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Considerații generale privind realizarea suprafețelor 
complexe prin așchiere 

 

Prelucrarea prin frezare a suprafeţelor complexe pe mașini cu comandă numerică 
reprezintă unul dintre cele mai importante succese tehnice și tehnologice actuale, menite a crea 
perspective excelente în dezvoltarea și creșterea importanței domeniului prelucrărilor prin 
așchiere. O serie de limitări ale metodelor anterioare de prelucrare prin așchiere au fost eliminate, 
au apărut valorificări și confirmări ale demersurilor teoretice anticipative din teoria și geometria 
suprafețelor complexe, s-au formulat noi cerințe în domeniu, au fost redefinite și reevaluate 
elementele de proces (scule, dispozitive, regimuri de așchiere, etc.).  

Utilizarea reperelor mecanice cu suprafețe complexe din industria constructoare de mașini 
s-a impus în tehnică inițial exclusiv pe considerente funcționale. Cel mai evident exemplu este cel 
al suprafețelor flancurilor de dinte utilizate în angrenaje, ca suprafețe de rulare. În funcție de 
specificul și funcțiile angrenajului s-au definit suprafețe asociate roților cilindrice, conice (cu dinți 
drepți. elicoidali, curbilinii) melcilor (din angrenaje melcate sau din construcția pompelor axiale), 
etc. 

Generarea acestor suprafețe pe mașini-unelte s-a făcut prin simplă imitație funcțională: 
rularea în angrenare imitată prin rularea în generare (sculă-piesă).  

Prelucrarea suprafețelor complexe asociate angrenajelor se face tradițioanal pe mașini 
speciale, dedicate, cel mai adesea pentru un singur tip de angrenaj. Pe fiecare dintre aceste mașini 
intervin simplificări funcționale care atrag simplificări structurale. Schemele de generare de pe 
acestea materializează suprafețele de angrenare cu ajutorul curbelor generatoare și directoare, 
sistematic curba generatoare fiind definită prin rulare. Un exemplu edificator de simplificare 
funcțională este generalizarea utilizării evolventei drept curbă generatoare. După toate aparențele 
singurul criteriu de alegere a evolventei drept curbă generatoare a fost acela că zonele de tăiș de 
pe sculele folosite în generarea evolventei prin rulare au profil rectiliniu, ca atare sunt foarte ușor 
de realizat, de ascuțit și de reascuțit. Mai mult, două evolvente diferite (asociate unor cercuri de 
bază cu raze diferite) pot fi realizate cu același profil rectiliniu de pe tăiș.  

Din start, aceasta a fost o limitare severă în realizarea angrenajelor, alte tipuri de curbe 
generatoare (cu avantaje nete față de cele ale evolventei) necesitând -pentru schemele de 
generare clasice, prin rulare- scule cu  tăișuri complexe, greu de obținut și de întreținut (reascuțit).  

Acesta este unul dintre motivele pentru care s-a impus direcția de dezvoltare a proceselor 
de realizare prin așchiere pe mașini cu comandă numerică a suprafețelor complexe folosite în 
angrenaje. În afara limitărilor referitoare la profilul de tăiș de sculă dispare și dezavantajul utilizării 
unei scheme de generare relativ rigide, stringent în cazul unor aplicați speciale (de exemplu roți cu 
profil necircular).  

Un alt domeniu în care suprafețele complexe cu rol exclusiv funcțional s-au impus este acela 
al construcției matrițelor. Dacă la scară istorică construcția acestora a abordat realizarea 
suprafețele complexe apelând de regulă la aptitudinile manuale ale matrițerilor, la ora actuală 
acestea se realizează aproape fără excepție pe mașini cu comandă numerică, cu performanțe 
incomparabil mai mari în ceea ce privește productivitatea, durabilitatea și evident precizia. Pe bună 
dreptate se poate afirma că prelucrarea suprafețelor complexe pe mașini cu comandă numerică 
are exclusivitate în domeniul construcției matrițelor. Realizarea suprafețelor complexe are aici 
funcție estetică indirectă, ea se concretizează în estetica produselor realizate cu ajutorul 
matrițelor. 



 
 

 

 
 

 

  

Realizarea suprafețelor complexe pe alte tipuri de piese unicat sau de serie mică poate 
deservi ambele criterii de apreciere sumară: cel funcțional și cel estetic. Gama de repere pe care 
se utilizează aceste suprafețe complexe poate avea localizare strict tehnică, la interfața cu 
utilizatorul uman (adaptate ergonomic funcțiilor și posibilităților de utilizare/acces ale corpului 
uman), în zona de suplinire/sprijinire a funcțiilor corpului uman  (protezare), în zona experimentală 
(de validare a unor demersuri legate de geometria suprafețelor, studii de design) sau pur estetică 
(realizareaa obiectelor de artă). Nu este de neglijat tendința accentuată de a adăuga valoare de 
întrebuințare estetică prin formă tuturor pieselor/reperelor/obiectelor aflate în proximitatea 
vizuală a utilizatorilor. Uneori suprafețele complexe de pe acestea au rol exclusiv estetic. 

Prelucrarea prin așchiere a suprafețelor complexe pe mașini cu comandă numerică implică 
unele particularități ale procesului. În primul rând s-a generalizat utilizarea sculelor de frezat 
cilindrice cu cap sferic (ball nose end mill) care, în construcția lor, valorifică proprietatea esențială 
a sferei, aceea de a avea maximă compatibilitate cu profilul de prelucrat, prin asigurarea tangenței 
cu suprafața de prelucrat (concavă sau convexă) în orice punct al acesteia (cu condiția ca raza de 
curbură punctuală în orice plan să fie mai mare sau cel mult egală cu raza sculei), fără nicio 
interferență cu suprafața. Acest tip de abordare a așchierii suprafețelor complexe cu sculă sferică 
implică frecvent utilizarea pe cât posibilă a zonelor de tăiș cât mai îndepărtate de axa sculei pentru 
a evita utilizarea unor turații mari ale sculei. De aici rezultă necesitatea utilizării (ideale) a unor 
mașini cu patru sau cinci axe comandate numeric. 
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 Generalități 

 Suprafețe complexe 

1.1.1 Definirea noțiunii de suprafață complexă 

Suprafețele de formă liberă, denumite de asemeni și suprafețe complexe, au cunoscut o 
utilizare la scală largă în industria aerospațială, a automobilelor, produselor de larg consum și în 
industria matrițelor și ștantelor. Suprafețele complexe sunt de regulă proiectate pentru a 
corespunde sau pentru a optimiza un criteriu estetic și/sau funcțional. Definițiile suprafețelor 
complexe sau sculptate sunt mai degrabă intuitive decât formale . Adesea acestea sunt definite ca 
suprafețe conținând una sau mai multe suprafețe ne-planare ne-pătratice, în general reprezentate 
de modele parametrice și/sau mozaicate. Pentru realizarea acestor suprafețe în format CAD este 
necesar un efort semnificativ al inginerului proiectant și a inginerului programator care trebuie să 
genereze programele CAM pentru realizarea fizică a pieselor cu suprafețe complexe . 

Există o diferență majoră între termeni în ceea ce privește denumirea de suprafață 
complexă fiind utilizate sinonime de tipul “sculptat”, “formă liberă” sau “pe porțiuni netede”. 
Adesea “ forma liberă” este o caracterizare generală a unui obiect ale cărui suprafețe nu sunt așa 
de ușor de recunoscut, cum ar fi plane și/sau suprafațe naturale cvadrice. Luând în considerare 
folosirea termenului de suprafață complexă de către specialiștii români, pe parcursul lucrări se va 
adopta denumirea de suprafață complexă. 

În raport cu amplasarea suprafeței, pot fi intâlnite atât suprafețe complexe exterioare cât 
și interioare. Unele suprafețe complexe pot avea o axă de simetrie, mai multe asemenea  axe sau 
nu dispun de nici o axă de simetrie. 

Suprafața unui obiect poate fi reprezentată printr-o rețea de poligoane sau printr-o rețea 
porțiuni de suprafațe (de petice). În cazul poligonului obiectul este reprezentat prin coordonatele 
vârfurilor rețelei și prin alte date care descriu topologia poligoanelor, în cazul peticelor obiectul 
este definit ca un set de petice de un anumit tip, fiecare petic fiind reprezentat printr-un set de 
condiții geometrice, specifice tipului de petic. 
Suprafețele complexe, la rândul lor se împart în două categorii: 

 Suprafețe obținute prin baleiere spațială :  
o suprafețe de rotație ;  
o suprafețe de translație; 

 Suprafețe definite prin puncte și vectori tangenți : 
o suprafețe de interpolare, care conțin toate punctele date;  
o suprafețe de aproximare, a căror formă și poziție spațială este determinată de 

punctele date;  

  

Figura 1-1 - Exemplu de reprezentare grafică a suprafețelor complexe 
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Modelarea suprafețelor de interpolare/aproximare se bazează pe noțiunea de «petic» de 
suprafață ("patch"). Un petic este o colecție de puncte marginite de 4 curbe. O suprafață complexă 
poate sa conțină una sau mai multe tipuri de suprafețe : 

  Suprafața biliniară  

Suprafața biliniară este definită prin patru puncte situate arbitrar în spațiu, care se asociază 
colțurilor pătratului ca unitate în spațiul parametric (u,w).  

 
Figura 1-2 - Suprafață biliniară 

 
Suprafața biliniară conține o infinitate de segmente de curbă ortogonale în spațiul 

parametric. 
Pot fi vizualizate prin: 

 două familii de curbe 

 rețea de fațete conectate, cu vârfurile pe suprafață  

  Suprafețe Bézier  

O suprafață Bézier este alcatuită din două familii de curbe Bézier, ortogonale în spațiul 
parametric.  

În practică se folosesc curbele cubice Bézier și suprafețele bicubice Bézier, acestea fiind 
satisfăcătoare din punct de vedere al continuității geometrice.    

 Peticul bicubic Bézier 

Definit prin 4x4 puncte de control: 

 
Figura 1-3 - Peticul bicubic Bézier 

 Un petic Bézier bicubic este determinat de 16 puncte, numite puncte de control. 

 Peticul conține numai 4 dintre acestea (colțurile: P00, P03, P30, P33), celelalte 
controlând forma suprafeței. 
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Figura 1-4 - Peticul bicubic Bézier –puncte de control 

Peticul Bézier are următoarele avantaje: 

 este definit doar prin puncte; 

 se pot defini colțurile suprafeței; 

 se pot defini tangentele la curbele mărginitoare ale suprafeței, prin alegerea 
punctelor de control care definesc frontierele; 

 proprietatea de închidere convexă (peticul este conținut în poliedrul convex 
determinat de punctele de control); 

 se poate acționa interactiv asupra formei sale prin deplasarea punctelor de control; 

 calculele necesare pentru divizarea suprafeței sunt simple; 

  Compunere de petice Bézier 

Atunci când se dorește obținerea unei suprafețe care să posede proprietățile peticului bicubic 
Bézier, dar să fie definită prin mai mult de 16 puncte de control, se poate recurge la compunerea 
peticelor bicubice Bézier. Această operație constă în alipirea a două petice de suprafață, Q și R, ca 
în reprezentarea următoare : 

 
Figura 1-5 - Compunere de petice Bézier 

Se poate asigura continuitatea : 

 de ordin 0 - punctele de control de pe frontiera de joncțiune trebuie să 
coincidă  

 de ordin 1 - vectorii tangenți la cele două petice, în orice punct al frontierei 

comune, trebuie sa coincidă; condiția este asigurată dacă  cele patru perechi 
de laturi ale poliedrelor de control sunt coliniare  

  
Figura 1-6 - Suprafețe complexe alcătuite din petice 
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Aceasta condiție este considerată prea restrictivă pentru aplicațiile practice de proiectare 
asistată de calculator, de aceea ea este înlocuită cu condiția ca vectorii tangenți în colțurile 
comune celor doua petice să fie coplanari. 

