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Capitolul 1: Concluzii 

 Cunoașterea informațiilor incluse în literatura de specialitate a permis formularea concluziilor menționate 

în continuare. 

 1. Prelucrarea prin electroeroziune cu electrod filiform face parte din categoria prelucrărilor prin 

electroeroziune, acestea exploatând efectele unor descărcări electrice suficient de intense pentru a determina 

îndepărtarea unor mici cantități din materialele celor doi electrozi, electrodul sculă și respectiv electrodul 

semifabricat. Necesitățile de asigurare a unei prelucrări eficiente au condus la folosirea unor condiții de lucru 

capabile să contribuie la o îndepărtare mai mare de material din semifabricat, în timp ce pentru electrodul sculă 

această îndepărtare de material ca urmare a descărcărilor electrice ar trebui să fie nulă sau cel puțin cât mai redusă, 

micșorându-se astfel uzura electrodului sculă. 
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 2. În concordanță cu cele menționate în paragraful anterior, prelucrările prin electroeroziune în general și 

prelucrarea prin electroeroziune cu electrod filiform în particular fac parte din grupa mai largă a prelucrărilor 

neconvenționale bazate pe utilizarea unor efecte termice pentru a genera o îndepărtare de material din semifabricat. 

 3. Apărut pe la mijlocul secolului anterior, procedeul de prelucrare prin electroeroziune cu electrod filiform 

s-a răspândit treptat, o dată cu punerea la punct a unor mașini de prelucrat prin electroeroziune cu fir din ce în ce 

mai perfecționate și îndeosebi prin dotarea acestor echipamente de prelucrare cu subsisteme de comandă numerică. 

 4. Prelucrarea prin electroeroziune cu electrod filiform a constituit totodată un obiectiv mereu aflat în atenția 

cercetătorilor din domeniul prelucrărilor aplicate în construcția de mașini, fiind investigate numeroase aspecte legate 

de construcția echipamentelor de prelucrare, de influența exercitată de către valorile factorilor de intrare în proces 

asupra valorilor unor parametri de interes tehnologic, de modalitățile de lărgire a posibilităților tehnologice ale 

echipamentelor de prelucrare, de ridicarea performanțelor procedeelor de prelucrare prin eroziune cu electrod 

filiform, de identificarea condițiilor optime de desfășurare a procesului de prelucrare etc. 

 5. Se apreciază că în prezent este posibilă atingerea unor precizii de prelucrare prin eroziune electrică cu 

electrod filiform de ordinul zecimilor de micrometru și a unei rugozități care poate coborî până la valori ale 

parametrului de rugozitate Ra=0,05 µm și chiar a unor suprafețe prelucrate caracterizate prin așa-numitul luciu de 

oglindă, capabile deci să reflecte o mare parte din radiația luminoasă care ajunge pe respectivele suprafețe. 

 6. În principiu, prelucrarea prin eroziune electrică cu electrod filiform face necesară existența unor 

echipamente destinate unei asemenea prelucrări, echipamente care sunt destul de scumpe, mai ales atunci când sunt 

dotate și cu subsisteme de comandă numerică. S-a constatat totuși și investirea unor eforturi orientate spre 

conceperea și materializarea unor dispozitive de prelucrare prin electroeroziune cu electrod filiform, adaptabile pe 

mașini de prelucrat prin electroeroziune cu electrod masiv. Deși asemenea dispozitive nu ating performanțele 

întâlnite în cazul mașinilor specializate de prelucrare prin electroeroziune cu electrod filiform, ele pot contribui la 

rezolvarea adecvată a unor probleme de prelucrare din practica industrială, ceea ce face ca problema conceperii și 

realizării unor astfel de dispozitive să rămână în atenția cercetătorilor. 

 

Capitolul  2 OBIECTIVELE ACTIVITATII DE CERCETARE 

 Ținând cont de informațiile identificate în literatura de specialitate referitoare la prelucrarea prin 

electroeroziune și cu deosebire la procedeele electroerozive de prelucrare cu electrod filiform, precum și de 

echipamentele disponibile în laboratoarele din Departamentul de Tehnologia Construcțiilor de Mașini de la 

Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial din Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din 

Iași, au fost apreciate ca obiective realizabile în cadrul cercetării doctorale următoarele:: 

 1.  Inițierea și materializarea unor cercetări axate pe stabilirea unor modele teoretice corespunzătoare 

proceselor și dispozitivelor ce ar putea contribui la lărgirea posibilităților tehnologice ale echipamentelor de 

prelucrare prin electroeroziune cu electrod masiv, la mai buna caracterizare a unor aspecte specifice abordării și 

aplicării unor procese de prelucrare prin electroeroziune cu electrod filiform; 

 2. Folosirea analizei sistemice pentru relevarea și gruparea adecvată a factorilor ce exercită influență asupra 

valorilor unora  dintre parametrii de interes tehnologic în cazul prelucrării prin electroeroziune cu electrod filiform. 

Asemenea parametri ar putea fi productivitatea procesului de prelucrare, rugozitatea și precizia a suprafețelor 

prelucrate etc.; 

 3. Identificarea și utilizarea unor aparate și dispozitive care să permită evaluarea rezultatelor experimentale 

obținute prin utilizarea prelucrării prin electroeroziune cu electrod filiform;  

 4. Utilizarea unor metode avansate de planificare a modului de efectuare a încercărilor experimentale și de 

analiză a rezultatelor lor, apelând, în acest sens, la metoda experimentului factorial, metoda celor mai mici pătrate 

și respectiv metoda Taguchi pentru prelucrarea rezultatelor experimentale;  

 5. Efectuarea unor încercări experimentale de prelucrare prin electroeroziune cu electrod filiform și 

stabilirea unor modele matematice empirice care să evidențieze influența exercitată de către unii factori de intrare în 

procesul electroeroziv asupra unor parametri de interes tehnologic din cazul respectivei prelucrări; 

 6. Pe baza rezultatelor obținute prin încercări experimentale, utilizarea unei metode de alegere optimă a 

acelor combinații ale valorilor factorilor de intrare în procesul de prelucrare prin electroeroziune cu electrod filiform 

care asigură obținerea unor valori cât mai convenabile pentru parametrii de interes tehnologic specifici unui 

asemenea procedeu de prelucrare; 

 7. Conturarea și materializarea unei soluții care să permită aplicarea prelucrării prin electroeroziune cu 

electrod filiform în cazul echipamentului de prelucrat prin electroeroziune cu electrod masiv de tip Sodick AD3L, 
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echipament aflat în laboratorul de tehnologii neconvenționale din Departamentul de Tehnologia Construcției de 

Mașini de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași; 

 8. Identificarea și utilizarea unor metode ce urmăresc stimularea creativității tehnice în direcția stabilirii 

mai multor variante de dispozitive care să permită materializarea unei prelucrări prin electroeroziune cu electrod 

filiform pe mașina de prelucrat prin electroeroziune cu electrod masiv, folosind, de exemplu, metodei diagramei de 

idei și ulterior o combinare a variantelor de componente rezultate prin utilizarea acestei metode; 

 9. Intenționând să se identifice mai multe soluții pentru dispozitivul de prelucrat prin electroeroziune cu 

electrod filiform, se va avea în vedere micșorarea numărului de variante ce se vor examina ulterior mai amănunțit 

prin folosirea unei metode de selectare a celei mai convenabile variante dintre mai multe variante disponibile, 

realizându-se astfel o selecție optimă a soluției ce va fi materializată ulterior; 

 10. Întreprinderea demersurilor necesare realizării fizice a unui dispozitiv de prelucrat prin electroeroziune 

cu electrod filiform adaptabil pe mașina de prelucrat cu electrod masiv din dotarea laboratorului de tehnologii 

neconvenționale din cadrul Departamentului de Tehnologia Construcțiilor de Mașini, fiind posibilă obținerea prin 

prelucrare sau achiziționare a unor componente ale dispozitivului; 

 11. Elaborarea unor recomandări utilizabile în practica industrială în cazul aplicării unor procedee de 

prelucrare prin electroeroziune cu electrod filiform; 

 12. Elaborarea și comunicarea în cadrul unor manifestări științifice, respectiv publicarea în volume ale unor 

asemenea manifestări sau în jurnale științifice, a unor lucrări referitoare la rezultatele cercetărilor teoretice și 

experimentale obținute în legătură cu utilizarea în general a prelucrării prin electroeroziune și în particular a 

prelucrării prin electroeroziune prin folosirea unui electrod filiform. 

 

Capitolul 3 CONTRIBUȚII TEORETICE LA STUDIUL PROCESULUI DE PRELUCRARE 

PRIN ELECTROEROZIUNE CU ELECTROD FILIFORM 

 Au fost utilizate patru metode pentru studierea procesului de electroeroziune, dar si pentru dezvoltarea unui 

dispozitiv adaptabil de prelucrare prin electroeroziune cu electrod filiform pe o mașina de prelucrat cu electrod 

masiv. Aceste metode sunt următoarele: 

1 – metoda analizei sistemice; 

2 – metoda diagramei de idei; 

3 – analiza valorii; 

4 –  proiectarea axiomatică. 

