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ÖZET
Bu çalışmada,Eksponansiyel Ağırlıklı Parçacık Sürü Optimizasyonu (e2 - PSO) algoritması tornalama işlemlerinde
kesme koşullarının optimizasyonu için kullanılmıştır. İşleme parametrelerinden kesme hızı, ilerleme hızı,
kaldırılacak talaş derinliği, paso sayısı kullanılarak minumum maliyet hesabı gerçekleştirilmiştir. Kısıtlamalarda
takım ömrü, kesme kuvveti, güç, sıcaklık, yüzey pürüzlülüğü, kesme hızı, ilerleme ve kesme derinliği dikkate
alınmıştır. Elde edilen sonuçlar literatürdeki diğer sonuçlar ile karşılaştırılmış ve e2 – PSO tabanlı hesaplama ile
maliyetin düştüğü görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Optimizasyon, parçacık sürü optimizasyonu, tornalama, optimum kesme koşulları.

CUTTING CONDITIONS OPTIMIZATION OF TURNING OPERATIONS WITH EXPONENTIAL
INERTIA IN PARTICLE SWARM OPTIMIZATION
ABSTRACT
In this study, Exponential Inertia Particle Swarm Optimization (e2 - PSO) method has been used for optimization
of cutting conditions in turning operations. The optimum cost has been performed using processing parameters
such as cutting speed, feed, depth of metal to be removed and number of passes. Tool life, cutting force, power,
temperature, surface roughness, cutting speed, feed and cutting depth are considered in constraints. The obtained
results have been compared to other methods in the literature. And the results show that e2 – PSO has decreased
cost.
Keywords: Optimization, particle swarm optimization, turning, optimum cutting conditions.
1. GİRİŞ
CNC (Computer Numerical Control) makineler imalat sektöründe büyük ilerlemeler getirmekte ve insan gücü
gereksinimlerini azaltmaktadır. Özellikle metal kesme ve işlemenin büyük önem taşıdığı çağımızda hızlı, güvenilir
ve verimli çözümler sunmaktadır. Zira malzemenin toplam işleme süresini ve toplam maliyeti en aza indirmek ve
kârı en üst düzeye çıkarmak ekonomik açıdan önemlidir. İlerleme hızı, kesme hızı ve kesme derinliği metal kesme
süreçlerinde doğrudan işleme maliyetini etkilemektedir. Parça işleme koşullarının iyileştirilmesi amacıyla takım
üreten firmalar tarafından iş parçası–takım kombinasyonları için önerilen ilerleme hızı, kesme hızı ve kesme
derinliği gibi işleme parametreleri tabloları oluşturulmaktadır. Bu tablolar geniş bir aralıkta olduğundan maliyet
değişkenlik göstermektedir. Bu dezavantajı azaltmak için matematiksel modeller kullanılarak işleme parametreleri
belirlenmekte ve en uygun parametre değerleri belirlenmektedir [1].
Son yıllarda çeşitli optimizasyon teknikleri tornalama işlemlerine uygulanmaktadır. Shin ve Joo tornalama
işlemlerinde maliyet için bir matematiksel model ifade etmişler ve optimizasyon için dinamik programlama (DP)
kullanmışlardır [1]. Chen ve Tsai, çok geçişli tornalama operasyonlarının optimizasyonu için tavlama benzetimi
yaklaşımı (SA/PS) ile yapmıştır [2]. Vijayakumar ve arkadaşları karınca koloni algoritmasını (ACO) kullanarak
çok geçişli tornalama operasyonların optimizasyonunu yapmışlardır [3]. Chen ve Chen, gerçek kodlu genetik
algoritma (FEGA) ile tornalama işlemlerinde maliyet optimizasyonu yapmışlardır [19]. Chen tornalama
işlemlerinin optimizasyonunda dağınık arama yaklaşımını kullanmıştır [4]. Sankar ve arkadaşları evrimsel
hesaplama yöntemi (MGA) ile tornalama işlemlerinde parametre seçimi yapmışlardır [20]. Yıldız, tasarım ve