 Procedee tehnologice 

1.2.1 Tehnologia de frezare 

În procesul de frezare a suprafețelor complexe sau a suprafețelor care compun parțile 
active dintr-o matriță, geometria și orientarea sculei pe suprafețele complexe devin critice. Scula 
poate să frezeze pe suprafața de prelucrat dacă punctul central al sculei sferice CL urmează pur și 
simplu suprafața de prelucrat . Viteza de așchiere este practic zero în vârful frezei cilindro frontale 
cu cap sferic (Bool Nosed End Mill) atunci când așchiază pe suprafețe cu o înclinație mică sau pe 
suprafețe plane și prin urmare se recomandă frezarea cu o sculă cilindro-frontală cu rază la colț 
(Tip Rad). Trebuie avut în vedere că există un unghi adecvat al axei sculei cu suprafața de prelucrat. 
Programarea NC a suprafețelor complexe pe mașinile-unelte cu 5 axe, trebuie să țină cont de 
mișcarea și de orientarea sculei pe suprafața piesei astfel încât punctul de contact CC dintre sculă 
și suprafața piesei să fie la o distanță mai mare de zero față de axa de rotație a sculei sferice.  

Pentru a îmbunătăți productivitatea centrelor de prelucrat, condițiile de frezare precum și 
traiectoria sculei trebuie să fie optimizate fără a sacrifica precizia prelucrării. În cazul frezării, forța 
de frezare joacă un rol important în determinarea condițiilor de prelucrare, dat fiind faptul că 
frezele sunt ușor deformabile din cauza forțelor de frezare și a vibrațiilor din proces. Budak a 
elaborat un algoritm de programare a vitezei bazat pe forță și a îmbunătățit timpul ciclului în 
prelucrarea suprafețelor complexe.  

Vibrația în prelucrarea suprafețelor complexe este o problemă serioasă în procesul de 
frezare de mare viteză, mai ales atunci când se prelucrează cu freze de diametru mic și lungime 
mare. Teoria fundamentală a vibrației auto-excitate în  prelucrarea suprafețelor complexe a fost 
clarificată de Tlusty, Smith, Tlusty, Budak. Limita de stabilitate a prelucrării poate fi acum 
anticipată, pe baza dinamicilor structurale ale mașinii și coeficientul forței de așchiere.  

Datele și informațiile cumulate cu privire la vibrația în timpul prelucrării de finisare sunt 
sintetizate de Altintas și Weck, și tratate în mod subiectiv (raportat la tipul mașinii folosite) în 
articolele. 

Prin etape de prelucrare se înţeleg: modul în care se prinde piesa, fazele și trecerile 
necesare realizării condiţiilor tehnice impuse suprafeţei. Indiferent de procedeul de prelucrare 
aceste etape pot fi: de degroşare, de semifinisare, de finisare și de superfinisare. 

Etapele de degroşare au drept scop apropierea formei și dimensiunilor semifabricatului de 
forma și dimensiunile piesei (reducerea și uniformizarea adaosurilor de prelucrare) și evidenţierea 
eventualelor defecte ascunse ale semifabricatului. 

În etapa de degroșare se urmărește 
înlăturarea în cantități cât mai mari a materialului, 
de preferință cu scule cât mai mari în diametru, 
pentru a avea un timp de producție cât mai mic. 

În aceeași etapă de degroșare sunt incluse și 
o serie de strategii care ajută la îndepărtarea 
materialului rămas în urma sculelor cu diametru 
mare, care la rândul lor nu au putut înlătura tot 
materialul în așa fel încât să lase un adaos constant 
pentru etapa de finisare. 

 

Figura 1-7 - Degroșare CAM 
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În aceasta etapă de înlăturare a materialului rămas sunt introduse scule cu un diametru mai 
mic decât scula precedentă, aceste scule vor înlătura materialul numai în zonele unde a ramas un 
adaos de material. 

Etapele de semifinisare sunt utilizate atunci când adaosurile mari nu au permis preluarea 
neuniformităţilor printr-o singură trecere la 
degroşare; au drept scop creşterea preciziei 
suprafeţelor care constituie baze tehnologice 
pentru prelucrările ulterioare. 

Etapele de finisare (cu scule mono-bloc 
sau cu scule abrazive) au drept scop asigurarea 
preciziei dimensionale, și a rugozităţii 
suprafeţelor  

 În etapa de finisare a suprafețelor 
complexe care se regăsesc adesea în cadrul matrițelor sau la anumite piese care conțin aceste 
suprafețe, este necesară cunoașterea posibilităților de realizare a traseului de sculă în așa fel încât 
calitatea suprafeței sa nu aibă de suferit. 

În literatura de specialitate sunt descrise o serie de strategii de prelucrare care conduc la 
finisarea suprafețelor, strategii având la bază 
studii teoretice și experimentale brevetate de 
către producători consacrați de mașini unelte și de 
către  firmele  producătoare de hardware și 
software pentru echiparea acestora. De precizat 
este faptul că deși rezultatul final al acestei 
operații este asemănător sau comparabil din 
punct de vedere al calității suprafeței, nu se poate 
spune ca există un algoritm standard, el fiind 
specific fiecărui soft CAM coroborat cu 
echipamentul NC folosit. 

 Geometria sculei 

Din informațiile din literatura de specialitaterezultă o varietate mare a frezelor disponibile 
care sunt folosite în fabricarea de matrițe de injecție, de turnare sub presiune, de centrifugare și 
ștanțare. Fiecare muchie așchietoare de pe sculă este proiectată a asigura performanțe maxime în 
procesul de frezare și minimizând forțelor de așchiere.  

În Figura 1-10 sunt prezentate diferite tipuri de freze elicoidale avand un numar  Nf de dinți. 
Fiecare canal este inclinat la un unghi constat elicoidal io și este caracterizat de unghiul de imersie 
pentru schimbarea canalelor j de-a lungul direcției axiale. 

 
Figura 1-10 - Tipuri de freze  

a) Freză cilindro-frontală b) Freză cu cap sferic c) Freză cu inserție d) Freză conică cu cap sferic 

 

Figura 1-8 - Semi-finisare CAM 

 

Figura 1-9 -Finisare -CAM 
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Varietatea de freze cilindro-frontale cu geometrie elicoidală sunt folosite adesea în etapele 
de finisare a suprafețelor complexe. Freza cilindro-frontală este folosită la frezare periferică a 
părților prismatice precum și la realizarea suprafețelor plane. Frezele cu cap sferic sunt folosite pe 
scară largă în prelucrarea matrițelor și a ștanțelor. 

Geometria și diametrul sculei prezentate în Figura 1-11. sunt criterii folosite în generarea 
traiectoriei sculei pe sisteme CAM (Computer Aided Manufacturing). 

În literatura de specialitate sunt prezentate metode experimentale de frezare și metode 
dinamice pentru freze cilindro-frontale, cilindro-frontale cu raza la colt, cap sferic și conice.  

În materiale bibliografice metodele modelări geometrice a frezei sunt utilizate frecvent 
pentru a descrie modele matematice simple modele matematice care au stat la baza cercetarilor 
teoretice pentru creșterea preciziei modelului mecanic. 

Principala diferență dintre freză cilindro- frontală și freza cilindro- frontală cu cap sferic este 
variația unghiului eliciei de-a lungul muchiei așchietoare. O altă diferență este viteza îndepărtării 
materialului sau viteza de așchiere în prelucrare. Freza cu cap sferic acționează cu porțiunea sferică 
lângă axa de rotație și astfel se pot genera trasee de sculă pe suprafețe complexe având în vedere 
unghiul de prelucrare neregulat. Din acest considerent activitatea teoretico-experimentală din  
această lucrare se referă la freza cilindro-frontală cu cap sferic - ball nose end mill. 

 Alegerea sculei pentru prelucrarea suprafețelor complexe 

Alegerea sculei pentru prelucrarea suprafețelor complexe se face funcţie de forma și 
dimensiunile suprafeţei de prelucrat, tipul prelucrării, materialul piesei și tipul mașinii-unelte prin 
stabilirea tipului, formei, dimensiunilor și materialului de prelucrat. Se recomandă utilizarea 
sculelor cunoscute care sunt fabricate de producători specializaţi și care se găsesc în mod curent 
pe piaţă. Utilizarea unor scule speciale este însoţită de cheltuieli suplimentare ce pot fi justificate 
numai dacă nu este posibilă prelucrarea cu scule standardizate sau prin creşteri de productivitate 
ce conduc la reducerea costurilor de fabricaţie.  

Partea activă a sculei aşchietoare trebuie să permită utilizarea unor regimuri de aşchiere cu 
viteze cât mai mari, în condiţiile unei durabilităţi corespunzătoare a tăişului sculei. Pe lângă 
materialele clasice (oţeluri carbon de scule, oţeluri aliate, oţeluri înalt aliate pentru scule (oţeluri 
rapide) și carburi metalice) se utilizează din ce în ce mai frecvent materiale noi cum ar fi materialele 
ceramice și materialele metalo-ceramice care au duritatea cuprinsă între 90…95 HRC (foarte 
aproape de cea a diamantului) și suportă temperaturii de peste 100°C, ceea ce permite frezarea cu 
viteze foarte mari. Datorită unei fragilităti ridicate folosirea lor se limitează doar la operaţii de 
finisare cu adâncimi mici de frezare și adaos uniform.  

Caracteristicile piesei (complexitatea 
suprafeței, acuratețea și rigiditatea) determină atât 
succesiunea operațiilor cât și modul de uzitare a 
sculelor. Astfel de factori sunt considerați în mod 
repetitiv atunci când este vorba de operații de 
degroșare, semi-finisare, finisare și super-finisare. 
Pentru geometrii simple care necesită o degroșare 
considerabilă, se utilizează sculele de diametru mare 
cu mai multi dinți. Sculele cu diametru mic sunt 
utilizate pentru geometrii complexe pentru a asigura 
cerințe de mare precizie și suprafețe foarte netede. De 
exemplu, industria matrițelor și ștanțelor lucrează cu 

 

Figura 1-11 - Geometria sculei generale  
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materiale care au o duritate între 45 - 60 HRC și cu cerințe de precizie considerabile, între 0,01 și 
0,05 mm și suprafețe netede cu o rugozitate (Ra) mai mică de 2 µm. 

 Caracteristicile sculei 

În procesele de fabricație care deservesc prelucrările prin așchiere (frezare, filetare) trebuie 
folosite scule adecvate. Când gradul de complexitate a proceslor de fabricație crește atunci în mod 
automat crește și numărul și complexitatea sculelor folosite.  