 

3.5 Concluzii 

1. Cercetările teoretice referitoare la prelucrarea prin electroeroziune cu electrod filiform și la necesitățile 

și posibilitățile de extindere a utilizării mașinilor de prelucrat prin electroeroziune cu electrod filiform au fost 

orientate în primul rând spre identificarea factorilor susceptibili să exercite influența asupra parametrilor de interes 

tehnologic valabili în cazul unui asemenea tip de prelucrare; 

2. Utilizarea metodei analizei sistemice a permis clarificarea unor aspecte referitoare la factorii de intrare 

specifici procesului de prelucrare prin electroeroziune, la mărimile ce ar putea constitui parametri de ieșire din proces 

și chiar cu privire la posibilele influențe ale unor factori de intrare în procesul electroeroziv asupra valorilor 

variabilelor de ieșire din proces (asupra valorilor parametrilor de interes tehnologic); 

3. Prin folosirea metodei diagramei de idei s-au acumulat informații despre componentele necesare unui 

dispozitiv care să permită materializarea unei prelucrări prin eroziune electrică cu electrod filiform pe o mașină de 

prelucrat prin electroeroziune cu electrod masiv. S-au identificat totodată o serie de variante ale subsistemelor din 

componența unui asemenea dispozitiv și s-au conceput chiar o serie de variante ale dispozitivului urmărit; 

4. Luându-se în considerare patru variante posibile de realizare a dispozitivului, au fost stabilite criteriile 

de evaluare a lor, aceste criterii fiind de altfel folosite efectiv prin utilizarea unei metode din analiza valorii care a 

facilitat detașarea unei soluții în legătură cu care au fost ulterior abordate probleme concrete de proiectare; 

5. Prin luarea în considerare a variantei de dispozitiv selectate prin utilizarea unor principii specifice 

metodelor de analiză a valorii, a fost concepută o primă variantă de dispozitiv. S-a realizat în continuare o analiză a 

variantei de dispozitiv, apelându-se la unele dintre principiile specifice metodei de proiectare axiomatică, în acest 

fel apărând unele sugestii de îmbunătățire a dispozitivului de prelucrat prin electroeroziune cu electrod filiform 

adaptabil pe o mașină de prelucrat prin electroeroziune cu electrod masiv. 
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Capitolul 4 MATERIALE ȘI ECHIPAMENTE PENTRU STUDIUL PROCESULUI DE PRELUCRARE 

PRIN ELECTROEROZIUNE CU ELECTROD FILIFORM 

In vederea prelucrărilor si a verificărilor au fost utilizate mai multe echipamente si materiale, acestea fiind: 

1 - Mașina de prelucrat prin electroeroziune cu electrod masiv de tip Sodick AD3L; 

2 - Echipamentul de prototipare rapida FDM Kossel B3DP; 

3 - Dispozitivul de prelucrat prin electroeroziune cu electrod filiform existent în laborator’ 

4 - Balanța digitala; 

5 - Rugozimetrul de tip Mitutoyo SJ-201P; 

6 - Multimetrul electronic KEMOT KT30; 

7 - Microscopul optic XJP-6A; 

8 - Electrodul filiform și materialul epruvetei; 

9 - Variante ale dispozitivului luate în considerare; 

10 - Mașina de prelucrat prin electroeroziune cu electrod filiform CTWG 250. 

 

Concluzii 

1. În vederea realizării unor încercări experimentale, au fost identificate posibilitățile de utilizare a unor 

echipamente, aparate și dispozitive pentru studiul sau utilizarea procesului de prelucrare prin electroeroziune cu 

electrod filiform. 

2. Au fost analizate în acest sens cu precădere caracteristicile de prelucrare utilizabile în cazul mașinii de 

prelucrat prin electroeroziune cu electrod masiv din dotarea laboratorului de tehnologii neconvenționale din 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, intenționându-se să se conceapă și să se realizeze cel puțin un 

dispozitiv de prelucrat prin electroeroziune cu electrod filiform adaptabil pe această mașină. 

3. A fost identificată o soluție de dispozitiv de prelucrat prin electroeroziune cu electrod filiform dezvoltată 

anterior în cadrul laboratorului și au fost întreprinse analize ale aceste soluții, în vederea identificării acelor aspecte 

ce puteau fi ulterior luate în considerare la conceperea unor noi variante de asemenea dispozitive. 

4. Pentru cercetarea experimentală a unor aspecte specifice prelucrării prin electroeroziune cu electrod 

filiform, au fost stabilite posibilitățile de utilizare a unui rugozimetru de tip Mitutoyo SJ-201P, a unei balanțe digitale 

de tip  Radwag Partner AS60/220/C/2, a unui multimetru electronic de tip Kemot KT30. 

5. Au fost concepute 2 soluții având caracteristici de construcție oarecum distincte, pentru prima dintre 

aceste soluții elaborându-se documentația specifică unei cereri de brevetare (soluție în prezent publicată pe pagina 

web espace.net) - figura 4.12, iar pentru celelalte soluții identificându-se posibilități de materializare a lor. Unele 

dintre componentele soluțiilor materializate au fost executate prin imprimare 3D pe un echipament de prototipare 

rapidă de tip FDM Kossel B3DP (fig. 4.23). 

 
 

Capitolul 5 

 

CONTRIBUȚII EXPERIMENTALE LA STUDIUL PROCESULUI DE PRELUCRARE 

 PRIN ELECTROEROZIUNE CU ELECTROD FILIFORM 
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5.1 Compararea unor caracteristici  de funcționare ale dispozitivului de prelucrat prin 

electroeroziune cu electrod filiform existent în laborator cu cele ale dispozitivului propus 

În scopul comparării unor caracteristici de funcționare ale dispozitivului de prelucrat prin electroeroziune 

cu electrod filiform existent în laboratorul de tehnologii neconvenționale (dispozitiv adaptabil pe mașina de prelucrat 

prin electroeroziune cu electrod masiv de tip ELER-01) cu cele ale diapozitivului propus (dispozitiv adaptabil pe 

mașina de prelucrat prin electroeroziune cu electrod masiv de tip Sodick AD3), au fost completate informațiile 

necesare. 

Aceste informații evidențiază existența unor avantaje ale dispozitivului propus, din punctul de vedere al 

dimensiunilor de gabarit, al masei, al consumului de energie, al existenței unor posibilități de executare a unor fante 

cu înclinarea poziției firului la nivelul zonei de prelucrare etc. 

Compararea a vizat și desfășurarea unor teste pe cele două dispozitive, urmărindu-se influenţa valorilor 

unor parametri de intrare pentru funcționarea dispozitivului asupra valorilor turației rolei de tragere a electrodului 

filiform. 

În acest sens, s-a procedat la efectuarea mai întâi a unor teste pe dispozitivul existent, utilizându-se schema 

de lucru selectată. Așa cum s-a menționat în capitolul anterior, alimentarea de la rețea a motorului electric de tragere 

a firului se realizează prin intermediul unui sistem transformator coborâtor de tensiune – redresor, din categoria celor 

utilizate în mod obișnuit pentru încărcarea acumulatoarelor (bateriilor reîncărcabile) pentru autoturisme. 

Pentru relevarea influenței tensiunii de alimentare a motorului electric asupra turației rolei de tragere a 

firului, au fost determinate pe cale experimentală rezultatele înscrise în tabelele 5.2 și 5.3 din teză, rezultate valabile 

în cazul dispozitivului existent și respectiv dispozitivului propus pentru prelucrarea prin electroeroziune cu electrod 

filiform adaptabil pe o mașină de prelucrat prin electroeroziune cu electrod masiv. 

Prin utilizarea rezultatelor experimentale înscrise în tabelele 5.2 și 5.3, au fost elaborate reprezentările 

grafice din figurile 5.2, 5.3 și 5.4. 

În cazul dispozitivului propus, s-a recurs la o creștere a tensiunii la mersul în sarcină, acționându-se asupra 

potențiometrului.  

Reprezentarea grafică din figura 5.2 evidențiază o dependență liniară între tensiunea de mers în gol și 

tensiunea de mers în sarcină în cazul dispozitivului existent. 

Structura electronică mai complicată a sursei de alimentare a dispozitivului propus a condus la un alt tip de 

corelație între tensiunea de mers în gol și respectiv tensiunea de mers în sarcină în cazul dispozitivului propus (fig. 

5.3).  

În diagramele din figurile 5.4 și 5.5 a fost relevată dependența turației motorului de antrenare a rolei de 

tragere a firului de tensiunea de mers în sarcină și, așa cum era de așteptat, o mărire a tensiunii conduce la o creștere 

a turației arborelui de ieșire al motorului electric. 

Atât determinarea funcțiilor de regresie, cât şi calculul valorilor coeficienților de determinare și respectiv 

trasarea graficelor s-au efectuat utilizându-se programul Excel. Dispunând de funcțiile de regresie corespunzătoare 

dependențelor dintre tensiunea de mers în sarcină și turația motorului, a fost posibilă realizarea reprezentării grafice 

din figura 5.6, în care s-a încercat să se compare cele două dependențe pentru întreg domeniul de variație a tensiunii 

de sarcină, dar, de fapt, fiecare motor al fiecărui dispozitiv are un domeniu specific în care este posibilă modificarea 

tensiunii de mers în sarcină. 

 

Viteza de deplasare liniară a electrodului filiform 

Ca urmare a rotirii rolei de tragere a firului, acesta se va derula de pe rola pe care se află acumulat, va 

străbate zona de prelucrare, în care va fi afectat de dezvoltarea descărcărilor electrice și se va acumula treptat pe rola 

de tragere. Viteza de deplasare liniară poate fi estimată prin luarea în considerare a turației rolei de tragere (fiind 

egală cu viteza periferică a pachetului de fir în curs de dezvoltare pe rola de tragere). Cu ajutorul unei relații relativ 

simple (v=πdn, în care d este diametrul pachetului de fir de pe rola de tragere, în mm, iar n – turația rolei de tragere, 

în rot/min), se poate estima valoarea vitezei de deplasare a electrodului filiform.  