üretim problemlerinin çözümü için yeni bir optimizasyon yaklaşımı geliştirmiştir [5]. Srinivas ve arkadaşları çok
geçişli operasyonların minimum üretim maliyeti için parçacık sürü algoritması (PSO) kullanmıştır [6]. Xie ve Guo
genetik algoritma (GA) tabanlı bir yaklaşım kullanarak çok geçişli operasyonlarda parametre seçimi yapmışlardır
[7]. Yıldız, yapay arı kolonisine dayalı bir yaklaşımla tornalama işlemlerinde kesme parametrelerini belirlemiştir,
başka bir çalışmada ise kesme parametrelerini belirlemek için hibrid bir diferansiyel gelişim algoritması
geliştirmiştir [21,22]. Hrelja ve diğerleri kesme kuvveti, yüzey pürüzlülüğü ve takım ömrünü PSO kullanarak
belirlemişlerdir [23].
PSO, 1995 yılında Dr. Kennedy ve Dr. Eberhart tarafından geliştirilmiş popülasyon tabanlı sezgisel bir
optimizasyon algoritmasıdır [8]. Kuş ve balık sürülerinin sosyal davranışlarından esinlenilerek geliştirilen PSO,
yapısal bir basitliğe sahiptir ve az parametreye ihtiyaç duyar. Çok değişkenli doğrusal olmayan problemlerin
çözümünde diğer optimizasyon algoritmalarına göre daha hızlı, daha güvenilir ve daha az bellekte yer tutan
çözümler üretir [9]. Bu nedenle PSO birçok alanda uygulanmıştır [10-16]. Sonraki yıllarda ise PSO’nun çeşitli
sürümleri geliştirilmiştir [17]. Bu sürümlerden biri de Chen ve arkadaşları tarafından geliştirilen eksponansiyel
ağırlıklı PSO dur [18]. Önerilen algoritmada PSO nun temel parametrelerinden olan ağırlık vektörünün
eksponensiyel bir şekilde değişimi gerçeklenmiştir. Bu sayede optimum çözüme daha hızlı bir yakınsama elde
edilmiştir.
Bu çalışmada, (e2-PSO) algoritması ile tornalama işlemlerindeki kesme koşullarının optimizasyonu
gerçeklenmiştir. Belirlenen kısıtlar altında malzeme işleme parametrelerinin uygun değerleri hesaplanarak
minimum maliyet amaçlanmıştır. Hesaplama sonuçları literatürdeki sonuçlarla karşılaştırılmıştır.
Terminoloji
Malzeme maliyeti hariç birim üretim maliyeti($/piece)
Yükleme ve boşaltma işlemeleri ve takım boşta zamanından dolayı makine boşta iken
maliyet ($/Piece)
Kesme maliyeti ($/Piece)
Takım yenileme maliyeti ($/Piece)
Takım maliyeti ($/Piece)
Her geçiş için kaba ve son pasoişleme kesme derinliği (mm)
Kabaişleme kesme derinliği alt ve üst sınırları (mm)
Son pasoişleme kesme derinliği alt ve üst sınırları (mm)
Toplam kaldırılacak metalderinliği (mm)
İş parçasının çapı (mm)
Her geçiş için kaba ve son paso işleme ilerleme hızı (mm/rev)
Kaba işleme ilerleme hızı alt ve üst sınırlar ı(mm/rev)
Son paso işleme ilerleme hızı alt ve üst sınırları (mm/rev)
Kaba ve son paso işleme boyunca kesme kuvvetleri (kg f)
İzin verilen maksimum kesme kuvveti (kg f)
Takım seyahat ve yaklaşma/gidiş süresi ile ilgili sabitler (mm)
Kaba ve son paso işleme parametre ilişkileri sabitleri
Takım-iş parçası kombinasyonu ile ilgili katsayı
İşçilik maliyeti ($/min)
Sıcaklık denklemine ilişkin katsayı
Kesme kenarı maliyeti ($/kenar)
İş parçasının uzunluğu (mm)
Kaba geçiş sayısı
Takım ömrü denklemi ile ilgili sabitler
Kaba ve son paso işleme süresince kesme gücü (kW)
İzin verilen maksimum kesme gücü (kW)
Kaba ve son paso işleme sırasında sıcaklıklar ( )
İzin verilen maksimum sıcaklık ( )
Kesici takımın burun yarıçapı (mm)
Sabit kesme bölgesinin sınırı
Takım ömrü (min)
Hazırlık süresi (yükleme ve boşaltma gibi)(min)