În procesul de fabricație  trebuie luați în considerare o serie de factori importanți cum ar fi: 

 În primul rând alegerea materialului sculei și a geometriei acesteia, este dependentă 
de tipul materialului, forma și mărimea semifabricatului și de specificațiile de proiectare (sau 
desenare) și de tipul operațiilor (de degroșare sau de finisare) 

 În al doilea rând, trebuie considerați parametrii mașinii: viteza de avans, turația 
arborelui principal precum și adâncimea de prelucrare. 

Procesul de așchiere reprezintă îndepărtarea de material dintr-un semifabricat prentru 
obținerea piesei finale (proiectate). Pentru reducerea erorii de prelucrare a mașinii considerăm 
două tipuri de puncte ale sculei așa cum se observă în Figura 1-12. Unul este punctul de contact 

dintre sculă și suprafața materialului  - CC - și celălalt punctul de poziționare a sculei pe traseul 
definit  - CL. 

Punctul de contact CC dintre sculă și suparfața de prelucrat poate fi orice punct de pe traseul 
sculei unde există un contact instantaneu. Punctul de poziționare este un punct fix la care se 
raportează mașina de-a lungul traseului de prelucrare. Recomandat, punctul CC  trebuie să se afle 
pe suprafața de prelucrat pentru a minimiza erorile de prelucrare. Totuși, așa cum se observă în 
Figura 1-12 punctul CC nu este întotdeauna localizat în centrul sculei așchietoare de exemplu la 
prelucrarea suprafețelor complexe. În cazul prelucrărilor ascedente sau descendete punctele CC 
vor fi în dreapta sau stânga vârfului sculei. Pentru reducerea erorilor de prelucrare punctele CC pot 
fi converitite în puncte de poziționare pentru a se putea efectua compensarea sculei. Punctul de 
poziționare trebuie să fie tot timpul pe direcția perpendiculară a punctului de pe suprafața 
prelucrată (direcția normalei). Punctul de poziționare CL  poate fi obținut dintr-un punct de contact 
CC și perpendiculara acestuia la suprafață.  

 Concluzii 

 Suprafețele de formă liberă, - suprafețe complexe, au cunoscut o utilizare la scală largă în 
industria aerospațială, a automobilelor, produselor de larg consum și în industria matrițelor și 
ștantelor. Suprafețele complexe sunt de regulă proiectate pentru a corespunde sau pentru a 
optimiza un criteriu estetic și/sau funcțional. Definițiile suprafețelor complexe sau sculptate sunt 
mai degrabă intuitive decât formale. Adesea acestea sunt definite ca suprafețe conținând una sau 
mai multe suprafețe ne-planare ne-pătratice. 

  
Figura 1-12 - Punctele de contact și de poziționare 
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 Suprafața unui obiect poate fi reprezentată printr-o rețea de poligoane sau printr-o rețea 
porțiuni de suprafațe (de petice). 

 În procesul de frezare a suprafețelor complexe sau a suprafețelor care compun parțile active 
dintr-o matriță, geometria și orientarea sculei pe suprafețele complexe devin critice. Scula poate să 
frezeze pe suprafața de prelucrat dacă punctul central al sculei sferice CL urmează pur și simplu 
suprafața de prelucrat. 

 Fiecare generare de traiectorie a sculei este determinată de selecția unei strategii de 
prelucrare  și a unor parametri ai traiectoriei acesteia. Pentru prelucrare, softul CAM (Computer-
aided manufacturing) trasează o secvență de puncte CC pe suprafața modelului 3D pentru a 
aproxima suprafața complexă, iar acestă secvență se materializează în traiectoria sau traseul 
sculei. Strategia de prelucrare și metoda aleasă în generarea traiectoriilor afectează direct timpul 
de prelucrare. O strategie corespunzătoare se caracterizează în lungimea minimă a traiectoriei, 
numărul minim al retragerilor sculei de pe suprafața piesei, numărul minim de întoarceri a sculei 
pe suprafața de lucru și eliminarea timpului de mers în gol. 

 Succesiunea operaţiilor tehnologice, în procesul de fabricare, influenţează performanţele de 
precizie și de calitate a piesei, precum și costul de fabricaţiei. Optimizarea proceselor tehnologice 
de fabricație se realizează atât prin optimizarea parametrilor operaţiilor tehnologice cât și prin 
stabilirea unei succesiuni optime. 

 Alegerea sculei pentru prelucrarea suprafețelor complexe  se face funcţie de forma și 
dimensiunile suprafeţei de prelucrat, tipul prelucrării, materialul piesei și tipul mașinii-unelte prin 
stabilirea tipului, formei, dimensiunilor și materialului părţii active. 

 Caracteristicile piesei (complexitatea suprafeței, acuratețea și rigiditatea) determină atât 
succesiunea operațiilor cât și modul de uzitare a sculelor 
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 Stadiul actual al cunoașterii privind procesul de 
frezare a suprafețelor  complexe 

 Considerații generale privind dinamica procesului de frezare. 
Particularități ale frezării cu scule sferice 

Procesul de interacțiune dintre sculă şi piesă în cazul general al frezării și cel particular al 
frezării cu scule cu cap sferic (ball nose end mill), implică fenomene de contact caracterizate prin 
variabilitatea importantă a forței de așchiere. Pentru un regim de așchiere constant, stabilizat (cu 
privire la avans, viteză, adâncime de așchiere) forța de așchiere are caracter periodic, este 
sistematic pozitivă, cu frecvența fundamentalei egală cu frecvența de succesiune (implicare în 
așchiere) a dinților (presupunând că scula este ideală, nu se comportă asimetric din cauze ce țin de 
ascuțirea, uzura, sau geometria diferită a dinților așchietori sau de plasarea în portsculă, de 
exemplu cu bătaie radială/frontală). 

Variabilitatea forței de așchiere poate fi cauzată în principal de: 

 așchierea discontinuă, uneori dinte cu dinte, cu 
implicarea unui singur dinte în așchiere  la un moment 
dat, (cu posibila existență a unor momente de timp în 
care niciun dinte nu așchiază), forța de așchiere este 
caracterizată practic de o succesiune de impulsuri; 

 instabilitatea procesului de așchiere cu apariția 
vibrațiilor autoexcitate (self excited vibrations, 
chatter); 

 variația adaosului de prelucrare (adâncimii reale 
de așchiere) datorată secțiunii restante de la trecerea 
precedentă (mai evident la operațiile de degroșare); 

 așchierea întreruptă datorate profilului 
discontinuu al suprafeței de prelucrat; 

 fenomenele dinamice la intrarea şi ieșirea în/din așchiere; 
Dintre fenomenele cu caracter dinamic cele mai importante sunt evident așchierea 

discontinuă și așchierea instabilă. 
În Wojciechowski et. al. cercetează caracterul simulat şi experimental al evoluției 

componentelor forței de așchiere Fx, Fy Fz, în timpul frezării cu freză cilindro-frontală cu doi dinţi 
pe suprafaţă înclinată (conform Figura 2-1, în sistemul de coordonate al maşinii) cu un exemplu în 
Figura 2-2 (unghi de înclinare a suprafeţei α=60o, turaţie 2.000 rot/min). 

O forță variabilă de așchiere determină deformații variabile ale elementelor implicate în 
proces, cel mai adesea regăsite în deformația flexională a sculei, măsurată conform consideraţiilor 
din Figura 2-3, după eliminarea componentei induse de bătaia radială. În cazul Figura 2-2.a) şi aici 
se observă implicarea diferită în aşchiere a celor doi dinţi posibil din cauza asimetriei funcţionale a 
acestora. Dacă piesa este flexibilă (de exemplu are pereți subțiri) atunci devin importante și 
deformațiile acesteia. 

 
Figura 2-1 - Proces de așchiere cercetat 

experimental în de Wojciechowski et. al. 
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Figura 2-2 –Evoluția componentelor forțelor de așchiere 

a) Experimentale b) Simulate 

Evident forțe variabile determină deformații variabile care evoluează de fapt sub forma 
vibrațiilor. O direcţie importantă a cercetărilor proprii din teză se referă la descrierea indirectă a 
componentelor variabile ale forţei de aşchiere şi cercetarea dependenţei acestora de regimul şi 
condiţiile de aşchiere prin monitorizarea vibraţiilor arborelui principal cu ajutorul unor 
accelerometre. 

Frecvent aceste vibrații au efect nefavorabil asupra calității suprafețelor prelucrate mai ales 
atunci când se referă la vibraţiile relative sculă piesă. Schimbarea poziţiei relative sculă piesă 
datorată vibraţiilor afectează inclusiv mecanismul de formare/desprindere a aşchiilor în proces. 

Componenta statică sau lent variabilă a deformațiilor induse de forțele din proces are efecte 
nefavorabile asupra preciziei de formă și dimensionale a suprafețelor prelucrate. 

Existenţa forţelor de aşchiere cu caracter variabil (pulsator), descriptibile în domeniul 
frecvenţă ca sumă de componente armonice, postează procesul de aşchiere în zona sistemelor 
dinamice excitate forţat. Existenţa modurilor de vibraţie slab amortizate (localizate la nivelul sculei, 
arborelui principal (mothorized spindle) sau chiar la nivelul structurii maşinii, pe diferite direcţii 
preferenţiale de vibraţie face ca, funcţie de turaţie şi numărul de dinţi ai sculei, să fie  excitate 
diferite moduri de vibraţie, unele dintre ele prezentând răspuns amplificat prin fenomenul de 
rezonanţă. Caracterul discontinuu al componentelor forţei de aşchiere (mai ales la aşchierea 
întreruptă), asimilabil cu o excitaţie de tip impuls (sau unui impuls Dirac), implică răspuns liber 
periodic amortizat pe majoritatea acestor moduri.  

 
Figura 2-3 –Schemă de măsurare  

a) Stand experimental 
b) descriere formală a metodei de măsurare a 

deformațiilor flexionale ale sculei 

Cea mai severă manifestare dinamică, cu consecinţele cele mai grave asupra calităţii de 
suprafață, durabilității/uzurii/integrității sculei și uneori a mașinii  o reprezintă apariția vibrațiilor 
autoexcitate (self-exciting vibrations, chatter, tratate pentru prima dată în 1907 de către Frederick 
Taylor), caracterizate prin apariția unor vibrații de amplitudine mare și foarte mare în proces, 
sistematic, însoțite de emisie acustică foarte puternică pe una sau mai multe frecvențe și având 
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întotdeauna ca efect direct o calitate  proastă a suprafeței prelucrate (Figura 2-4) care, de cele mai 
multe ori poate rebuta piesa. 

 

Figura 2-4 - Exemple ale efectelor vibrațiilor autoexcitate (chatter) pe diferite suprafețe și 
pentru diferite procese de prelucrare (preluare din Munoa et. al.) 

Fenomenul de instabilitate dinamică a procesului de așchiere apare ca urmare a 
interacțiunii sculă-piesă. Nici piesa nici scula nu sunt sisteme cu rigiditate infinită fiind caracterizate 
de moduri de vibrație, unele slab amortizate, ca atare susceptibile de a dezvolta amplificare 
rezonantă. Ultimele generații de mașini au redus frecările de alunecare din ghidaje prin utilizarea 
sistemelor de rostogolire, noile generații de scule permit așchierea cu viteze foarte mari. Noile 
cerințe de fabricație implică prelucrarea unor piese cu configurații complicate, cu pereți subțiri 
(thin walls) sau porțiuni svelte în consolă (de exemplu palele rotorilor compresoarelor de joasă 
presiune). Acești trei factori sunt de natură să favorizeze apariția vibrațiilor autoexcitate. 