Se poate constata că, datorită unei modificări între anumite limite a diametrului d al pachetului de fir ce se 

acumulează pe rola de tragere, vom avea de-a face cu o variație lentă a vitezei de deplasare liniară a electrodului 

filiform. Pentru a diminua posibila influență exercitată de către variația vitezei de deplasare liniară a firului asupra 

valorilor unor parametri de interes tehnologic, s-a acordat prioritate unei creșteri a lățimii zonei de pe rola de tragere 

ce este destinată acumulării firului ce a trecut deja prin zona de prelucrare.  

Se recomandă ca, pentru prelucrările de precizie ridicată, firul să nu fie utilizat decât o singură dată. La 

luarea unei decizii în acest sens, se va recurge la o examinare a nivelului de uzare a firului sub acțiunea descărcărilor 

electrice. Dacă se constată o uzură relativă scăzută a electrodului filiform și nu este cazul unei prelucrări de precizie, 

ar putea deveni posibilă încă o utilizare a electrodului filiform. 
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Pentru a se obține o imagine asupra variației vitezei de deplasare liniară a electrodului filiform, în tabelul 

5.4 au fost înscrise valorile calculate ale vitezei, determinate prin luarea în considerare a diametrului maxim al 

pachetului de fir de pe rola de tragere a firului și a diferitelor turații ale rolei de tragere. Se poate constata o variație 

a vitezei firului de la 3,45 mm/s la 8,88 mm/s. In scopul unei comparări cu viteza de deplasare a firului din cazul 

dispozitivului existent, informații similare celor din tabelul 5.4 au fost înscrise în tabelul 5.5. 

Analiza informațiilor incluse în tabelele 5.4 și 5.5 permite să se observe că viteza de lucru a firului în cazul 

dispozitivului existent este mai mare decât cea din cazul dispozitivului propus. Ținând cont de faptul că mașina de 

prelucrat prin electroeroziune cu electrod masiv (Sodick AD3L) pe care urmează a fi adaptat dispozitivul de 

prelucrare prin electroeroziune cu electrod filiform nu este o mașină specializată destinată exclusiv realizării de 

operații de tăiere cu electrod filiform, se apreciază că o viteză de deplasare liniară mai mică poate deveni mai 

convenabilă, limitând într-o anumită măsură consumul de electrod filiform necesar la efectuarea unor tăieturi de o 

lungime prestabilită în semifabricat. Desigur, o dată cu diminuarea vitezei de deplasare liniară a electrodului filiform, 

trebuie să se acționeze și în sensul diminuării intensității curentului din descărcările electrice amorsate între 

electrodul filiform și semifabricat, pentru a se reduce uzura ce va afecta electrodul filiform și a diminua în acest fel 

riscul de rupere a firului. 

 

5.3. Utilizarea metodei de planificare a încercărilor experimentale și a metodei celor mai mici 

pătrate pentru prelucrarea rezultatelor experimentale 

5.3.2. Metoda celor mai mici pătrate 

În principiu, metoda celor mai mici pătrate constituie o modalitate standard de abordare a sistemelor de 

ecuații supradeterminate, adică a acelor sisteme care au un număr mai mare de ecuații decât numărul necunoscutelor. 

Denumirea pleacă de la necesitatea minimizării sumei pătratelor erorilor care au intervenit în definirea fiecăreia 

dintre ecuațiile folosite. Aplicarea metodei este mai simplă în cazul ecuațiilor liniare și respectiv în cazul ecuațiilor 

liniarizabile. 

 Se consideră că metoda a fost promovată de către matematicianul german Carl Friedrich Gauss, dar una 

dintre primele aplicații a fost abordată de matematicianul francez Adrien-Marie Legendre, într-o lucrare publicată 

în anul 1805. 

Metoda poate fi descrisa ca un procedeu algebric ce integrează diferite ecuații liniare. 

Obiectivul metodei celor mai mici pătrate vizează ajustarea parametrilor unei funcții pentru a se integra cât 

mai bine unui set de rezultate existent. Un set de date simple constă din n puncte (perechi de date într-un sistem 

ortogonal de axe) (xi, yi, i=1, … , n) unde xi este variabila independentă, iar yi este variabila dependentă, a cărei 

valoare a fost anterior determinată prin observații  și constatări directe.  

Modelul funcției ce urmează a fi determinate poate fi de forma f(x,β), în care un număr de parametri 

ajustabili m sunt incluși în vectorul β. Se urmărește să se identifice acele valori ale parametrilor modelului care 

concordă cel mai bine cu rezultatele determinate anterior. În conformitate cu principiile metodei celor mai mici 

pătrate, valorile optime ale parametrilor corespund situației în care suma S a pătratelor reziduurilor calculelor 

matematice este minimă: 

S = ∑ ri
2n

i=1 =min.                                                                                                                                   (5.10) 

Reziduul calculului matematic poate fi definit ca o diferența între valoarea variabilei dependente curente yi 

și valoarea anticipată a acesteia, f(xi, β): 

  ri =  yi −  f(xi, β).                                                                                                                                 (5.11) 

  Așadar, problema generală care apare o constituie funcțiile f1, …fk  și respectiv identificarea valorilor 

coeficienților a1,…ak,  astfel încât  relația liniară luată în considerare sa fie cea mai buna aproximare în raport cu 

datele obținute pe cale experimentală. 

Pentru a rezolva problema abordată prin metoda celor mai mici pătrate recurgând la o minimizare a sumei 

pătratelor erorilor matematice, se poate scrie, de exemplu, eroarea termenului e1 în modul următor: 

e1 = yi – (a+bxi).                                                                                                                                     (5.12) 

Se poate constata, din această ecuație, că, în conformitate cu cele menționate anterior, eroarea corespunde 

diferenței dintre valoarea observata yi  și valoarea prezisa (a+bxi). Prin eliminarea parantezelor, se ajunge la: 

ei = yi – a - bxi.                                                                                                                                                                                                                 (5.13) 

Expresia erorii conform relației anterioare se ridică la pătrat, ulterior ținându-se cont de suma tuturor 

valorilor erorilor ce iau în considerare rezultatele experimentale, ajungându-se astfel la relația:  

∑ ei
2n

i=1  = ∑ (yi − a − bxi)
2n

i=1                                                                                                     (5.14) 

Pentru a se obține minimul expresiei definite prin relația anterioară, se apelează la calculul diferențial, 

folosindu-se derivata parțială a funcției din membrul al doilea și egalând cu zero aceasta funcție, în primul rând în 

raport cu a și apoi în raport cu b. În cadrul exemplului prezentat aici, cu numai două necunoscute, a și b, prin 

http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Friedrich_Gauss
http://en.wikipedia.org/wiki/Adrien-Marie_Legendre
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rezolvarea sistemului de ecuații aferent celor două derivate parțiale cărora li se pune condiția de a fi egale cu zero, 

vor fi identificate soluțiile:  

b=
∑ (xi−x̅)n

i=1  (yi− y̅)

∑ (xi− x̅)2n
i=1

 ,                                                                                                                            (5.15) 

iar  a = x̅ - by̅,                                                                                                                                               (5.16)  

în care  x̅  și  y̅  sunt medii ale acelor variabile (http://www.sagepub.com/upm-data/17668_Chapter2.pdf, 2014). 

 În cazul prelucrării prin electroeroziune și al necesității de stabilire a unor modele matematice empirice 

pentru unii dintre parametrii de interes tehnologic, metoda celor mai mici pătrate va fi utilizată prin programul 

specializat de calculator (Crețu, 1992) utilizat pentru identificarea valorilor exponenților și coeficienților din 

modelele matematice avute în vedere. 

 

5.3.3. Utilizarea metodei de planificare a încercărilor experimentale și a metodei celor mai mici 

pătrate pentru procesarea rezultatelor experimentale în cazul prelucrării prin electroeroziune cu electrod 

filiform a unei epruvete din oțel rapid 

 

Urmărindu-se determinarea unor funcții empirice care să permită evidențierea influenței exercitate de către 

valorile unora dintre factorii de intrare în procesul de prelucrare prin electroeroziune cu electrod filiform asupra 

valorilor unor parametri de ieșire din acest proces, au fost realizate încercări experimentale pe o mașină specializată 

de prelucrare prin electroeroziune cu electrod filiform. 

În cadrul încercărilor experimentale, a fost utilizat un electrod filiform din cupru, cu diametrul de 0,15 mm, 

iar materialul probei a fost oțelul rapid HS6-5-2, a cărui  compoziție chimică include 0.80 % C, 4.10 % Cr, 5.1 % 

Mo, 6.1 % W, 2.0 %. Grosimea epruvetei  din oțel rapid a fost de 3 mm. S-a avut în vedere determinarea unor modele 

matematice empirice care să evidențieze influența valorilor unor factori de intrare în procesul de prelucrare prin 

electroeroziune cu electrod filiform asupra vitezei de tăiere (mașina de prelucrat prin electroeroziune cu electrod 

filiform dispune de un sistem autoadaptiv pentru asigurarea unei anumite viteze de lucru/de tăiere, în sensul că pentru 

materialele care se dovedesc ușor prelucrabile prin electroeroziune cu electrod filiform, viteza de lucru va fi mai 

mare, în timp ce pentru materialele mai greu prelucrabile prin procedeul investigat, viteza de lucru va fi mai redusă) 

și respectiv asupra valorilor unor parametri de caracterizare a rugozității suprafeței prelucrate. 