Takım alışverişi için gerekli süre (min) ve takım değiştirme süresi (min)
Kaba ve son paso işleme göz önüne alındığında takım ömrü (min)
Kaba ve son paso işleme için takım ömürleri (min)
Boşta hareket süresi(takım yaklaşma ve uzaklaşma gibi) (min)
Toplam makine boşta kalma süresi (min)
Takım ömrü alt ve üst sınırı (min)
Kesme zamanı (min)
Kaba ve son paso işleme için gerçek işleme süresi (min)
Kaba ve son paso işleme kesme hızları (m/min)
Kaba işleme için kesme hızı alt ve üst sınırı (m/min)
Son paso işleme için kesme hızı alt ve üst sınırı (m/min)
İşleme parametrelerinin vektörü
için ağırlık,
Takım ömrü sabitleri
⁄
⁄
⁄
Talaş-takım arayüzü sıcaklık ifadesi ile ilgili sabitler
İzin verilen maksimum yüzey pürüzlülüğü (mm)
Enerji verimliliği
Kesme bölgesinin ifadesi ile ilgili sabitler
Kesme kuvveti denkleminin sabitleri
2. ÇOK GEÇİŞLİ TORNALAMADA MATEMATİKSEL MODEL
2.1. Amaç Fonksiyonu
Bu problemde amaç, üretim maliyetinin minimum olmasıdır ve çok geçişli tornalama işlemleri için Shin ve Joo
tarafından tanımlanan matematiksel formülasyon kullanılacaktır [1]. Birim üretim maliyeti ( ) makine boşta
iken maliyet ( ), kesme maliyeti ( ), takım yenileme maliyeti ( ) ve takım maliyeti
) toplamından
oluşmaktadır.
2.1.1. Kesme maliyeti
Tornalama işlemi çok geçişli kaba paso ve tek geçişli son paso süreçlerinden oluşur. Kesme maliyeti (
aşağıdaki gibi ifade edilir:
(1)
Gerçek işleme süresi (

) kaba paso işleme süresi (

) ve son paso işleme süresinin (

) toplamından oluşur:
(2)

Kaba paso işleme süresi

):
(

Son paso işleme süresi (

)

(3)

):
(4)

Buradan,
[

(

)

]

2.1.2. Makine boşta maliyeti
Makine boşta süresi maliyeti yükleme ve boşaltma ve takım yaklaşma ve uzaklaşma süresinden oluşur [1].

(5)

)

(6)
Boşta hareket süresi ( ) paso sayısı ve iş parçası uzunluğuyla bağlantılıdır. Böylece,
)

)

)(

)

(7)

Makine boşta süresi maliyeti ( ):
)(

[

)]

(8)

2.1.3. Takım yenileme maliyeti
İşleme koşulları kaba paso ve son paso işlemede farklı olduğu için aşınma oranı değişmektedir. Kaba paso takım
ömrü ( ), son paso takım ömrü ( ) ve toplam takım ömrü ( ) aşağıdaki gibi ifade edilir:
(9)
(10)
(11)
) ,takım alışverişi için gerekli süre

Takım değiştirme süresi
), takım ömrü
cinsinden aşağıdaki gibi yazılabilir:

) , kesme zamanı

)

(12)
Takım yenileme maliyeti (

):
[

(

)

]

(13)

2.1.4. Takım maliyeti
Takım maliyeti

ile ifade edilir:
[

(

)

]

(14)

2.1.5. Birim üretim maliyeti
Yukarıdaki ifadelere dayanarak birim üretim maliyeti (

[
[

(
(

)
)

]
]

):

)(

[
[

(

)

)]
]

(17)

2.2. Kesme Koşulları Kısıtlamaları
Çok geçişli tornalama işlemlerinin optimizasyonunda pratik kısıtlamaların dikkate alınması yeterlidir. Bu
kısıtlamalar aşağıda açıklanmıştır:

2.2.1. Kaba paso işleme
Kesme derinliği
İlerleme hızı
Kesme hızı
Takım ömrü kısıtlaması
Kesme kuvveti kısıtlaması

(18)
(19)
(20)
(21)
(22)

Güç kısıtlaması

(23)

Kesme bölgesi kısıtlaması
Talaş-takım ara yüzü sıcaklığı kısıtlaması

(24)
(25)

2.2.2. Son paso işleme
Kesme derinliği
İlerleme
Kesme hızı
Takım ömrü kısıtlaması
Kesme kuvveti kısıtlaması

(26)
(27)
(28)
(29)
(30)

Güç kısıtlaması

(31)

Kesme bölgesi kısıtlaması
Talaş-takım arayüzü sıcaklığı kısıtlaması

(32)
(33)

Son paso yüzey kısıtlaması

(34)

2.2.3. Parametre ilişkileri
(35)
(36)
(37)
(38)

)

)

)

(39)

Çizelge 1.Kesme verileri.