Sunt cunoscute în general trei mecanisme de apariție a instabilității în proces, toate 
influențate decisiv de amortizarea redusă din sistem. Primul mecanism este legat de apariția 
vibrațiilor autoexcitate datorate frecării sculă-piesă (fenomenul stick-slip), pe direcția avansului.  

Relativ la modelul dinamic propus de Lida et. al. este evident faptul că vibrațiile cauzate de 
frecare se manifestă nu numai pe direcția avansului (0x) ci și pe direcția perpendiculară (0y) din 
cauza faptului că mai ales pentru amortizări mici cele două moduri de vibrație nu sunt decuplate. 
Uneori, vibrațiile pot apărea numai pe direcția perpendiculară avansului. Acesta este un al doilea 
mecanism de apariție a vibrațiilor autoexcitate.  

 

Figura 2-5 - Model dinamic 2D al sculei (stânga) și mecanism de regenerare a vibrațiilor (dreapta). Preluare 
din  Lida et. al. 
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Al treilea mecanism, cel mai frecvent implicat în apariția vibrațiilor autoexcitate (pentru 
toate tipurile de procese, frezare, strunjire, rectificare. etc.), este legat de fenomenele 
autoperturbatoare (regenerative chatter) abordate principial în Figura 2-5 (dreapta). Vibrațiile 
relative sculă-piesă perpendiculare pe direcția avansului (inițiate din varii motive, de exemplu 
răspunsul liber al sistemului elastic al piesei/sculei la contactul sculă piesă sau la apariția unei 
incluziuni dure în material) produc o amprentă periodică cu frecvența unuia sau mai multor moduri 
de vibrație pe piesă care la următoarea rotație a sculei (în cazul frezării) sau a piesei (în cazul 
strunjirii) este reintrodusă în sistemul dinamic ca perturbație periodică (variația periodică a 
secțiunii așchiei/adaosului de prelucrare) care generează forță armonică exact pe frecvența acestui 
(acestor) mod (moduri) de vibrație, care -în condițiile unei amortizări slabe pot răspunde cu 
amplificare rezonantă, rezultând amprente periodice pe piesă cu amplitudini din ce în ce mai mari 
(aspect evident în Figura 2-4).  Evident metoda cea mai eficientă de a stopa fenomenul este 
modificarea frecvenței peturbației. Dacă aceasta este diferită de frecvența (frecvențele) modală 
(modale) amplificarea rezonantă dispare. Frecvența perturbației (care este reintrodusă în sistem) 
depinde evident de viteza de așchiere. Schimbarea acestei viteze modifică frecvența perturbației, 
aceasta fiind una dintre strategiile cele mai cunoscute și aplicate de eliminare a acestui tip de 
instabilitate prin căutarea unei zone de aşchiere stabile pe diagrama de stabilitate, Figura 2-6. 
Aceasta diagramă (o caracteristică importantă a dinamicii procesului) delimitează zona instabilă de 
cea stabilă în funcţie de doi factori esenţiali ai regimului de aşchiere (viteza şi adâncimea de 
aşchiere). Mai mult, schimbarea vitezei implică schimbarea relaţiei de fază între perturbaţie şi 
vibraţiile din sistem, regăsită în forma adaosului de prelucrare, aspect expus în diagrama de 
stabilitate din Figura 2-6. 

O serie de alte măsuri punctuale sau recomandări cu caracter general deduse din 
experiența practică limitează efectele acestui tip de instabilitate. De exemplu este consacrată cu 
bune  

rezultate utilizarea sculelor cu pas unghiular variabil între dinți , sau adoptarea unor poziţii relative 
sculă-piesă şi a unor traiectorii ale sculei particulare. 

Evident mecanismul de apariție a acestui tip de instabilitate este mai complicat, aici 
intervenind de fapt conform Figura 2-7 o serie de elemente cumulative cum ar fi:  

 Caracterul contactului sculă-piesă şi fenomenele de desprindere a aşchiilor în proces. De 
exemplu este cunoscut în practică faptul că o lungime mare de tăiş sau o sculă uzată este 
susceptibilă de a provoca instabilitate. 

 

Figura 2-6 - O reprezentare convențională a diagramei de stabilitate a procesului de așchiere 
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Figura 2-7 - Condiționări de sistem care concură la realizarea unui proces de așchiere stabil . 

Caracteristica dinamică amplitudine-frecvenţă a sistemului în proces (cu scula în contact cu 
piesa). Existenţa unor moduri de vibrație slab amortizate pe direcțiile posibile de excitație, sau 
cuplate cu acestea, crește posibilitatea apariției instabilității dinamice a procesului (a amplificării 
rezonante). În faza de prospectare/evitare a fenomenului aceste  moduri pot fi identificate prin 
experimente în proces.  

Parametrii procesului de așchiere. S-a văzut anterior faptul că viteza de așchiere 
favorizează apariția fenomenului și shimbarea acesteia este măsura cea mai eficace de evitare. Pe 
diagrama de stabilitate (Figura 2-6 și Figura 2-7) se observă faptul că pentru adâncimi de așchiere 
mici (cazul operațiilor de finisare) practic procesul este necondiționat stabil (instabilitatea de tip 
chatter apare preponderent în procesele de degroșare). Tot aici ar trebui considerat efectul 
traiectoriilor de frezare, de exemplu la frezarea contururilor interioare de tip buzunar cu suprafețe 
plane racordate cu zone cilindrice, dacă raza zonei de racordare este egală cu cea a sculei iar 
lungimea de contact sculă-piesă este mare atunci cu mare probabilitate apare instabilitate 
dinamică severă. 

 Geometria sculei. Unul dintre argumentele utilizării dinților elicoidali este diminuarea 
probabilității de a se produce instabilitate (dinții intră și ies din așchiere progresiv). Utilizarea 
sculelor cu dinți neuniform distribuiți unghiular contribuie de asemenea la diminuarea drastică a 
instabilității. 

 Considerații privind măsurile de ameliorare a comportării dinamice în 
procesele de frezare 

Eliminarea sau ameliorarea efectelor negative ale fenomenelor dinamice din procesele de 
frezare prin predicție sau simulare presupune cunoașterea mecanismelor de producere și a 
condiționărilor lor și abordarea preventivă. În general cel mai important fenomen dinamic este 
legat de apariția vibrațiilor autoexcitate, pentru evitarea căruia esențială este 
eliminarea/diminuarea fenomenelor de amplificare rezonantă pe modurile de vibrație ale sculei, 
piesei, respectiv ale mașinii. Cea mai importantă măsură posibilă utilizată în practică este creșterea 
amortizării modurilor de vibrație prin măsuri active și pasive, cu soluții de evitare a stocării în sistem 
a energiei modale sau de eliminare a acesteia. Prezența amortizorilor pasivi (tune-mass dampers) 
de regulă pe piesele flexibile reduce semnificativ vibrațiile autoexcitate în proces. Din păcate, 
plasarea acestora pe tipul de sculă avut în vedere în teză nu este posibilă, amortizoarele ar trebui 
să fie plasate în zona ventrului modal, de regulă pe capătul sculei. Soluția este folosită frecvent în 
cazul barelor de alezat. Pentru amortizarea pasivă a elementelor structurale ale mașinii este 
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posibilă plasarea amortizorilor pasivi pe structura mașinii, în zona arborelui principal. Aici se 
introduce un concept interesant, acela al eliminării amplificării rezonante prin modificarea 
frecvenței modale cu aport de masă.  

În ceea ce privește amortizare activă, cele mai interesante soluții sunt cele aplicate în 
interiorul arborelui principal (motorized spindle). În esență acestea utilizează un sistem de control 
bazat pe senzor și actuator colocalizate (plasate în același punct), cu reacție negativă viteză (la 
senzor) – forță (la actuator).  Cu un produs forță-viteză negativ se definește o putere modală 
negativă furnizată procesului, sau o putere pozitivă absorbită din proces ceea ce implică amortizare 
modală activă. Din păcate experimentele s-au făcut numai prin analiză modală la nivelul sculei, cu 
scula fixă, în absența procesului (datorită dificultăților evidente de acces electric la 
senzor/actuator, de la regulatorul care realizează reacția negativă). 

Pentru situația în care instabilitatea se datorează configurației piesei, o soluție de eliminare 
a acesteia ar fi rezemarea locală, suplimentară, eventual cu reazeme cu rigiditate variabilă sau 
acționând ca sisteme de amortizare active sau pasive (de eliminare a  energiei modale). Pentru 
situația prelucrării pieselor monobloc apariția fenomenelor de așchiere instabilă ar putea fi 
prevenită prin utilizarea unui sistem de prindere a piesei cu elemente active (piezoelectrice) prin 
intermediul căruia să se elimine energia modală din sistem.  

Măsurile anterioare de creștere a amortizării modale au efecte benefice și în cazul altor 
manifestări dinamice, de exemplu asupra scurtării severe a duratei răspunsului liber a elementelor 
implicate în proces.  

Practica proceselor de așchiere a identificat o serie de elemente de ameliorare a 
comportării dinamice (din păcate unele drastic limitative) cum ar fi: creșterea rigidității 
elementelor din proces prin utilizarea unor scule/piese cu lungimi în consolă cât mai reduse,  
scăderea suprafeței de contact sculă-piesă, creșterea amortizării prin utilizarea frecării uscate. Un 
exemplu clasic de utilizare a frecării uscate în ameliorarea comportării dinamice (amortizare 
modală) este cazul sculelor de găurire adâncă (pentru găuri de diametre mici). Aici se utilizează 
scule monotăiș, cu echilibrarea forțelor flexionale prin patine de ghidare. Rolul esențial al acestor 
patine este de a dezvolta și de a introduce frecare cu pereții alezajului eliminând riscul apariției 
vibrațiilor torsionale autoexcitate ale sculei.  

Introducerea frecării de rostogolire pe ghidajele mașinii ca de altfel și utilizarea șurubului 
cu bile sunt de natură să elimine frecarea uscată dar și efectele benefice ale acesteia în amortizare. 
O condiție importantă a evitării apariției fenomenelor dinamice nedorite, cu efect nefavorabil pe 
calitatea suprafeței prelucrate este eliminarea oricărui dezechilibru dinamic (rotating unbalance) 
a arborelui principal, și a ansamblului sculă/portsculă cu atât mai importantă cu cât procesele 
actuale se desfășoară la viteze de așchiere/turații foarte mari. Vibrațiile de dezechilibru dinamic 
afectează pe de o parte procesul de așchiere în sine iar pe de altă parte afectează grav calitatea de 
suprafață. 

 Factorii ce influențeaza precizia de prelucrare pe mașini-unelte CNC 

2.3.1 Forțele de așchiere 

În ciuda progresului, forțele de așchiere în procesele de prelucrare cauzează încovoierea și 
uzura  sculei având rezultate slabe în calitatea suprafeței prelucrate. 