Au fost luate în considerare principiile unui experiment factorial cu trei variabile independente, la două 

niveluri de variație ale acestora. S-a optat pentru numai două niveluri de variație ale valorilor factorilor de intrare în 

proces, apreciindu-se că pentru zona de variație propusă a valorilor factorilor de intrare va exista o variație monotonă 

(fără maxime și minime) a valorii parametrului de ieșire supus analizei. 

În calitate de factori de intrare în proces, au fost folosite durata Ti a impulsului, durata pauzei Tp dintre 

impulsuri și respectiv intensitatea medie I a curentului din timpul descărcărilor electrice. Valorile propriu-zise 

maximă și minimă ale mărimilor luate în considerare în calitate de factori de intrare în proces au fost următoarele:  

pentru durata impulsului, Timin = 2 µs, Timax  = 10 µs, pentru durata pauzei dintre impulsuri Tpmin =12 µs, Tpmax=60 

µs, pentru intensitatea medie a curentului corespunzătoare descărcărilor electrice  Imin=2 A, Imax= 3 A. 

 Folosind valorile propuse pentru factorii de intrare luați în considerare, au fost  realizate  în epruveta din 

oțel rapid opt fante rectilinii cu o lungime de 10 mm, apelând desigur la procedeul de prelucrare prin electroeroziune 

cu electrod filiform pe o mașină specializată de prelucrare prin acest procedeu. S-a apelat la rugozimetrul de  tip 

Mitutoyo Surftest SJ 210 pentru determinarea valorilor unor parametri de rugozitate a suprafețelor prelucrate 

(abaterea medie aritmetică Ra a profilului evaluat și respectiv abaterea medie pătratică Rq a profilului evaluat). Atât 

valorile factorilor de intrare în proces, cât și cele ale parametrilor de ieșire, au fost înscrise în tabelul 5.6. În coloanele 

cu numerele 2, 3 și 4 au fost precizate valorile mărimilor luate în considerare în calitate de factori de intrare. În 

coloana nr. 5 din tabel a fost înscrisă durata necesară realizării unei tăieturi în epruveta din oțel rapid cu o lungime 

de 10 mm. Ținând cont de această lungime și de durata procesului de tăiere, a fost posibil calculul valorilor vitezei 

de tăiere, valorile acesteia fiind înscrise în coloana nr. 6 din tabelul 5.6. Ultimele două coloane din acest tabel au 

fost rezervate menționării valorilor parametrilor de rugozitate Ra și Rq. 

Rezultatele experimentale au fost prelucrate matematic cu ajutorul unui program specializat de calculator, 

bazat pe utilizarea metodei celor mai mici pătrate (Crețu, 1992). A fost luată în considerare  stabilirea unor modele 

matematice empirice de tip funcție putere, deoarece asemenea funcții permit formarea imediată a unei imagini 

referitoare la intensitatea influenței exercitate de către factorii de intrare în proces asupra valorilor parametrilor de 

ieșire din procesul analizat. Într-adevăr, în cazul unei funcții de tip putere, o valoare mare a exponentului atașat unui 

factor de intrare evidențiază o influență a respectivului factor mai mare decât cea din cazul unui factor căruia i-a fost 

atașat un exponent de valoare mai mică. De asemenea, o valoare pozitivă a exponentului dovedește o creștere a 



 11 

mărimii parametrului de ieșire la creșterea valorii factorului de intrare în proces, în timp ce o valoare negativă a 

exponentului relevă o scădere a valorii parametrului de ieșire, la creșterea valorii factorului de intrare.  

De menționat este însă faptul că programul de calculator menționat (Crețu, 1992) permite de fapt 

selecționarea celui mai adecvat model matematic empiric dintre 5 funcții matematice disponibile (polinom de gradul 

I și II, funcție de tip putere, de tip exponențial și respectiv funcția hiperbolică).  

Selectarea se realizează apelându-se la așa-numitul criteriu al lui Gauss, valoarea acestuia determinându-

se ca o sumă a pătratelor diferențelor dintre ordonatelor punctelor având aceeași abscisă și determinate pe cale 

experimentală, respectiv cele corespunzătoare unui anumit model matematic. Cu cât valoarea criteriului lui Gauss 

este mai mică, cu atât modelul empiric adoptat este mai corespunzător în raport cu rezultatele experimentale folosite 

pentru determinarea lui. În acest fel, programul de calculator menționează care este modelul empiric cel mai adecvat 

pentru rezultatele experimentale obținute, dar lasă posibilitatea de a se utiliza și un alt model matematic, așa cum de 

fapt s-a precizat anterior. 

 

5.3.4 Model matematic empiric pentru viteza de tăiere prin electroeroziune cu electrod filiform 

Așa cum s-a menționat anterior, prin prelucrarea matematică a rezultatelor experimentale, au fost stabilite 

modele matematice de tip funcție putere pentru a releva influența exercitată de către valorile factorilor de intrare în 

proces asupra vitezei de tăiere v. 

A fost astfel identificat următorul model empiric: 

v=0.0387Ti0.446Tp-0.328I0.822,        (5.17) 

valoarea criteriului lui Gauss fiind SG=0,0003498166. 

 Programul de calculator evidențiază faptul că o adecvanță mai bune rezultatelor experimentale luate în 

considerare ar corespunde unei funcții hiperbolice de forma: 

𝑣 = 0,116 −
0,0865

𝑇𝑖
+

0,322

𝑇𝑝
−

0,111

𝐼
,         (5.18) 

 pentru care valoarea criteriului lui Gauss este SG=0,0001227241. 

Prin utilizarea modelului matematic de tip funcție putere (model preferat frecvent pentru modelarea unor 

procese industriale), au fost elaborate reprezentările grafice din figurile 5.7 și 5.8. Analiza modelului matematic 

empiric corespunzător relației (5.17) și a reprezentărilor grafice din figurile 5.7 și 5.8 arată faptul că cea mai 

puternică influență asupra vitezei de tăiere v este exercitată de către intensitatea I a curentului corespunzător 

descărcărilor electrice, întrucât exponentul atașat acestui factor de intrare în relația (5.18) are cea mai mare valoare 

absolută, atunci când este comparată cu valorile exponenților atașați celorlalți doi factori de intrare în proces. Așa 

cum era de așteptat, o creștere a mărimii intensității I conduce la o creștere a vitezei de tăiere, creșterea intensității I 

determinând o mărire a energiei descărcărilor electrice, ceea ce înseamnă o creștere a cantității de material topit și 

vaporizat, deci îndepărtat din semifabricat ca urmare a descărcării electrice. 

Următorul factor din punctul de vedere al intensității influenței exercitate asupra vitezei de tăiere v este 

durata impulsului Ti. La creșterea valorii acestui factor de intrare, se înregistrează o mărire a vitezei de tăiere, întrucât 

valoarea exponentului atașat lui v este pozitivă.  

De obicei, în literatura de specialitate se menționează existența unor maxime ale productivității procesului 

de prelucrare prin electroeroziune pentru anumite valori ale duratei Ti a impulsului. Existența creșterii vitezei de 

tăiere prin electroeroziune cu electrod filiform la mărirea duratei Ti a impulsului poate fi corelată cu acea porțiune 

a curbei evidențiate în literatura de specialitate în care se observă o mărire a productivității procesului (evaluate, în 

cazul de față, prin intermediul vitezei de tăiere).  

Influența cea mai redusă, dar și în sens contrar față de influența celor doi factori de intrare menționați 

anterior (durata Ti a impulsului și intensitatea medie I a curentului corespunzător descărcărilor electrice) corespunde 

duratei Tp pauzei dintre impulsuri. Într-adevăr, așa cum se poate deduce din analiza modelului matematic empiric 

și din reprezentarea grafică din figura 5.8, creșterea valorii duratei Tp a pauzei dintre impulsuri are drept rezultat o 

scădere a vitezei de tăiere prin electroeroziune cu electrod filiform.  

Explicația este în mare parte similară celei din cazul influenței exercitate de către durata Ti a impulsului, 

doar că, în acest caz, rezultatele experimentale corespund, probabil, zonei descendente a curbei de variație a 

productivității în raport cu durata Tp a pauzei dintre impulsuri, curbă ce prezintă un maximum, conform informațiilor 

identificate în literatura de specialitate. 

 

5.3.5. Modele matematice empirice pentru parametrii de rugozitate Ra și Rq ai suprafeței 

prelucrate 

Valorile concrete ale parametrilor de rugozitate determinate pe cale experimentală au fost înscrise în tabelul 

5.7. Se poate constata că pentru fiecare încercare experimentală, au fost efectuate trei măsurători ale unor parametri 
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de rugozitate și că există o anumită dispersie a rezultatelor experimentale, în calculele ulterioare luându-se în 

considerare o medie a rezultatelor celor trei măsurători. Prelucrarea matematică a rezultatelor experimentale înscrise 

în tabelul 5.6 a permis stabilirea următoarelor două modele matematice empirice de tip funcții putere pentru 

parametrii de rugozitate Ra (abaterea medie aritmetică a profilului evaluat, în limitele lungimii de referință) și Rq 

(abaterea medie pătratică a profilului evaluat, în limitele lungimii de referință): 

Ra=1.829Ti0.237Tp-0.275I1.165,              (5.19) 

pentru care criteriul lui Gauss are o valoare SG=16,24756; 

Rq=2.428Ti0.257Tp 
-0.275I1.108,             (5.20) 

criteriul lui Gauss având în acest caz valoarea SG=28,2778. 

