با انجام . است .

 د، ظرفیت گرمایی ویژه درص 30میلی متر، ضریب جذب  16میلی متر، قطر پرتو لیزر  300*150*6ابعاد قطعه مورد استفاده 
J/Kgc427 ضریب هدایت حرارتی ، W/mc35.1 چگالی ، Kg/m37860 1 و ضریب انبساط حرارتی/c 6-10*12 می باشد.  

  
  
  بررسی و تحلیل نتایج  -5
  

نتایج حاصل از آزمایش هاي تجربی و مقادیر پیش بینی شده توسط شبکه عصبی مصنوعی و منطق فازي همراه با 
همانطور که مشاهده . ارائه شده است) 1(براي آزمایش هاي استفاده شده در آموزش و تست شبکه در جدول  خطاهاي هر مدل

درصد، توانایی باالیی در  19/1درصد و منطق فازي با میانگین خطاي  11/1می شود شبکه عصبی مصنوعی با میانگین خطاي 
مشاهده می شود شبکه عصبی مصنوعی ) 6(نطور که در شکل هما. لیزر دارند باپیش بینی زاویه خمش در فرآیند شکل دهی 

. با رگرسیون مناسبی که نسبت به تمامی داده ها ایجاد کرده است قابلیت باالیی در تشخیص مقادیر صحیح زاویه خمش دارد
بینی که نشان دهنده سطوح ایجاد شده توسط منطق فازي است این مدل نیز قابلیت پیش ) 7(همچنین با توجه به شکل 

  .باالیی در این فرآیند را دارا می باشد
  

  
  نمودار رگرسیون شبکه عصبی مصنوعی) 6(شکل                       نمودار سطوح منطق فازي                          ) 7(شکل               
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لیزر را دقت  بایند شکل دهی شبکه عصبی مصنوعی و منطق فازي با آموزش صحیح می توانند مقادیر زاویه خمش در فرآ
  .است شده و مدل هاي عصبی و فازي نشان دهنده مقادیر زاویه خمش در آزمایش هاي انجام) 8(شکل . باالیی پیش بینی کنند

  
  نتایج حاصل از آزمایش ها، شبکه عصبی مصنوعی و منطق فازي) 1(جدول        

  توان لیزر ردیف
(Kw) 

 سرعت لیزر
(m/min) 

  زاویه خمش
 شبکه عصبی  )درجه(

خطاي شبکه 
 (%)عصبی 

 منطق فازي
خطاي منطق 

 (%)فازي 

 1 3 13/0 86/0 891/0 6/3 89/0 48/3 
2 3 15/0 54/1 544/1 25/0 52/1 29/1 
3 3 3/0 35/1 322/1 07/2 338/1 88/0 
4 3 45/0 016/1 021/1 49/0 02/1 39/0 
5 3 6/0 85/0 83/0 35/2 85/0 0 
6 3 2/1 67/0  666/0  59/0 665/0 74/0 
7 2 1/0 1/1 088/1 09/1 07/1 72/2 
8 2 15/0 15/1 16/1 86/0 143/1 6/0 
9 2 25/0 96/0 97/0 04/1 96/0 0 
10 2 45/0 337/0 33/0 07/2 33/0 07/2 
11 2 6/0 227/0 226/0 44/0 228/0 44/0 
12 2 75/0 2/0 202/0 1 2/0 0 
13 5/1 05/0 71/0 702/0 12/1 72/0 4/1 
14 5/1 15/0 078/1 08/1 18/0 08/1 18/0 
15 5/1 25/0 7/0 69/0 42/1 689/0 57/1 
16 5/1 45/0 256/0 254/0 78/0 254/0 78/0 
17 5/1 6/0 125/0 128/0 4/2 124/0 8/0 
18 1 05/0 06/1 054/1 56/0 058/1 18/0 
19 1 1/0 148/1 15/1 17/0 15/1 17/0 
20 1 25/0 36/0 36/0 0 35/0 77/2 
21 1 3/0 268/0 26/0 98/2 27/0 74/0 
22 1 45/0 047/0 047/0 0 048/0 12/2 

  آزمایش هاي تست
23  3 9/0 4/0  401/0  25/0 402/0 5/0 
24  3 4/1 62/0 609/0 77/1 63/0 61/1 
25  2 3/0 74/0 74/0 0 76/0 7/2 
26  5/1 3/0 478/0 49/0 61/0 47/0 2/3 
27  1 15/0 7/0 69/0 84/1 71/0 7/0 

  19/1  11/1  میانگین خطا
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 گرينتیجه - 6

در این مقاله مدل هایی با 
استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و 
منطق فازي جهت پیش بینی زاویه 

لیزر  باخمش در فرآیند شکل دهی 
از مقایسه نتایج می . ارائه شده است

توان دریافت در صورتیکه این مدل 
دیده شوند ها به خوبی آموزش 

توانایی باالیی در تشخیص زاویه 
لیزر  باخمش در فرآیند شکل دهی 

  .خواهند داشت
  

شکل                                                                      
 ه خمش براي مقادیر آزمایش شده و مدل هاي عصبی و فازيینمودار زاو) ٨(
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