Multe modele a forțelor de așchiere au fost dezvoltate și multe metode au fost introduse 
pentru a compensa forțele de așchiere pentru reducerea erorilor de prelucrare, cele mai multe 
modele dezvoltate au fost concentrate pe geometrii simple în condiții simple de frezare.  
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În urma cercetării literaturii de specialitate modele  forțelor de așchiere au fost dezvoltate 
în ultimele decenii având în vedere diferitele forme a sculelor, geometria piesei de lucru și condițiile 
prelucrării, prin descrierea comportamentului așchierii a frezei cu cap sferic cu muchii în spirală, 
modelarea sistematică a forțelor de așchiere a frezei unde canalele elicoidale au fost divizate în 
mici segmente a muchiilor așchietoare.  

Prin construirea modelul așchierii pentru fiecare segment a muchiei așchietoare, forțele 
totale în diferite direcții luând în considerare intreaga zona de așchiere pot fi obţinute prin calculul 
integral.  

În prelucrarea suprafețelor complexe, grosimea așchiei nedetașată și forța de așchiere 
variază de a lungul suprafeței înclinate și direcția prelucrării.  

În majoritatea lucrărilor a fost studiată influența orientări sculei sau orientarea suprafeței 
ținând cont de forțele așchietoare. Când scula nu este perpendiculară cu suprafața piesei de lucru, 
punctul de contact CC dintre sculă și piesa de lucru va genera un punct tangential pe raza sculei 
Figura 1-12.  

O predicție corectă a forțelor așchietoare dinamice în frezarea cu cap sferic este esențială 
pentru o predicție înaltă a încovoierii sculei. Cercetările anterioare s-au concentrat doar pe 
așchiere mecanică, modelare și analiza pe freza cilindrică elicoidală. 

În ideea de a îmbunătății performanțele frezării cu cap sferic, mulți cercetători s-au 
interesat în studierea și modelarea forțelor de așchiere. Modelul forței de așchiere pentru freza cu 
cap sferic bazat pe reprezentația analitică a geometriei canalului elicoidal, incluzând înclinarea și 
suprafața degajată, asumând sarcini de presiune și frecarea pe fața de degajare proporționale cu 
suprafața grosimi așchiei netăiate. 

Modele dinamice cât și cele mecanice prezintă modele îmbunătățite în care elementul 
tangențial, radial și forțele de așchiere axiale sunt calculate folosind coeficienți de forfecare dintre 
sculă și piesă. Coeficienții de așchiere au fost obținuți de la așchiere ortogonală și aplicată în 
frezarea cu cap sferic un folosind model de transformare așchierii oblică. 

Estimarea forțelor de așchiere constă în trei etape în modelul forței dezvoltate. În prima 
etapă calcularea muchiei așchietoare a frezei prin discretizarea muchiei așchietoare. În a doua 
etapă, prin efectuarea transformări de coordonate ale grosimi așchiei pentru calcularea unei 
suprafețe în pantă. În ultima etapă, rezultatul forțelor de așchiere este estimat prin integrarea 
numerică a factorilor impuși.  

2.3.2 Influența deflexiei sculei de la axa de rotație 

Deflexia sculei poate fi definită ca variația/diferența dintre 
muchiile așchietoare ale sculei, măsurată de la axa de rotație la varful 
sculei și axa de rotatie a arborelui. În mod ideal, toate muchiile 
așchietoare ale sculei trebuie să fie echidistante față de axa de 
rotație, la o distanță egală cu raza nominală a sculei. 

Efectul acestei erori este un domeniu important de cercetare 
în modelare, simulare și de control al forțelor de frezat. Deflexia 
sculei de la axa de rotație provoacă forțe inegale în timpul frezării, 
afectând viața sculei și deteriorând calitatea suprafeței piesei 
prelucrate.  

Deflexia poate fi definită prin două valori: ρ, este distanța dintre centrul sculei și centrul de 
rotație a arborelui, iar a doua valoare este poziția unghiulară a centrului de rotație λ, Figura 2-8. 

 

Figura 2-8 - 
Excentricitatea sculei 
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2.3.3 Port-scula 

În procesul de prelucrare, port-scula este elementul de legătură dintre scula de frezare și 
arborele principal astfel asigurând mișcarea de rotație a sculei. Selecția port-sculei este dată de 
performanța și posibilitățile mașinii unelte. Implică un sistem simplu pentru a prinde și a desface 
scula din sistemul de fixare, permite schimbarea automată a sculei în mașina-unealtă, asigura o 
ajustare precisă și rigidă și garantează  excentricitatea sculei. În cazul unei port-scule defecte, pot 
apărea efecte negative asupra preciziei dimensionale și a calității suprafeței piesei reducându-se 
durata de viață a sculei și a arborelui principal. 

O port-sculă de frezare are trei părți principale: freza, conul și cavitatea inelului de strângere 
(penseta). Port-scula este partea conică care este introdusa în ax. Cavitatea inelului de strângere 
(penseta) este partea care efectiv susține și strânge scula în port-scula. 

Mai multe soluții tehnologice au fost dezvoltate din nevoia de a crește randamentul de 
producție și de a reduce timpii de pregătire a fabricației, acest lucru s-a făcut prin standardizarea 
port-sculelor. În acest sens au aparut o serie de port-scule care au fost codificate astfel : BT, CAT 
(cunoscut și sub numele de V-Flange), ISO (denumit și SK) și HSK; a se vedea figura de mai jos. 

 
Figura 2-9 - Port-scule standardizate BT50, CAT50, ISO30, HSK50A 

Exista diferite metode pentru a fixa scula în port-sculă: mandrina cu bucșă elastică, 
mandrine hidraulice și mandrine cu strângere la cald. Cerințele de prindere pentru scula în port-
sculă sunt similare cu cele ale port-sculei în arbore:  

 rigiditatea maximă a prinderii sculei 

 alinierea exactă a axei sculei la axa arborelui 

 evitarea dezechilibrelor. 
O versiune îmbunătătiță a prinderii sculei este “mandrina hidraulica” asigurând o prindere 

mai bună cu până la 10% și o rigiditate axială mai ridicată. Se bazează pe membrana din interiorul 
a doua conuri ușor unghiulare, după cum este redat în Figura 2-10,(b).  

 
Figura 2-10 - Mecanisme de prindere a sculei: 

a) mandrine cu strângere la cald b) mandrina hidraulică c) mandrine cu bucșă elastică 

Mandrina hidraulică foloseste o membrană metalică pentru a strânge partea cilindrică a 
sculei. Langa membrană se afla un rezervor hidraulic perfect etanș, conectat la un șurub care poate 
amplifica presiunea fluidului. Amplificarea presiunii fluidului este transmisă membranei care 
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fixează scula. Mandrinele hidraulice sunt sisteme costisitoare, în plus, nu este posibilă fixarea 
sculelor de diferite diametre în aceeași mandrină. 

2.3.4 Metode pentru reducerea și evitarea vibratiei în procesul de prelucrare 

Estimarea lobilor de stabilitate este abordarea off-line pentru a preveni prelucrarea 
instabilă. Daca lobii sunt calculați în mod optim, utilizatorul poate selecta condițiile de frezare 
pentru prelucrarea stabilă și, în acelasi timp, o adâncime axială foarte mare a frezarii, sau cu alte 
cuvinte cu o rată ridicată de îndepărtare a materialului. Această abordare implică o analiză 
completă a dinamicilor mașinii și o cunoaștere aprofundată a procesului de prelucrare și a 
materialului. Din acest motiv se dezvoltă mai multe abordări on-line, monitorizând vibrația sau 
nivelul de zgomot și modificând rapid parametrii procesului. 

Variația vitezei arborelui: masina CNC monitorizează vibrația sau nivelul de zgomot și 
modifică rapid viteza arborelui principal. De exemplu, programul MetalMAX™ (BlueSwarf®) caută 
o viteză stabilă de așchiere. O variație a celei anterioare este variația continuă a vitezei axului (SSV) 
care schimbă continuu viteza axului în timpul procesului de frezare. 

Amortizarea amplificată: există mai multe metode pentru aceasta, ca de exemplu utilizarea 
unui lagăr activ magnetic pentru a absorbi forțele dinamice, profitând de proprietățile de 
amortizare ale fluidelor electro-reologice sau susținând rulmentul printr-un lagăr hidrostatic non-
rotativ și regularizând presiunea. 

În ceea ce privește scula și port-scula, exista mai multe opțiuni pentru a amplifica 
comportamentul dinamic al sistemului arborelui principal: 

 Utilizarea sculelor cu amortizare integrată precum Sandvik® Coromant CoroMill 390 sau 
bare de alezat speciale. 

 Utilizarea sculelor monobloc, unde tija/coada sculei și port-scula sunt în același corp. 

2.3.5 Rugozitatea 

Calitatea suprafeței prelucrate   
Este evident că oricât de atent este prelucrată o suprafaţă, abaterile de la forma geometrică 

teoretică a ei vor exista întotdeauna. Uzual aceste abateri se împart în trei categorii, care se 
suprapun, formând suprafaţa reală (Figura 2-11). 

(i) abateri de formă (de la planitate, cilindricitate, circularitate etc.), care definesc erorile 
inerente datorate procesului tehnologic; 

(ii) ondulaţii, care sunt în general periodice, cu pasul de câteva ori mai mare decât cel al 
rugozităţilor; ele se datorează în special vibraţiilor nedorite ale mașinilor unelte; 

(iii) rugozităţile sunt neregularităţi în general neperiodice, cu pasul mai mic decât al 
ondulaţiilor, fiind datorate interacţiunii inerente sculă-piesă din procesul tehnologic. 

 
Figura 2-11 - Suprapunerea abaterilor geometrice ale suprafețelor reale 

Principial, metodele de măsurare a rugozităţii se împart în două categorii distincte: 
1. măsurare prin contact care foloseşte ca instrument profilometrul cu palpator; 
2. măsurarea fără contact în care se folosesc metode pneumatice, optice, electrice, 

electronice de scanare (baleiere) a formei suprafeţei. 
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Rugozitatea suprafeţei este definită în SR ISO 4287/2001 prin specificarea caracteristicilor 
cuantificate prin parametrii ca : 

 parametrii de amplitudine; 

 înălţimea maximă de proeminenţă a profilului; 

 adâncimea maximă de gol a profilului; 

 înălţimea maximă a profilului; 

 înălţimea medie a parametrilor profilului; 

 parametrii de amplitudine : 

 abaterea medie pătratică a profilului evaluat; 

 abaterea medie aritmetică a profilului evaluat; 

 factorul de asimetrie al profilului evaluat; 

 factorul de aplatizare a profilului evaluat; 

 parametrii de pas; 
Se poate defini rugozitatea ca elementul fundamental legat de prelucrabilitatea 

materialului piesei, de forma sculei, de condițiile impuse, de precizia dimensională și de forma 
(toleranțe și abateri), de fenomenele tribologice (frecare, uzură) și în general de funcționalitatea 
supafețelor tehnologice.  

 
Figura 2-12 - Elementele principale de definire a micro-topografiei suprafețelor 

2.3.6 Productivitatea procesului de frezare 

Productivitatea procesului de frezare QT se poate defini ca rată de îndepărtare a adaosului 
de material într-un minut (Q) cu păstrarea unei durabilități acceptabile a sculei (T), sau ca volum 
total de material îndepărtat pe durata T. 