 Ca și în cazul vitezei de tăiere prin electroeroziune cu electrod filiform, s-a preferat folosirea unor funcții 

de tip putere, dat fiind faptul că, în general, în cazul unor procese de prelucrare prin metode clasice, sunt utilizate 

asemenea funcții (așa cum este cazul modelelor matematice propuse frecvent în ultimele decenii pentru viteza de 

așchiere, pentru mărimile componentelor forței de așchiere, pentru relevarea influenței factorilor specifici proceselor 

de așchiere asupra mărimii parametrilor de rugozitate etc.). Programul de calculator menționat (Crețu, 1992) a 

evidențiat existența unei mai bune adecvanțe în raport cu rezultatele experimentale în cazul unor funcții hiperbolice, 

dacă se utilizează pentru evaluarea adecvanței criteriul lui Gauss: 

 𝑅𝑎 = 12,101 −
7,626

𝑇𝑖
+

47,834

𝑇𝑝
−

19,671

𝐼
,     (5.21) 

în cazul parametrului de rugozitate Ra, valoarea criteriului lui Gauss fiind SG=14,72612  și respectiv: 

 𝑅𝑞 = 15,344 −
10,090

𝑇𝑖
+

62,441

𝑇𝑝
−

24,892

𝐼
,      (5.22) 

în cazul parametrului de rugozitate Rq, criteriul lui Gauss având valoarea SG=24,58666. 

Plecând de la cele două modele matematice empirice corespunzătoare relațiilor matematice scrise anterior 

pentru funcții de tip putere, au fost elaborate reprezentările grafice din figurile 5.9, 5.10 și 5.11. 

 

 

 
 

Analiza acestor reprezentări grafice și a funcțiilor de tip putere corespunzătoare relațiilor 5.19 și 5.20 a 

permis formularea observațiilor menționate în continuare.  

În primul rând, se constată existența unor apropieri între valorile exponenților și faptul poate fi justificat, 

într-o anumită măsură, prin aceea că ambele modele matematice empirice iau în considerare abaterile profilului 

evaluat față de o așa-numită linie medie, în primul caz fiind vorba despre o abatere medie aritmetică, iar în al doilea 

– de o abatere medie pătratică, existând deci unele similitudini în modul de calculare a acestor mărimi. 

Ca și în cazul modelului matematic empiric corespunzător vitezei de tăiere, factorul cu cea mai puternică 

influență este intensitatea medie a curentului aferent descărcărilor electrice, întrucât în ambele relații cele mai mari 

valori absolute aparțin exponenților atașați acestui factor de intrare în procesul de prelucrare prin eroziune electrică 

cu electrod filiform. Ambele modele matematice empirice confirmă creșterea înălțimii asperităților la mărirea 

intensității medii a curentului corespunzător descărcărilor electrice. Justificarea acestei constatări se poate baza pe 

producerea unor descărcări de energie mai mare atunci când intensitatea curentului crește, ceea ce va conduce la 

cratere de adâncimi mai mari și deci la o mărire a valorilor parametrilor de rugozitate ce iau în considerare înălțimile 

asperităților.  Pe locul doi din punctul de vedere al intensității influenței exercitate asupra valorilor parametrilor de 

rugozitate luați în considerare se află în acest caz durata T a pauzei dintre impulsuri, a cărei creștere se soldează cu 
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o diminuare a valorilor parametrilor Ra și Rq.  Este posibil ca o durată mai mare a pauzei dintre impulsuri să permită 

o evacuare mai bună a particulelor detașate din electrozi din spațiul de lucru și la diminuarea numărului posibilelor 

descărcări electrice parazite pe traseul electrod-sculă - particulă metalică aflată în dielectric – epruvetă.  

Mărirea duratei Ti a impulsului pare să conducă la creșterea valorilor parametrilor de rugozitate Ra și Rq, 

întrucât valorile exponenților atașați acestui factor de intrare în cele două modele matematice empirice sunt pozitive, 

dar mai mici în valori absolute decât valorile exponenților corespunzători duratei Tp a pauzei dintre impulsuri.  

Explicația acestei situații se bazează pe o îndepărtare mai pronunțată de material din epruvetă atunci când 

duratele impulsurilor sunt mai mari, ceea ce înseamnă apariția unor cratere mai mari și deci valori mai mari ale 

înălțimilor asperităților evaluate prin intermediul parametrilor de rugozitate Ra și Rq.    

 

5.4.2 Utilizarea metodei Taguchi în cazul modelării parametrului de rugozitate Ra al suprafeței 

prelucrate 

Se ia în considerare un proces ce presupune existența a trei variabile independente cu valori pe două 

niveluri. Se pleacă de la rezultatele ce au fost analizate anterior prin intermediul facilităților oferite de metoda 

planificării încercărilor experimentale. 

În tabelul 5.8 pot fi observate valorile factorilor de intrare în proces și respectiv rezultatele obținute atunci 

când se consideră în calitate de parametru de ieșire abaterea medie aritmetică Ra a profilului evaluat. Se poate 

observa faptul că s-au utilizat pentru codificarea nivelurilor de variație ale factorilor de intrare (durata Ti a 

impulsului, durata Tp a pauzei dintre impulsuri, intensitatea medie I a curentului corespunzător descărcărilor 

electrice) simbolurile 1 pentru nivelul minim al factorului de intrare și respectiv simbolul 2 pentru nivelul maxim al 

aceluiași factor.  

In relațiile utilizate în continuare se vor utiliza următoarele simboluri: a - pentru factorul de intrare; b - 

rezultatul înmulțirii interacțiunilor; T - media generala a rezultatelor măsurătorilor; E - efectul mediu al unui factor; 

Yt - răspunsul teoretic; Ym - răspunsul măsurat, care, în cazul de față, este parametrul de rugozitate Ra; r - reziduul; 

c - răspunsul mediu;  j – interacțiunile; 1 - valoarea minima a unui factor de intrare; 2 – valoarea maximă a unui 

factor de intrare; M - media generala pentru toate încercările. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media generală notată cu "T" se poate determina efectiv ca medie a răspunsurilor pentru toate încercările 

experimentale. Efectul mediu notat cu "EAi" se determină ca o diferența între media răspunsurilor, atunci  când 

factorul se află la nivelul i  și media generala T.    Relația generală de definire a efectului mediu are forma: 

 EAi = media răspunsurilor pentru cazul în care factorul A este la nivelul i  - Media generală 

                 (5.23) 

 O altă relație ce exprimă mai concret modul de definire a efectului mediu este: 

T
N

Y

E
i

Ni

i

ij

jAi
−=


=1

,
                  (5.24) 

în care Yij corespunde valorilor parametrului de ieșire, în situația în care factorul de intrare i are o valoare 

corespunzătoare  nivelului j; Ni reprezintă numărul total al răspunsurilor. 

 

 

 

 

Tabelul 5.10. Răspunsuri medii ale interactiunilor a câte doi 

factori de intrare 

Ti1 Tp1= 2,303 Ti1 Tp2= 2,6655 

Ti2 Tp1= 8,905 Ti2 Tp2= 2,1645 

Ti1 I1= 2,361 Ti1 I2= 2,6075 

Ti2 I1= 2,3795 Ti2 I2= 8,69 

Tp1 I1= 2,256 Tp1 I2= 8,952 

Tp2 I1= 2,4845 Tp2 I2= 2,3455 

 

Tabelul 5.11.  Valori ale mediei generale calculate prin luarea în considerare a mediilor răspunsurilor medii 

corespunzătoare celor două niveluri ale fiecărui factor de intrare 

(relație de calcul:4T=(a1+a2)/2) 

T=(Ti1+Ti2)/2= 4.0095 

T=(Tp1+Tp2)/2= 4.0095 

T=(I1+I2)/2= 4.0095 

T=(Ti1Tp1+Ti1Tp2+Ti2Tp1+Ti2Tp2)/4= 4.0095 

T=(Ti1I1+Ti1I2+Ti2I1+Ti2I2)/4= 4.0095 

Tabelul 5.9. Raspunsuri medii ale factorilor de 

intrare atnci când ei sunt situați la același nivel 

(determinați ca medie a patru valori) 

Ti1= 2,48425 

Ti2= 5,53475 

Tp1= 5,604 

Tp2= 2,415 

I1= 2,37025 

I2= 5,64875 
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Valorile calculate ale efectelor medii ale factorilor și interacțiunilor au fost înscrise în tabelele 5.12 și 5.13. 

Răspunsul teoretic se consideră drept acea valoare a factorului de intrare în proces care s-ar obține dacă 

funcționarea sistemului ar fi influențată numai de efectele medii.  

Pentru calculul răspunsului mediu, se iau în considerare rezultatele fiecăreia dintre încercările 

experimentale. În principiu, fiecare răspuns teoretic se determină prin adunarea, la media generală, a efectelor medii 

aferente factorilor analizați, pentru nivelurile la care se află factorii din cadrul experimentului supus analizei.  

Răspunsurile teoretice, notate cu "Yt", au fost calculate fără luarea în considerare a interacțiunii dintre toate cele trei 

variabile. Valorile propriu-zise ale răspunsurilor teoretice și modul în care acestea au fost calculate sunt prezentate 

în tabelul 5.14 

Reziduurile sunt determinate de diferența între răspunsul măsurat "Ym"  și răspunsul teoretic "Yt".  

Este necesar să se calculeze reziduul pentru fiecare dintre cele 8 încercări experimentale efectuate. Valorile 

reziduurilor calculate în modul descris anterior au fost înscrise în tabelul 5.15. Se poate observa ca se respecta 

condiția ca suma reziduurilor sa fie nula, iar în coloana din dreapta se poate observa ca pătratul reziduurilor este 

identic.  