Simge
D
VrU
frL
VsU
fsL
p
u

C0
TL
PU
SC
k0

Değer

Simge

Değer

50 mm
300 mm
L
500 m/min VrL
50 m/min
0.1 mm/rev drU
3 mm
500 m/min VsL
50 m/min
0.1 mm/rev dsU
3 mm
5
1.75
q
0.75
0.95
2
0.4
0.2
0.105
6*1011
7*10-4
h1
25 min
0.75 min/piece
tc
5 kw
45 min
TU
140
10 µm
SRU
0.5 $/min
108
k1

Simge

Değer

dt
frU
drL
fsU
dsL
r

6 mm
0.9 mm/rev
1 mm
0.9 mm/rev
1 mm
0.75
0.85
-1
1.2 mm
0.3
1.5 min/piece
200 kgf
1000ºC
132

R
h2
te
FU
QU
k2

1
2.5 $/edge

k3
kt

2.5

k4

1

k5

3. PARÇACIK SÜRÜ OPTİMİZASYONU
PSO kuş ve balık sürülerinden esinlenilerek geliştirilen popülasyon tabanlı bir arama algoritmasıdır [8]. Kuşlar bir
bölgede yiyecek aramak için rastgele dağılırlar ve yiyeceğin yerini bilmedikleri için eş zamanlı olarak yön
değiştirirler. Sonra bilgi paylaşımı yaparak yiyeceğin ve yiyeceğe en yakın kuşun pozisyonu hakkında bilgi sahibi
olurlar. Böylece bu bilgilerle yiyeceğe ulaşırlar.PSO’da bu kuşlara parçacık adı verilmektedir. Bu parçacıkların bir
araya gelmesiyle sürü oluşur. Sürüyü oluşturan her bir parçacığın arama uzayında rastgele değerler almasıyla arama
işlemi başlatılır. Arama uzayı boyunca her bir parçacık kendi konumu ve hızını optimum parçacığa göre ayarlar.
Her iterasyonda sürüde ‘pbest’ ve ‘gbest’ olarak iki tane en iyi değer vardır. Bir parçacığın elde ettiği en iyi kendi
değeri ‘pbest’ ve bu ‘pbest’ değerlerinin en iyi değeride ‘gbest’ olarak adlandırılır. ‘d’ boyutlu arama uzayında i.
parçacığın konumu ve hızı başlangıçta sırasıyla
ve
.pbest ( ) ve
gbest(
) değerlerini bulduktan sonra hız ve konum aşağıdaki gibi güncellenir:
)

)

)

)

)

)

(

))

))

(

(40)

)

(41)

t: iterasyon sayısı
Burada
atalet ağırlığı,
i. parçacığın hızı,
aralığındaüretilmiş rastgele değerlerdir[9].

ve

değerleri hızlandırma katsayıları ve

ve

[0,1]

3.2. Eksponansiyel Ağırlıklı Parçacık Sürü Optimizasyonu (e2-PSO)
Atalet ağırlığı değerinin ( ) eksponansiyel olarak değişmesiyle oluşturulan PSO sürümüdür. Atalet ağırlığı
aşağıdaki gibi ifade edilir [18]:
)
Burada,
sayısını,

)

⁄

)

atalet ağırlığının başlangıç değerini,
atalet ağırlığının bitiş değerini,
isemaksimum iterasyon sayısını gösterir.

(42)
mevcut iterasyon

Atalet ağırlığı iterasyonlar boyunca doğrusal bir azalma yerine eksponensiyel bir azalış göstermektedir. Bu strateji,
algoritmanın arama işleminin ilk safhalarında optimum çözüm komşuluğuna hızlı bir yakınsama yapmasını
sağlamaktadır. Şekil 1‘de atalet ağırlığının doğrusal ve eksponansiyel azalma grafikleri gösterilmiştir.