 

𝑄𝑇 = 𝑄 • T 

𝑄 = 𝑤𝑓 • 𝑎𝑝 • 𝑎𝑒 

𝑤𝑓 = 𝑛𝑎ș • 𝑍𝑠 • 𝑓𝑧 

𝑛𝑎ș = 1000𝑉𝑎ș
/(𝜋 • 𝐷𝑐) 

𝑓𝑧 = ℎ𝑒𝑥 / sin 𝑘𝑟 

(2-1) 

unde: 
𝑄𝑇 = Volumul de material îndepărtate pe durata T    [cm3] 
T = Durabilitatea sculei       [min] 
𝑄 = rata de îndepărtare a adaosului de prelucrare   [cm3/min] 
𝑤𝑓 = viteza de avans       [mm/min] 
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𝑎𝑝 = adâncimea axială de așchiere     [mm] 

𝑎𝑒 = adâncimea radială de așchiere     [mm] 
𝑛𝑎ș = turația arborelui principal (turația de așchiere)  [rot/min] 

𝑉𝑎ș = Viteza de așchiere      [m/min] 

𝐷𝑐 = diametru sculă       [mm] 
𝑍𝑠 = numărul de dinți ai sculei      
𝑓𝑧 = avansul pe dinte       [mm] 
𝐾𝑟 = unghiul de atac al sculei      [grade] 
ℎ𝑒𝑥 = grosimea așchiei       [mm] 

 Concluzii 

 Gama de fenomene dinamice care apare la prelucrarea prin frezare, în particular cu scule 
sferice, este foarte diversă și susceptibilă de a fi abordată și tratată teoretic și experimental. Pentru 
cazul prelucrărilor de finisare, mai ales pe repere asimilabile unor structuri monobloc (fără 
probleme de rigiditate/amortizare scăzute datorate prezenței elementelor structurale asimilabile 
pereților subțiri) apariția așchierii instabile este puțin probabilă.  

 Cu toate acestea, multiple alte fenomene dinamice (ce concură la definirea calității de 
suprafață) au potențial ridicat de interes. Unul dintre ele este -de exemplu- studierea vibrațiilor 
arborelui principal și utilizarea acestora pentru monitorizarea indirectă a componentelor variabile 
ale forței de așchiere care caracterizează încărcarea pe fiecare dinte al sculei pentru diferite condiții 
de desfășurare a procesului de așchiere (parametri, calitate de material, poziție relativă sculă-piesă, 
etc.). Aceste componente variabile ale forței sunt direct implicate în definirea rugozității suprafeței 
prelucrate. 

 Monitorizarea părții variabile a încărcării sculei cu ajutorul vibrațiilor arborelui principal are 
avantajul unui aparat experimental foarte simplu (fără elemente suplimentare adăugate în sistem, 
în serie cu elementele implicate în proces, de exemplu un dinamometru pe care se află plasată 
piesa, sau un dinamometru la nivelul portsculei)  și are ca argumentație logică următoarele 
considerente: elongația părții variabile a forței de așchiere pe o direcție oarecare este definită ca 
produsul dintre elongația vibrației forțate absolute și rigiditatea sistemului pe care se plasează 
senzorul de vibrație pe direcția respectivă. Sunt avute în vedere două direcții reciproc 
perpendiculare (ale componentelor Fx și Fy ale forței). Determinarea elongației vibrației se face 
folosind accelerometre, cu dubla integrare numerică a semnalului de accelerație absolută urmată 
de separarea componentei forțate a vibrației ca fiind legată direct de implicarea sculei în procesul 
de așchiere. Evident această primă dificultate de separare a componentei forțate de cea liberă se 
adaugă celei legate de dubla integrare a semnalului de descriere a accelerației. 

 Deflexia sculei poate fi definită ca variația dintre muchiile așchietoare ale sculei și axa de 
rotatie a arborelui. Deflexia sculei provoacă forțe inegale în timpul frezari, afectând viața sculei și 
deteriorând calitatea suprafeței piesei prelucrate.  

 Port-scula este elementul de legătură dintre scula de frezare și arborele principa. Selecția 
port-sculei este dată de performanța și posibilitățile mașinii unelte. 

 Rugozitatea se poate defini ca elementul fundamental legat de prelucrabilitatea materialului 
piesei, de forma sculei, de condițiile impuse, de precizia dimensională, de fenomenele tribologice și 
în general de funcționalitatea supafețelor tehnologice.  
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 Necesitatea și oportunitatea temei 
În prezent prelucrarea matrițelor tinde să devină un proces din ce în ce mai competitiv și mai 

exigent având o cerință foarte ridicată în ceea ce privește precizia dimensională cât și calitatea 
suprafeței rezultate ținând cont de o reducere a timpilor și a costurilor de producție. 

Odată cu apariția de noi tehnologii și a prelucrarilor cu viteze mari – HSM- aceste cerințe pot 
fi îndeplinite într-un mod cât mai eficient. Datorită complexității menținerii unui control absolut a 
acestor factori coroborat cu gradul lor de perfecționare face ca alegerea unor condiții optime de 
uzinare, din punct de vedere al repetabilității și a gradului de încredere, să fie nu tocmai un prcedeu 
facil atât pentru producătorii din domeniu cât și pentru utilizatorii finali. 

Multitudinea factorilor de influență ce trebuie luati în calcul determină stabilirea condițiilor 
optime, lucru nu tocmai facil din cauza densității lor. Printre acești factori merită să amintim 
specificațiile geometrice ale pieselor, specificațiile geometrice ale semifabricatului de prelucrat, 
matrialul ce intră în compoziția semifabricatului, condițiile de lucru ale mașinii unlete, poziționarea 
și dispozitivele de fixare a semifabricatului, elementele sculă și port sculă și nu în ultimul rând 
condițiile de prelucrare vis a vis de interacțiunea dintre sculă și semifabricat - punctul de contact 
CC și natura fluidului sau condițiilor de răcire. 

Raportat la modelel teoretice rugozitatea suprafeței prelucrate (implicit calitatea acesteia) 
este greu de prefigurat, iar majoritatea cercatărilor experimentale în domeniu au generat modele 
empirice datorită realizării acestora în condițiii de laborator. Astfel s-au generat puține relații 
teoretice (matematice) care să stabileasacă o corespondență dintre parametrii de prelucrare și 
caracteristicile de calitate a suprafețelor rezultate. 

Un exemplu de model predictiv al rugozității este dat de folosirea profilului sculei și traseul 
de scula adoptat raportat la tipul suprafeței semifabricatului. Totuși și în cazul de față valorile de 
rugozitate obținute prezinta diferențe majore față de cele teoretice, datorate erorilor de 
poziționare, a prezenței bavurei la extremitați și modificării profilului sculei datorat uzurii acesteia. 
De amintit, avand același grad de importanță în generarea calității suprafeței, sunt și fenomenul 
de ”chatter”, deflexia sculei, strategia de uzinare adoptată, parametrii mașinii unelte CN, sistemul 
CAM folosit, etc,. factori ce sunt extrem de dificil de modelat din punct de vedere matematic 
(teoretic). În practică menținerea acestor factori sub control este aproape imposibil pentru 
obținerea unor rezultate repetabile. 

Materialul care stă la baza semifabricatului este un alt element important ce trebuie luat în 
considerație. Tendința în domeniu este să se folosească materiale care să permită obținerea de 
performanțe optime în procesul de fabricaței a pieselor conținând suprafețe complexe – matrițe. 
Dezavantajul folosirii acestor materiale este că sunt greu de prelucrat. Strategia adoptată din acest 
punct de vedere și plecând de la geometria și caracteristicile dimensionale ale piesei este de a 
efectua operațile de prelucrare având materialul în stare brută sau de a realiza o serii de operații 
finale, precum semifinisarea sau finisarea după efectuarea unui tratament termic. Toate acestea 
fiind enumerate se înțelege că obținerea unei calitați superioare a suprafeței se face cunoscând în 
amănunt condițiile optime de prelucrare. 

Pentru determinarea acestor condiții optime vom apela la metoda factorială de 
experimentare ceea ce ne va permite sa obținem modele teoretice, modele raportate la un interval 
definit de valori executând un număr cât mai mic de teste experimentale. Selectarea condițiilor de 
prelucrare este un element important în procesul de fabricație intrucât au ca și rezultat precizia 
dimensională și calitatea suprafetelor rezultate. Totuși este absolut necesar să ne însușim (din 
punct de vedere teoretic) proprietățile de calitate a suprafeței și a preciziei dimensionale pentru a 



Cap.3  
CERCETĂRI TEORETICE ȘI EXPERIMENTALE PRIVIND DINAMICA PROCESULUI DE FREZARE 

A SUPRAFEȚELOR COMPLEXE PE MASINI CU COMANDĂ NUMERICĂ 
 

 

 
22 

 

  

putea lua în calcul și condițiile de prelucrare: avansul pe dinte, adâncimea axială respectiv 
adâncimea radială. 

Stabilirea parametrilor optimi de prelucrare, parametri ce sunt în strânsă legătură cu 
calitatea produsului rezultat împreună cu optimizarea proceselor de prelucrare sunt doua 
probleme esențiale în sistemele de fabricație, iar o relație de cauzalitate (sau interdependeță) î-și 
propune acest studiu. 

Principalele direcţii ale cercetării actuale în domeniul prelucrărilor prin aşchiere urmăresc 
reducerea ciclurilor de fabricaţie şi a costurilor, concretizate prin creşterea productivităţii şi a 
profiturilor, dar în acelaşi timp prin reducerea consumurilor şi a emisiilor poluante. 

Scopul acestei teze de doctorat este studierea aspectelor dinamice în cazul finisării 
suprafețelor complexe cu o freză cilindro-frontală cu cap sferic -  Boll Nosed EndMill şi definirea 
parametrilor optimi de așchiere astfel încât uzura frezei pe faţa de aşezare să fie minimă iar 
rugozitatea suprafeţei să fie cât mai bună, tinând cont și de productivitatea întregului proces. 

Scula aşchietoare (freza) cât și piesa este un sistem elastic, care depinde de tipul de operaţie 
de prelucrare, materialul din care este fabricată scula, forma geometrica a sculei, parametrii de 
reglaj ai maşinii, parametrii regimului de aşchiere, etc. 

În cazul frezării cu o freza cilindro-frontală cu cap sferic sunt interesant de studiat aspectele 
dinamice din procesul de frezare, fiind urmărită în principal reducerea costurilor de producţie. 

Se vor urmari, parametrii de aşchiere, care pot să optimizeze operaţia de frezare (reducerea 
uzurii, diminuarea aspectelor dinamice) şi implicit reducerea costurilor de fabricaţie prin plasarea 
operaţiei într-o zonă stabilă și intermediară de prelucrare, urmărind un plan experimental bine 
definit  26-1
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 Metodologii de cercetare și utilaje folosite în 
studiul dinamicii și optimizării procesului de finisare prin 
frezare a suprafețelor complexe 

Caracterul inedit al cercetărilor sistematice ce urmează a fi întreprinse asupra frezării 
suprafețelor complexe a făcut necesară elaborarea unei strategii de experimentare şi a unei 
metodologii specifice privind optimizarea lor. 