Calculul răspunsurilor medii ale interacțiunilor. Răspunsurile medii ale interacțiunilor pot fi calculate 

cu ajutorul relației generale: 

IAiBj=MAiBj-M-EAi-EBj ,                                                                                                                                                (5.25) 

în această relație MAiBj fiind media răspunsurilor atunci A este pe nivelul i, iar B este pe nivelul j; M corespunde 

mediei generale; EAi și EBj sunt efectele factorului A aflat la nivelul i și factorului B situat la nivelul j. Valorile 

propriu-zise ale interacțiunilor în cazul analizat sunt prezentate în tabelul 5.16. Rezultatele calculelor privind 

varianțele pentru fiecare factor, interacțiune, reziduu și respectiv suma tuturor varianțelor au fost incluse în tabelul 

5.17. 

Exemplificarea grafică a variației răspunsurilor medii atunci când factorii de intrare în proces trec 

de pe nivelul inferior pe nivelul superior. Rezultatele calculelor prezentate anterior au permis elaborarea 

reprezentărilor grafice din figurile 5.12-5.21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Să observăm că deși asemenea reprezentări grafice fac trimitere la răspunsurile medii, de fapt se iau în 

considerare efectele medii ale factorilor. În cadrul fiecărei reprezentări grafice, în lungul axei absciselor se vor înscrie 

succesiv cele două niveluri ale fiecăruia dintre factorii de intrare analizați, iar în lungul axei ordonatelor – valoarea 

factorului corespunzătoare acelui nivel. 

 
Fig. 5.12. Răspunsul mediu în cazul modificării duratei Ti a impulsului 

 

Răspuns mediu factor Ti 
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Prin analizarea modului în care se produce modificarea valorii factorului de intrare la trecerea de pe nivelul 

inferior pe cel superior, se pot formula observații privind sensul de variație (creștere sau scădere) și respectiv privind 

intensitatea acelei variații (o pantă mai abruptă definind o influență mai puternică a unui factor, în raport, de exemplu, 

cu influențele altor factori. 

Se poate astfel constat că o creștere a intensității I a curentului și respectiv a duratei Ti  impulsului are drept 

consecință o mărire a valorii parametrului de rugozitate Ra, în timp ce o creștere a duratei Tp a pauzei dintre 

impulsuri va determina o diminuare a valorii parametrului de rugozitate Ra.  

Elaborarea modelului matriceal. Calculele efectuate anterior permit scrierea unui model matematic 

matriceal, elaborat prin luarea în considerare a mediei generale M, a efectelor fiecărui factor la cele două niveluri, a 

unei matrice [Afi], a transpusei matricei factorului i, de forma t[Afi] și a unei matrice ce vizează interacțiunile dintre 

parametrii i și j, aflați la niște niveluri k și l. 

În aceste condiții, matricea are forma generală: 
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     (5.26) 

în care M este media generală, Efi,k corespunde efectelor factorilor i aflați la nivelul k, [Afi] este matricea factorului 

i, t[Afi] este transpusa matricei factorului i, iar Ifi,kfj,l sunt interacțiunile dintre factorii i și j, aflați la nivelurile k și l. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 

Fig. 5.20.  Răspunsul mediu în cazul tuturor factorilor 

 

Răspunsuri medii pentru factori 

și interacțiuni 

Răspuns mediu interacțiunea   

Ti + Tp + I  
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În mod concret, în cazul supus analizei din acest subcapitol, vom avea: 

Y= 4.0095+media generală; 

            + [Ti] → matricea efectelor factorului Ti 

 

             + [Tp] → matricea efectelor factorului Tp 

 

  

              + [I] → matricea factorului I 

 

 

  [Ti-Tp]           + [Ti-Tp] → matricea interacțiunii Ti-Tp 

 

 

 

                         +  [Ti-I] → matricea interacțiunii Ti-I 

 

 

                                                                                                                    

                                                         + [Tp-I] → matricea interacțiunii Tp-I      

 

 

Analiza reprezentărilor grafice elaborate pentru evidențierea influenței exercitate de către factorii de intrare 

în proces pune în evidență procese similare celor ilustrate prin folosirea modelelor matematice empirice de tip funcții 

putere. Se constată astfel că mărirea intensității medii a curentului corespunzător descărcărilor electrice conduce la 

o mărire a înălțimilor asperităților suprafeței generate prin electroeroziune cu electrod filiform evaluate prin 

intermediul parametrului de rugozitate Ra. În același timp, un efect de mărire a valorilor parametrului de rugozitate 

Răspunsuri medii pentru 

interacținui 
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Ra se manifestă și la creșterea valorilor duratei Ti a impulsului. Trecerea de la nivelul inferior la cel superior a 

duratei Tp a pauzei dintre impulsuri are drept consecință o mărire a valorii parametrului de rugozitate Ra.  

Examinarea graficelor corespunzătoare influențelor exercitate de către interacțiuni evidențiază o creștere a 

valorii parametrului de rugozitate Ra la trecerea pe nivelul superior a interacțiunilor de tip Ti-I și Tp-I și respectiv o 

diminuare a valorii parametrului de rugozitate Ra la trecerea de pe nivelul inferior pe cel superior a interacțiunii Ti-

Tp.  

 

5.5 Stabilirea condițiilor de prelucrare prin electroeroziune cu electrod filiform folosind metoda 

analizei relaționale  gri 

Conceptul de optimizare se referă la selectarea celei mai bune soluții din multitudinea alternativelor de 

rezolvare a unei probleme. În prezent, problema optimizării este abordată în legătură cu ceea ce înseamnă conceptul 

de sistem. Așa cum s-a menționat în capitolul 3, acest concept (cel de sistem) vizează tratarea unui echipament sau 

unui proces ca un întreg independent organizat, în care avem de-a face, pe de o parte, cu factori impuși (factori de 

intrare în sistem), iar la capătul opus cu niște parametri de ieșire din sistem, parametri ale căror valori sunt rezultate 

ale interacțiunilor dintre factorii de intrare  și respectiv dintre factorii de intrare și mediul exterior. 

Pentru a optimiza un proces de prelucrare, se pune problema identificării acelor combinații ale  valorile 

factorilor de intrare în proces astfel încât unul sau mai mulți parametri de ieșire să ajungă la valori considerate ca 

fiind cele mai convenabile. Daca se urmărește optimizarea unui singur parametru, atunci avem de-a face cu o 

optimizare monocriterială. Daca se pune problema optimizării mai multor parametri de ieșire din sistem, atunci 

problema abordată aparține domeniului optimizării multicriteriale.  

Metoda analizei relaționale gri evaluează relația cantitativa dintre elementele incluse în doua serii, una 

dintre serii fiind caracterizata de o cantitate de informație relevanta, iar cealaltă serie incluzând informații mai puțin 

relevante. Când diferențele dintre elementele incluse în cele doua serii sunt mici, se considera ca rezultatele 

comparației sunt convenabile, deci ele pot fi luate în considerare la adoptarea unei anumite decizii. Dintr-un 

asemenea motiv, analiza relațională gri se bazează pe luarea în considerare a nivelurilor de similitudine și 

variabilitate existente în cele  două seturi de informații comparate.  

În cadrul acestui subcapitol, aplicarea metode analizei relaționale gri va lua în considerare în calitate de 

factori de intrare în proces durata Ti a impulsului, durata Tp a pauzei dintre impulsuri și respectiv și intensitatea 

medie I a curentului corespunzător descărcărilor electrice din timpul prelucrării prin electroeroziune cu electrod 

filiform. Se vor folosi, totodată, rezultatele experimentale utilizate și în cazul stabilirii modelelor matematice 

empirice pentru parametrul de rugozitate Ra și respectiv pentru viteza de tăiere prin eroziune electrică cu electrod 

filiform. 

Într-o primă etapă de aplicare a metodei, a fost realizată o normalizare a rezultatelor experimentale, folosind 

în mod adecvat una din relațiile specifice situației analizate, respectiv „mai mare înseamnă mai bine”  și „mai mic 

înseamnă mai bine”. În cazul nostru, situația „mai mare înseamnă mai bine” corespunde vitezei de taiere, întrucât 

ne interesează ca viteza de tăiere sa fie cat mai mare, situație în care se va utiliza relația (Dodun et al., 2019): 

 

Xij =
Yij−min Yij

max Yij−min Yij
 .                                                                                                (5.27) 

 

Atunci când „mai mic înseamnă mai bine” (ceea ce ar corespunde luării în considerare a parametrului de 

rugozitate Ra, pentru care am putea fi interesați în obținerea unor valori cât mai scăzute), se va utiliza o relație de 

forma: 

 

Xij =
max Yij−YYij

max Yij−min Yij
.                                                                                               (5.28) 

  

În cele două relații anterioare, simbolurile utilizate au următoarele semnificații: 

Yij este mărimea parametrului de ieșire j pentru experimentul i; 

min Yij și max Yij sunt valorile minime  și maxime ale parametrului de ieșire. 

Se definește un așa-numit coeficientul relațional gri ξij, ce se calculează cu ajutorul relației: 

max0

maxmin

+

−
=






i

ij ,                                                                           (5.29) 

 

în care ξ este coeficientul de diferențiere (distingere), căruia i se atribuie valori între 0  și 1;  
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Δ0i  este diferența dintre valoarea absolută X0
j a rezultatului normalizării ideale pentru parametrul de ieșire 

j  și caracteristica de performanță Xij,  ceea ce înseamnă că Δ0i = ǀX0
j-Xijǀ; 

Δmin  este cea mai mică valoare a Δ0i, iar  Δmax  este cea mai mare valoare Δ0i. 