Şekil 1. Atalet ağırlıkları değişimi.

4. SİMÜLASYON SONUÇLARI
Bu çalışmada, tornalama işlemlerinde minimum maliyet için parametrelerin kestiriminde e 2-PSO tabanlı
optimizasyon hesabı gerçekleştirilmiştir. e2-PSO tabanlı hesaplamaya ait akış diyagramı Şekil 1’de verilmiştir.
Deneysel hesaplamalar 30 bağımsız çalıştırma üzerinden gerçeklenmiştir. Sonuçlara ait en iyi, en kötü, ortalama ve
standart sapma değerleri Çizelge 2’de verilmiştir. Problemin çözümünde iterasyon sayısı = 100,
= 0.9,
=0.4,
, parçacık sayısı = 20 alınmıştır. Ortalama maliyet için elde edilen optimum kesme koşulları
ve yapılan çalışmalarda elde edilen kesme parametreleri Çizelge 3’te verilmiştir.

Başlangıç
Popülasyonu, hızları ve pozisyonları
rastgele oluştur

Her parçacığın uygunluk
değerini hesapla

pbest’i bul ve gbest’i
hesapla

Hızları ve pozisyonları
güncelle

Her parçacığın uygunluk
değerini hesapla

pbest ve gbest’i güncelle

Maksimum
Hayır
iterasyona
ulaşıldımı ?

Evet
Maliyeti ve değişkenleri yazdır

son

Şekil 2.Akış şeması.

Hayır

Çizelge 2.e2-PSO simülasyon sonuçları.
Algoritma

En iyi maliyet

e2-PSO

1.75 $

Ortalama
maliyet
2.0856 $

En kötü maliyet

Standart sapma

2.2315 $

0.1014

Çizelge 3.Optimum kesme parametreleri.
Kesme hızı (m/min)

İlerleme (mm/rev)

Kesme derinliği (mm)

Algoritma

Kaba paso

Son paso

Kaba paso

Son paso

Kaba paso

Son paso

e2-PSO

118.664

200.387

0.895

0.358

2.067

1.865

PSO[7]

106.69

155.89

0.897

0.28

2

2

DP[1]

117.1

179.5

0.71

0.31

2.5

1

Çizelge 3’de elde edilen kesme parametrelerinde pratik kısıtlamalar dikkate alınmıştır. Bu değerler pratikte
uygulanabilen değerlerdir.
Çizelge 4’te pratik kısıtlar kullanılarak elde edilen e2-PSO sonuçları literatürdeki diğer sonuçlarla birlikte
verilmiştir. Shin ve Joo’nun [1] yapmış olduğu matematiksel model kullanılarak gerçekleştirilen optimizasyon
çalışmaları sonucunda en düşük maliyeti e2-PSO sağlamaktadır.
Çizelge 4. e2-PSO ve literatürdeki optimum maliyet değerleri.
Algoritmalar
Maliyet($)

DP [1]
2.387

SA/PS [2]
2.2971

FEGA [19]
2.3065

MGA [20]
2.2538

PSO [6]
2.2721

e2-PSO
2.0856

4. TARTIŞMA
Bu çalışmada, e2-PSO ile çok geçişli tornalama işlemlerinin maliyet optimizasyonu çalışılmıştır. Kaba ve son paso
işlemede kesme hızı, ilerleme hızı, paso sayısı ve devir sayısı değişkenlerinin seçimi minimum maliyeti elde edecek
şekilde hesaplanmıştır. e2-PSO sonuçları genetik algoritma,tavlama benzetimi algoritması, evrimsel hesaplama
algoritması sonuçları ile karşılaştırılmıştır. e2-PSO çözümleri en uygun çözüm olarak elde edilmiştir. Bundan dolayı
birçok kısıtlamaya sahip frezeleme, delme, tornalama, raybalama vb. işlemlerde optimum parametreleri belirlemek
için e2-PSO kullanılabilir. Ayrıca daha fazla eksene sahip tezgâhlarda minimum maliyet veya minimum üretim
zamanı için de e2-PSO kullanılarak kesme parametreleri belirlenebilir.
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