 Contribuții teoretice privind stabilirea criteriilor de optimizare a 
procesului de frezare a suprafețelor complexe şi a metodologiei de 
cercetare  

4.1.1 Stabilirea criteriilor de optimizare a procesului de frezare a suprafețelor complexe  

Frezarea prezintă o serie de elemente specifice faţă de alte procedee de prelucrare, care 
influenţează şi particularizează procesul de optimizare a acestor scule: 

 calitatea suprafeţei prelucrate, privită ca ansamblu a trei aspecte (formă, rugozitate 
şi duritate superficială) devine deosebit de importantă, având în vedere utilizarea finisării ca ultima 
operaţie a traseului tehnologic. 

 având în vedere că acest procedeu este foarte utilizat în producție este necesar a se 
reduce timpii de prelucrare pentru a obține productivitate, 

 acest tip de sculă aşchietoare poate fi are posibilitatea de a trece foarte ușor de la 
un tip de suprafață prelucrată la alta, aici referindu-ne la faptul că se lucrează pe mașini cu 
comandă numerică și se pot prelucra cu aceeași sculă așchietoare suprefețe orizontale, înclinate, 
verticale; 

 se lucrează cu adâncimi de aşchiere foarte mic ceea ce conduce la forţe specifice 
mari manifestate la nivelul tăişului activ al sculei aşchietoare şi implicit se poate ajunge la 
instabilitate a procesului de aşchiere (vibraţii, scula aşchietoare nu lucrează ); 

 nu în ultimul rând, trebuie să se ţină seama de îmbunătăţirea durabilităţii sculei prin 
utilizarea unor noi tipuri de materiale. 

Din studiul literaturii de specialitate şi având în vedere observaţiile de mai sus, rezultă că la 
optimizarea procesului de frezare trebuie avute în vedere următoarele criterii de optimizare: 

 productivitate, definită ca timpi de prelucrare sau metri liniari prelucrați; 

 calitatea şi precizia suprafeţelor prelucrate; 

 rezistenţa la uzură (durabilitatea efectivă) a sculei 

 capacitatea de a aşchia cu forţe şi momente minime; 
În funcţie de importanţa lor, aceste criterii trebuie ordonate în criterii principale şi 

secundare. Evident, celelalte criterii recomandate de literatura de specialitate (forma aşchiei şi 
direcţia sa de degajare, direcţia rezultantei forţelor de aşchiere,etc) vor intra în categoria celor 
secundare. 

Analiza gradului de importanţă şi ordonarea obiectivă a criteriilor de optimizare reprezintă 
o problemă destul de dificilă, generată atât de complexitatea procesului de aşchiere (care conduce 
la influenţe complexe asupra criteriilor), cât şi de posibilităţile reduse de apreciere cantitativă a 
acestora. 

Pentru o apreciere cât mai obiectivă a gradului de importanţă am recurs, conform 
recomandărilor din literatură, la tehnica “deciziei impuse”.în acest sens s-a întocmit tabelul de 
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ponderare a criteriilor, Tabel 4-1, din care după compararea fiecărui criteriu cu fiecare dintre 
celelalte criterii, a rezultat ordinea de importanţă şi ponderea fiecăruia. 

Se precizează faptul că la luarea deciziilor din acest tabel s-au avut în vedere recomandările 
din literatură pentru un caz general de prelucrare. 

În funcţie de condiţiile concrete (tipul maşinii-unealtă, caracterul prelucrării, forma şi 
condiţiile tehnice impuse piesei) ordinea criteriilor prezentate în Tabel 4-2 se poate modifica. Prin 
definiţie, scopul optimizării este satisfacerea într-o măsură cât mai ridicată a criteriilor sus 
menţionate. 

Tabel 4-1 - Ponderarea criteriilor de optimizare 

Nr 
crt 

Criteriul de 
optimizare 

Decizii Total 
decizie 

Pondere 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 
Calitatea şi precizia 
suprafeţei 

1 0 , 5 1 1 1           4,50 0,300 

2 
Forţe şi momente 
minime 

0     0 1 1 0,75       2,75 0,183 

3 Durabilitate  0 , 5    1    0 , 5 0,25 0    2,25 0,150 

4 Productivitate   0    0   0 , 5   1 1  2,50 0,167 

Tabel 4-2 Ordonarea criteriilor de optimizare 

Nr.crt. CRITERIUL DE OPTIMIZARE PONDERE 

1 Calitatea şi precizia 0,300 

2 Forţe şi momente minime 0,183 

3 Productivitate 0,167 

4 Durabilitate 0,150 

Acest lucru se realizează prin modificarea, între anumite limite, a parametrilor geometrici 
şi funcţionali numiţi factori de optimizare. 

Pentru optimizarea procesului de frezare a suprafețelor complexe s-au reţinut trei criterii, 
ş-anume: criteriul I, al-II-lea şi al-III-lea. Criteriul durabilitate, deşi reprezintă un criteriu important, 
nu poate fi inclus în programul experimental datorită imposibilităţii tehnice în obţinerea acurateţii 
rezultatelor. 

Având în vedere că scopul oricărei optimizări este, prin definiţie, satisfacerea într-o măsură 
cât mai ridicată a criteriilor de optimizare, care se realizează prin intermediul factorilor de 
optimizare, s-a procedat în continuare la evidenţierea factorilor de optimizare specifici frezării, 
precum şi a influenţei acestora asupra criteriilor. 

 Datorită complexităţii procesului analizat, prin studiul efectuat s-au pus în evidenţă atât 
factorii de optimizare ce ţin de condiţiile de lucru, cât şi cei ce definesc parametrii geometrici ai 
sculei : 

 viteza de avans ; 

 adâncimea de așchiere ; 

 numărul de dinţi ai sculei ; 

 unghiurile constructive ale sculei ( de atac, de aşezare, degajare, înclinare ) ; 

 forma muchiei aşchietoare ; 
 Pe baza recomandărlor din literatura s-au evidenţiat următoarele aspecte principale : 

 influenţa majoră pe care o are forma muchiei aşchietoare şi parametrii geometrici ai 
acesteia asupra procesului de frezare a suprafețelor complexe; 

 lipsa informaţiilor cantitative şi calitative legate de influenţa geometriei constructive asupra 
tuturor criteriilor de optimizare ; 
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 în conformitate cu legea interdependenţei acţiunii factorilor, influenţa maximă a geometriei 
constructive se manifestă atunci când cel puţin unul din ceilalţi parametri capătă valori 
defavorabile desfăşurării procesului de aşchiere ( duritate excesivă a semifabricatului, mărimi 
foarte mari ale regimului de aşchiere, etc.). 

De asemenea, în urma acestui studiu s-a conturat o strategie de cercetare, elaborată pe 
baza legii generale de interdependenţă a acţiunii factorilor : studiul influenţei unor anumiţi factori 
de optimizare, în condiţiile în care ceilalţi ( sau o parte din ei ) şi-au manifestat influenţa negativă 
asupra procesului de aşchiere, astfel încât influenţele factorilor studiaţi să fie cât mai semnificative. 

4.1.2 Metodologia de cercetare 

În literatura studiată nu este stabilită dependenţa cantitativă a tuturor mărimilor 
reprezentative funcţie de geometria constructivă şi tipul de material utilizat. Din acest motiv, 
optimizarea dinamică a procesului de frezare nu se poate face pe cale pur analitică, fiind necesar 
un studiu experimental. 

Fiind vorba despre optimizarea dinamică a unui proces de frezare, la stabilirea factorilor de 
optimizare se vor avea în vedere productivitatea ridicata a procesului, calitatea de suprafață 
rezultată cât și costurile minime de productie. 

La stabilirea intervalelor de variaţie ale factorilor de optimizare se va ţine seama de legea 
fundamentală a interdependenţei acţiunii factorilor. 

În conformitate cu criteriile de optimizare amintite anterior, se vor utiliza următoarele 
funcţii obiectiv: 

 Calitatea de suprafață Ra; 

 Productivitatea Q; 

 Forța de așchiere Py ; 
Pentru punerea în evidenţă a dependenţei cantitative dintre geometria constructivă şi funcţiile 

obiectiv, se aleg următorii factori de optimizare: 

 Înalțimea sculei H; 

 Materialul M;  

 Pasul dintre treceri/trasee Aaeap; 

 Unghiul semifabricatului U; 

 Turația sculei S. 
Acest tip de program se obţine dintr-un program factorial complet, astfel încât să poată fi 

estimaţi toţi coeficienţii termenilor de ordinul întâi şi toţi coeficienţii interacţiunilor de ordin doi. 
Acest program este apoi suplimentat cu puncte care permit estimarea termenilor pătratici. 

Necunoscând orientarea suprafeţei de răspuns 
faţă de coordonate, se va alege un program 
experimental compus, centrat şi rotabil care are 
proprietatea că abaterea standard este aceeaşi 
pentru toate punctele care se găsesc la distanţă 
egală de centrul regiunii experimentale. 

Pentru exemplificare, în Figura 4-1 -este 
reprezentat grafic un program de 
experimentare compus, central de tip 23, 
conform căruia sunt necesare opt puncte, şase 
puncte axiale și unul în centru. 

 
Figura 4-1 -  Reprezentare grafică program de 

experimentare compus 
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Variabilă codificată 

Variabilă independentă 

Având în vedere numărul relativ mare de variabile, se va folosi un proiect experimental 
compus-central-rotabil de tip 26-1 care cuprinde un număr de 32 experimente format din : 

 16 experimente care reprezintă jumătate din programul factorial 25 (replica 26-1); 

 10 experimente suplimentare stabilite pentru a=2; 

 6 experimente în centru, necesare pentru experimentarea erorii experimentale. 

La stabilirea intervalului de variaţie a durităţii HB s-a urmărit să se impună condiţii de lucru 
mai dure decât în cazul real prin folosirea unui oţel aliat de tipul 1.2842 (90MnCrV8) căruia, prin 
aplicarea unor tratamente termice corespunzătoare i-au fost imprimate cinci durităţi. Probele 
experimentale sunt prezentate sub forma dreptunghiulară 100x100x60 mm. 

Tabel 4-3 Valorile naturale şi codificate ale variabilelor indepentente 

Nr.  
Crt. 

 

-2 -1 0 1 2 p 

1 Înalțimea sculei [mm]                     [H] 35 45 55 65 75 10 

2 Material 1,2842 (HB)                      [M] 420 485 550 615 680 65 

3 Pasul dintre treceri [mm]          [Aaeap] 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,1 

4 Unghiul semifabricatului 
[⁰]     [U] 5 15 25 35 45 10 

rad 0,087 0,262 0,437 0,612 0,787 0,175 

5 Turația   [rot/min]                             [S] 3900 4550 5200 5850 6500 650 

În Tabel 4-4 se prezintă programul desfăşurării experimentelor cu variabilele independente 
codificate. 