Pentru început, se va analiza situația în care cei doi parametri de ieșire (viteza de taiere  și parametrul de 

rugozitate Ra) sunt considerați ca fiind de importanţă egală, ceea ce înseamnă că pentru coeficientul de diferențiere 

ξ se va adopta o valoare egală cu 0,5. În acest mod, devine posibilă calcularea coeficienților gri γi, cu ajutorul unei 

relații de forma: 

γi =
1

n
∑ Wkξij

n
j=1 ,                                                                                                 (5.30) 

în care n este numărul caracteristicilor de interes (în cazul de față, n=2, interesându-ne viteza de taiere și parametrul 

de rugozitate Ra).  

Așa cum se poate observa, analiza relațională gri ia în considerare fiecare încercare experimentală și pleacă 

de la o evaluarea a importanţei adoptate pentru fiecare parametru de ieșire din procesul supus investigației.  

Rezultatele calculate prin utilizarea relațiilor anterioare au fost înscrise în tabelul 5.27. 

Analiza acestor rezultate evidențiază faptul că setul cel mai convenabil al valorilor factorilor de intrare în 

proces se obține pentru experimentul cu nr. 1. 

Aceasta înseamnă ca valorile factorilor de intrare care corespund acestui experiment (Ti=10 µs, Tp=60 µs, 

I=3 A) pot fi apreciate ca fiind cele mai apropiate de valorile de natură sa asigure o viteza maxima de taiere și o 

rugozitate minimă, atunci când cele două caracteristici (cei doi parametri de ieșire din proces) sunt considerate ca 

fiind de importanță egală (utilizându-se coeficienți de diferențiere egali cu 0,5).  

O altă situație ar putea fi cea în care parametrii de ieșire sunt apreciați ca nefiind de importanţă egală. De 

exemplu, se poate adopta ipoteza că viteza de taiere v este mai importanta decât rugozitatea (acesta este în general 

cazul prelucrărilor de degroșare prin electroeroziune cu electrod filiform). Intr-o asemenea situație, se poate 

considera ca fiind optim ξv=0,9  și ξRa=0,1. Și în acest caz se poate observa ca valoarea maximă a coeficientului γ I  
corespunde tot încercării experimentale nr. 1. 

Așa cum s-a menționat anterior, combinațiile valorilor factorilor de intrare pot fi considerate ca fiind optime 

atunci când coeficientul de diferențiere ξv=0,9 a fost atribuit vitezei de taiere  și coeficientul de diferențiere ξRa=0,1 

a fost atribuit parametrului de rugozitate Ra. Rezultatele obținute până în acest moment pot fi analizate în continuare 

prin folosirea unor principii specifice metodei Taguchi, deci luând în considerare un așa-numit raport semnal/zgomot 

(în limba engleză, signal/noise, S/N). Pentru a calcula așa numita funcție a calității pierdute, se recomandă folosirea 

unor relații de forma: 

• Atunci când se face evaluarea pe principiul “mai mare înseamnă mai bine”: 

 Lij =
1

n
∑

1

Yijk
2

n
k=1  ;                                                                       (5.31) 

• Atunci când se recurge la o evaluare pe principiul “mai mic înseamnă mai bine”: 

Lij =
1

n
∑ Yijk

2n
k=1 ,                                                                                                        (5.32) 

în care n  este numărul încercărilor experimentale repetate pentru o aceeași valoare a unui factor de intrare; 

k - numărul încercării experimentale; 

Yijk – valoarea parametrului de ieșire i în experimentul j, în cadrul experimentului repetat de un număr k de 

ori. 

Raportul semnal/zgomot S/N poate fi calculat pentru cele doua situații luate în considerare folosind relația: 

ηij = −10 log( Lij)                                                                                                                                 (5.33) 
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In cazul rezultatelor experimentale obținute, ultima relație poate fi utilizată pentru a determina valoarea 

așa-numitei funcții a calității pierdute. Se poate observa ca pentru toate situațiile, cea mai convenabilă combinație a 

factorilor de intrare corespunde de asemenea experimentul nr. 1. Această situație duce la o  ușoara contradicție. De 

obicei, atunci când viteza de taiere este mare (datorita energiei mai mari transmise electrodului filiform), înălțimea 

asperităților ar trebui sa fie mai mare, întrucât descărcările electrice dispun de o energie mai mare. O posibilă 

explicație a acestei situații oarecum contradictorii ar putea fi dispersia mai mare ce corespunde valorilor măsurate 

ale parametrului de rugozitate Ra, datorita deviațiilor axei firului de la forma riguros liniară. 

Se poate observa ca atât în cazul în care se consideră parametrii de ieșire ca fiind de egală importanţă 

(caracterizați de o valoare a coeficientului de diferențiere egală cu 0,50), cât și în cazul în care cei doi parametri de 

ieșire utilizați nu sunt considerați ca fiind de egală importanţă (în cazul nostru acceptându-se valori ale coeficienților 

de diferențiere de 0,9 pentru viteza de taiere și de 0,1 pentru parametrul de rugozitate Ra), o aceeași combinație a 

valorilor factorilor de intrare pare sa asigure cea mai convenabilă desfășurare a procesului de prelucrare prin 

electroeroziune cu electrod filiform. 

 

5.6. Concluzii 

1. Ca urmare a investigării unor soluții teoretice pentru un dispozitiv de prelucrare prin electroeroziune cu 

electrod filiform adaptabil pe o mașină de prelucrat prin electroeroziune cu electrod masiv, a fost selectată o variantă 

ale cărei componente au fost executate sau achiziționate și respectiv asamblate pentru definitivarea dispozitivului 

urmărit. 

2. Întrucât la conceperea acestui dispozitiv s-a plecat de la efectuarea unor observații referitoare la un 

dispozitiv existent în laboratorul de tehnologii neconvenționale de prelucrare din Universitatea Tehnică „Gheorghe 



 20 

Asachi” din Iași, au fost efectuate o serie de teste pe ambele dispozitive, pentru a fi evidențiate unele caracteristici 

de utilizare a lor. S-a urmărit în acest sens modificarea turației rolei de tragere a electrodului filiform sub acțiunea 

modificării tensiunii de alimentare cu energie electrică a motorului de antrenare în mișcare de rotație a rolei de 

tragere și respectiv variația vitezei liniare de deplasare a firului ca urmare a modificării turației rolei de tragere. 

3. A fost conceput și materializat un program de cercetare experimentală a variației unor parametri de 

interes tehnologic la prelucrarea prin electroeroziune cu electrod filiform, pe o mașină specializată destinată unei 

asemenea prelucrări, a unor fante de lungime precizată și determinându-se durata procesului de prelucrare. La 

conceperea programului de cercetare experimentală, au fost luate în considerare principiile specifice unui experiment 

factorial complet cu trei variabile independente (durata impulsului, durata pauzei dintre impulsuri, intensitatea medie 

a curentului electric corespunzător descărcărilor electrice) la două niveluri de variație ale acestor variabile. În calitate 

de parametri de ieșire din proces, au fost alese durata procesului, viteza de tăiere (de deplasare liniară a electrodului 

filiform în lungul fantei obținute), parametrii de rugozitate a suprafeței Ra și Rq. 

4. Prelucrarea și analiza rezultatelor experimentale s-a realizat în primul rând prin utilizarea metodei celor 

mai mici pătrate pentru determinarea unor modele matematice empirice de tip funcție putere, pentru evidențierea 

influenței exercitate de către valorile factorilor de intrare în proces asupra vitezei de tăiere și respectiv asupra 

parametrilor de rugozitate luați în considerare. A fost constatată influența decisivă a intensității medii a curentului 

electric atât asupra vitezei de tăiere, cât și asupra valorilor parametrilor de rugozitate Ra și Rq, creșterea intensității 

determinând mărirea valorii vitezei de tăiere și respectiv a înălțimilor asperităților generate de procesul de prelucrare 

prin electroeroziune. 

5. O altă modalitate de prelucrare și analiză a rezultatelor experimentale a fost cea care a avut la bază 

metoda Taguchi, stabilindu-se în acest sens modele matematice matriceale pentru viteza de tăiere și pentru durata 

procesului de prelucrare, cu luarea în considerare și a efectelor interacțiunilor dintre factorii de intrare în procesul 

de prelucrare. 

6. A fost utilizată metoda analizei relaționale gri pentru identificarea celor mai convenabile combinații ale 

valorilor factorilor de intrare în proces, atunci când se acordă parametrilor de ieșire importanțe egale și respectiv 

pentru situația în care prioritară (prin valorile coeficienților de diferențiere) se consideră fie viteza de tăiere, fie 

rugozitatea suprafețelor prelucrate. 

 

Capitolul 6 

 

 CONCLUZII FINALE, CONTRIBUȚII PROPRII  

ŞI DIRECȚII VIITOARE DE CERCETARE 

 

 6.1. Concluzii finale 

1. Analiza informațiilor existente în literatura de specialitate consultată a permis să se constate ca până în 

prezent au fost concepute  și realizate câteva dispozitive ce pot fi utilizate pentru prelucrarea prin electroeroziune cu 

electrod filiform adaptabile pe mașini de prelucrat cu electrod masiv. 

2. Dacă se examinează aspectele ce definesc cercetările efectuate în ultimii ani în domeniul prelucrării prin 

electroeroziune cu electrod filiform, se constată că se continuă investigațiile științifice orientate spre relevarea 

influenței exercitate de către valorile factorilor de intrare în procesul de prelucrare asupra valorilor unor parametri 

de ieșire specifici acestui proces. În calitate de factori de intrare în procesul investigat, au fost luate în considerare 

caracteristici ale impulsurilor electrice utilizate pentru generarea descărcărilor capabile să contribuie la prelevarea 

de material din semifabricat, compoziția chimică a materialului electrodului filiform și respectiv cea a materialului 

semifabricatului, natura și caracteristicile de circulație ale lichidului dielectric la nivelul interstițiului de lucru. Drept 

parametri de ieșire specifici procesului de prelucrare prin electroeroziune cu electrod filiform, s-a apelat la 

productivitatea procesului, evaluată prin intermediul vitezei de tăiere, al suprafeței realizate prin tăiere în unitate de 

timp, a cantității de material îndepărtat din semifabricat în unitate de timp, dar și la rugozitatea suprafețelor obținute, 

la uzura electrodului filiform, la grosimea stratului modificat termic sub acțiunea descărcărilor electrice. 

3. S-a observat existența unor direcții de cercetare orientate spre optimizarea valorilor parametrilor de ieșire 

ai procesului supus investigației, prin identificarea unor seturi de valori ale factorilor de intrare care să asigure 

obținerea celor mai convenabile rezultate ale procesului de prelucrare. Au existat preocupări legate de realizarea 

unei optimizări monocriteriale (ce urmăreau determinarea unor valori optime pentru un singur criteriu de evaluare a 

rezultatelor procesului) și respectiv a unei optimizări multicriteriale, cu luarea în considerare a două sau chiar a mai 

multor criterii de optimizare. 

4. Ca tendințe generale ale cercetărilor în domeniul prelucrărilor prin eroziune electrică cu electrod filiform, 

se constată că acestea au vizat o mărire a vitezei de tăiere, o micșorare a uzurii electrodului filiform, o micșorare a 
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înălțimilor asperităților de suprafață generate prin procesul de prelucrare și respectiv a grosimii stratului afectat 

termic de către descărcările electrice. 

5. Ca soluții constructive urmărite de cercetarea în domeniul prelucrării prin electroeroziune cu electrod 

filiform, a fost observată mărirea numărului de axe comandate din cadrul echipamentelor de prelucrare dotate cu 

subsisteme de comandă numerică, astfel încât a devenit posibilă tăierea unor suprafețe riglate cu unghiuri de înclinare 

diferite în raport cu direcția verticală, aspect ce a permis astfel realizarea prin prelucrare a unor suprafețe conice sau 

chiar cu o variație între anumite limite a unghiului de înclinare a generatoarei materializate de forma rectilinie a axei 

firului la nivelul zonei de lucru. 

6. Alte direcții de cercetare a proceselor de prelucrare prin electroeroziune cu electrod filiform abordate de 

cercetători din diverse zone ale lumii au urmărit modificarea compoziției lichidului dielectric, prin introducerea unor 

particule care vor rămâne în suspensie în lichidul dielectric (soluție ce a permis chiar obținerea unor suprafețe de tip 

oglindă, caracterizate prin valori foarte mici ale parametrilor de rugozitate ce iau în considerare înălțimile 

asperităților suprafeței prelucrate), precum și realizarea unor electrozi filiformi din două sau din mai multe materiale 

diferite, astfel încât să se asigure o  cât mai bună comportare a firului din punctul de vedere al parametrilor de interes 

tehnologic din cazul prelucrării prin electroeroziune cu electrod filiform. 

7. S-a constatat că au existat preocupări de concepere, realizare și experimentare a unor dispozitive de 

prelucrare prin electroeroziune cu electrod filiform, adaptabile pe mașini de prelucrat prin electroeroziune cu 

electrod masiv, care, deși nu asigură performanțe ale prelucrării similare celor din cazul mașinilor specializate de 

prelucrare prin electroeroziune cu electrod filiform, pot contribui la rezolvarea acceptabilă unor probleme practice 

în care este necesară realizarea unor fante subțiri în semifabricate din materiale greu prelucrabile prin procedee 

clasice și asigurând, totodată, o lărgire a posibilităților tehnologice ale mașinilor de prelucrat prin electroeroziune cu 

electrod masiv. 

 

6.2. Contribuții proprii 

Cercetarea teoretică și experimentală întreprinsă în legătură cu procesul de prelucrare prin eroziune 

electrică cu electrod filiform a condus la aprecierea în calitate de contribuții proprii a aspectelor menționate în 

continuare. 

Contribuții teoretice: 

1. Consultarea documentelor accesibile din literatura de specialitate referitoare la prelucrarea prin eroziune 

electrică cu electrod fiilor a permis o sistematizare a informațiilor existente în diferite lucrări și elaborarea unei 

sinteze care să ofere o imagine asupra stadiului actual al cunoștințelor tehnice și științifice care abordează diferite 

laturi ale procesului supus investigației. 

2. Plecând de la informațiile identificate în literatura de specialitate, a fost realizată o analiză sistemică a 

procesului de prelucrare prin electroeroziune cu electrod filiform, analiză ce pune în evidență mai clar ansamblul 

factorilor de intrare în proces și respectiv acele rezultate de interes tehnologic ce constituie, în acest caz, parametri 

de ieșire ai sistemului aferent procesului de prelucrare prin eroziune electrică cu electrod filiform. 

3. Prin apelarea la metoda diagramei de idei, au fost identificate variante pentru componente ale unui 

dispozitiv de prelucrare prin electroeroziune cu electrod filiform, componente prin a căror îmbinare devenea posibilă 

conceperea unor noi soluții de dispozitive destinate prelucrării prin eroziune electrică cu electrod filiform adaptabile 

pe mașini de prelucrat prin electroeroziune cu electrod masiv. 

4. Pentru un număr restrâns de alternative ale dispozitivului urmărit, alternative identificate prin utilizarea 

metodei diagramei de idei, au fost stabilite criterii de evaluare a lor și a fost utilizată așa-numita tehnică (metodă) a 

deciziei impuse (aspecte ale acestei tehnici/metode fiind specifice domeniului mai larg al analizei valorii) pentru 

relevarea celor mai convenabile asemenea variante de dispozitive. 

5. Au fost utilizate principii valabile în cadrul așa-numitei proiectări axiomatice pentru definirea mai clară 

a cerințelor pe care trebuie să le îndeplinească un dispozitiv de prelucrare prin electroeroziune cu electrod filiform 

adaptabil pe o mașină de prelucrat prin electroeroziune cu electrod masiv de tip Sodick AD3L, mașină existentă în 

laboratorul de tehnologii neconvenționale din Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași. Folosirea 

principiilor proiectării axiomatice a facilitat și identificarea unor structuri materiale care să asigure îndeplinirea 

cerințelor funcționale specifice dispozitivului urmărit.  

Contribuții experimentale: 

6. A fost concepută o variantă de dispozitiv de prelucrat prin eroziune electrică cu electrod filiform în cazul 

căreia s-a apreciat că unele aspecte prezintă elemente de originalitate și s-a recurs la elaborarea documentației 

specifice unei propuneri de invenții înaintate către Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci București, în prezent 

soluția fiind publicată pe internet de către instituția autorizată ca invenție. 
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7. Au fost concepute și materializate trei variante de dispozitiv pentru prelucrare prin electroeroziune cu 

electrod filiform adaptabile pe o mașină de prelucrat prin electroeroziune cu electrod masiv și pentru care au fost 

întreprinse eforturi de achiziționare sau realizare a unora dintre componentele lor. Analiza comparativă a 

respectivelor soluții constructive de dispozitive a condus la relevarea aspectelor mai convenabile valabile în cazul 

uneia dintre ele. 

8. Pentru cercetarea experimentală propriu-zisă a procesului de prelucrare prin electroeroziune cu electrod 

filiform, a fost conceput și realizat un program de încercări experimentale bazat pe utilizarea unui așa-numit 

experiment factorial complet cu trei variabile independente (durata impulsului, durata pauzei dintre impulsuri și 

intensitatea medie a curentului corespunzător descărcărilor electrice) la două niveluri și respectiv cu luarea în 

considerare în calitate de parametri de ieșire a vitezei de tăiere, a duratei procesului și a parametrilor de rugozitate 

Ra și Rq, acești ultimi parametri oferind o imagine privind înălțimile asperităţilor suprafețelor obținute ca urmare a 

utilizării prelucrării prin electroeroziune cu electrod filiform. Încercările experimentale au fost realizate pe o mașină 

specializată de prelucrat prin electroeroziune cu electrod filiform și pe o epruvetă din oțel rapid HS6-5-2. 

9. Rezultatele încercărilor experimentale au fost prelucrate folosind un program specializat de calculator, 

determinându-se funcții de tip putere pentru viteza de tăiere și pentru parametrii de rugozitate Ra și Rq. În toate cele 

trei situații, analiza modelelor matematice empirice de tip funcție putere a evidențiat faptul că cel mai important 

factor de intrare în procesul investigat este intensitatea medie a curentului corespunzător descărcărilor electrice, 

acestei mărimi fiindu-i asociate cele mai mari valori absolute ale exponenților în cazul funcțiilor matematice de tip 

putere. 

10. Folosindu-se principii specifice metodei Taguchi, s-a recurs la identificarea unor modele matematice 

matriceale, modele care au pus în evidență și influența exercitată de către interacțiunile a câte doi dintre factorii de 

intrare în proces luați în considerare. 
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