Tabel 4-4 Programul desfăşurării experimentelor 

Nr. 
crt. 

x1 x2 x3 x4 x5 
Nr. 
crt. 

x1 x2 x3 x4 x5 

1 -1 -1 -1 -1 1 17 -2 0 0 0 0 

2 1 -1 -1 -1 -1 18 2 0 0 0 0 

3 -1 1 -1 -1 -1 19 0 -2 0 0 0 

4 1 1 -1 -1 1 20 0 2 0 0 0 

5 -1 -1 1 -1 -1 21 0 0 -2 0 0 

6 1 -1 1 -1 1 22 0 0 2 0 0 

7 -1 1 1 -1 1 23 0 0 0 -2 0 

8 1 1 1 -1 -1 24 0 0 0 2 0 

9 -1 -1 -1 1 1 25 0 0 0 0 -2 

10 1 -1 -1 1 1 26 0 0 0 0 2 

11 -1 1 -1 1 1 27 0 0 0 0 0 

12 1 1 -1 1 -1 28 0 0 0 0 0 

13 -1 -1 1 1 1 29 0 0 0 0 0 

14 1 -1 1 1 -1 30 0 0 0 0 0 

15 -1 1 1 1 -1 31 0 0 0 0 0 

16 1 1 1 1 1 32 0 0 0 0 0 

Întrucât dependenţele dintre factorii de optimizare şi funcţiile obiectiv au un caracter 
statistic, analiza lor se face prin calcule de corelaţie şi regresie. Utilizarea calculelor de corelaţie şi 
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regresie la analiza dependenţelor statistice dintre factorii de optimizare şi funcţiile obiectiv se 
bazează pe următoarele ipoteze: 

 rezultatele observaţiilor pentru fiecare experiment reprezintă mărimi aleatoare, normal 
distribuite (de unde recomandarea ca efectuarea experimentelor din program să se efectueze în 
ordine întâmplătoare); 

 dispersiile variabilei dependente (ale funcţiei obiectiv) sunt omogene la trecerea de la un 
experiment la altul:  

 s2(Y1)=s2(Y2)=.....=s2(Yn) (4-1) 

 erorile de măsurare a variabilelor independente xi sunt neglijabile în comparaţie cu erorile 
la determinarea variabilelor dependente Yi. 

 Pregătirea planului experimental 

Pentru efectuarea determinărilor experimentale s-au utilizat 6 semifabiricate din aceeași 
marcă de oțel aliat, 90 MnCrV 8 DIN, 90MV 8 AFNOR, 90 MnVCr 8 KU UNI, O2 AISI. 

Avand în vedere forma semifabricatului este necesar pregătirea lui înainte de efectuarea 
tratamentului termic. Este indicat să se facă o degroșare și o semi-finisare preliminară înainte de 
introducerea semifabricatului în procesul tehnologic de călire. 

 

Pregătirea semifabricatului la cotele de gabarit cu dimensiunile 
de 101x101x61 mm, unde s-a lăsat un adaos de prelucrare de 1 mm 
pe contur, pentru etapa următoare  efectuării procesului tehnologic 
de călire. 

 

Degroșarea semifabricatului la unghi (5 o, 15 o, 25o, 35 o, 45 o), se 
face cu o freză cilindro-frontală cu rază la colț Ø50 R6 mm 

Cu sprijinul Departamentului de Tehnologii și Echipamente pentru Procesarea Materialelor 
din cadrul Facultății de Știință și Ingineria Materialelor s-a efectuat tratamentul termic pentru cele 
6 semifabricate pentru planul experimental. 

Tratamentele termice aplicate probelor din marca oțelului aliat (90MnCrV9) au respectat 
procedurilor din Figura 4-2 în concordanță cu diagrama de călire Figura 4-3 și revenire în masă . 
Aplicarea tratamentelor termice de călire și revenire oferă oțelului (90MnCrV9) analizat 

caracteristicile necesare în exploatarea matrițelor care lucrează la temperaturi înalte (matrițe de 

 

 

Figura 4-2 - Procedură  tratament termic Figura 4-3 - Diagrama tratament termic în timp 
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forjă) și exploatarea matrițelor la temperatură joasă (matrițe de injecție și turnare sub presiune 
Al). 

Masurarea durității Brinell (HB) s-a realizat tot în cadrul Departamentului de Tehnologii și 
Echipamente pentru Procesarea Materialelor, cu ajutorul durimetrului Wilson Welper model 751N 
Figura 4-4. Determinarea durității prin metoda Brinell, standardizat prin STAS 165, s-a efectuat 
perpendicular pe suprafața semifabricatului de încercat prin intermediul unei bile cu diametru de 
2,5 mm din oțele din carbură de Wolfram. 

  
Figura 4-4 - Durimetrului Wilson Welper 

Date tehnice durimetru: 

 Parametri masurabili: Brinell, Vickers, Rockwell 

 Scara de rezoluție: 1 μm 

 Specificații:  pentru duritatea Brinell se folosește penetrator cu bilă, iar pentru duritate 
Rockwell și Vickers se folosește penetrator cu con diamant 

Determinarea și stabilirea sistemului de prindere/fixare a semifabricatului 
Considerând faptul că sistemul de prindere/fixare poate fi un factor de influență asupra 

parametrilor de ieșire din planul experimental, s-au luat o serie de masuri asupra elementelor 
perturbatoare care pot să apara în timpul procesului de frezare.   

Pentru eliminarea eventualelor erori ce pot să apară în timpul determinărilor experientale 
s-a elaborat un sistem de prindere în menghină a semifabricatului, poziționat pe 2 cale, plan-
paralele așezate sub semifabricat pentru a-i asigura în permanență aceeași poziție pe verticală. În 
acest mod semifabricatul se va fixa între bacurile meghini prin intermediul unui surub de strangere 
a bacului mobil.  

  
Figura 4-5 - Ansamblu sistem prindere/fixare semifabricat Figura 4-6 - Cheie dinamometrică 

Un alt aspect care trebuie luat în considerare, atunci când în procesul de frezare intervine un 
element de fixare prin strângere, care poate genera eventuale efecte nedorite asupra procesului 
de așchiere poate fi forța de strângere. Astfel pentru siguranța repetabilități în timpul 
experimentalului se va lua în calcul folosirea unei chei dinamometrice " Titan Tec ", cu interval de 
măsură (28 – 210) Nm, cu diviziune de 1 Nm și clasă de precizie 4, Figura 4-6 pentru strângerea 
șurubului din dotarea menghinii. Cunoscând acest aspect, s-a stabilit o forță de strângere a 
șurubului cu o valoare de 140 Nm, ținându-se cont de diametrul șurubului și pasul acestuia M14, 
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pas normal 2 mm, lungimea șurubului 80 mm, grupa din care face parte 12,9 unde 12 rezistența la 
rupere și 0,9 la curgere conform ISO 4762.  

Pregătirea și verificarea sistemului portsculă – sculă 
Ansamblul denumit dispozitiv de fixare și poziționare a sculei așchietoare, care contribuie 

în mod direct în procesul de așchiere, necesită o verificare preliminară înainte de prelucrarea 
piesei. Calitatea și precizia de prelucrare sunt strâns legate de aceste elemente de rigiditate a 
sistemului M.U.S.D.P (mașină-unealtă, sculă, dispozitiv, piesă). Controlul preliminar procesului de 
așchiere, trebuie să cuprindă și verificarea sculei așchietoare fixată în portsculă. 

Datorită concentricității de maxim 3 μm a sculei așchietoare fixată în portsculă, nu este 
necesar o centrare a sculei așchietoare, unde să se determine bătaia radială pe suprafața cilindrică. 
Știind acest lucru se poate verifica bătaia radială prin intermediul unui comparator digital fixat pe 
un braț magnetic Figura 4-7. Ulterior verificării cu comparatorul digital, se poate stabili și lungimea 
sculei așchietoare, cu dispozitivul Renishaw Figura 4-8 din dotarea mașinii unelte Okuma, ce 
asigură o precizie ridicată procesului de frezare unde sunt implicate mai multe scule într-un proces. 

  
Figura 4-7 - Comparator digital Figura 4-8 - Renishaw 

Stabilirea sistemului de coordonate 
În procesul de frezare pe mașini cu comandă numerică, pentru menținerea calității suprafeței 

și a preciziei de prelucrare, trebuie avut în vedere stabilirea sistemului de coordonate a piesei de 
prelucrat Figura 4-9. Sistemului de coordonate se definește folosind un dispozitiv Renishaw din 
dotarea mașinii cu comandă numerică Okuma, folosind metoda de palpare a suprafeței 
semifabricatului și generând automat coordonatele numerice  X,Y,Z. 

Pentru a elimina factorii (adaos restant) ce pot să intervină în timpul experimentelor s-a 
poziționat semifabricatul în sistemul de prindere a menghini, s-a prelucrat suprafața de uzură cu o 
freză cilindro-frontală cu cap sferic Ø 16. Prin această semi-finisare se va asigura un adaos de 
prelucrare constant pentru fiecare experiment în parte, cu condiția ca semifabricatul să rămână 
fixat în aceeași poziție.  

  
Figura 4-9 - Sistem coordonate Figura 4-10 - Semi-finisare 

 Considerații asupra timpului de producție 

Timpul de producție în procesul de frezare, constă în rata de îndepărtare a adaosului de 
material 𝒂𝒆 (adâncimea radială), 𝒂𝒑 (adâncimea axială) sau ca volum total de material îndepărtat 



Cap.4  
CERCETĂRI TEORETICE ȘI EXPERIMENTALE PRIVIND DINAMICA PROCESULUI DE FREZARE 

A SUPRAFEȚELOR COMPLEXE PE MASINI CU COMANDĂ NUMERICĂ 
 

 

 
30 

 

  

în timp. Productivitatea efectivă în procesul de așchiere se descrie ca fiind viteza de avans 3. a 
sculei 1.pe suprafața piesei de prelucrat 2. În procesul de frezare mai apar și timpii auxiliari, timpi 
care sunt generați de repoziționarea sculei de la traseul inițial la următorul traseu Figura 4-11. 
Astfel timpul total de așchiere în procesul de frezare se împarte în trei categorii: a) timp efectiv de 
așchiere 1, b) timp de repoziționare cu avans rapid a sculei 4 și c) timp de apropiere a sculei de 
suprafața piesei 5. 

Influența timpului auxiliar (4,5) în procesul de frezare constă în numărul de trasee cu avans 
rapid (deplasare în gol) respectiv numărul de trasee cu avans de apropiere (deplasare în gol), a 
sculei în raport cu piesa sau invers. Numărul de trasee de deplasare în gol (4,5) poate fi egal sau 
mai mic decât numărul de trasee de așchiere efectivă (3), în funcție de strategia aplicată sau sensul 
de avans ales 6. 

  
Figura 4-11 - Strategiede prelucrare 

Figura 4-12 - Timpul de producție 
1) scula, 2) suprafața piese de prelucrat, 3) traseu cu avans de lucru, 4) 

traseu cu avans rapid, 5) traseu cu avans de apropiere, 6) direcție avans 
lucru 

Parametrii regimului de așchiere și a condițiilor de lucru introduși într-un program CAM 
Autodesk PowerMill®, poate genera trasee de sculă pe suprafața piesei Figura 4-11, direcția de 
avans în raport cu strategia de prelucrare aleasă și timpul de producție. Timpul total de așchiere se 
calculează pe baza distanței de parcurs a sculei cât și în funcție de viteza de avans pe dinte impusă. 
Viteza de avans rapid respectiv avans de apropiere se determină în funcție de caracteristicile 
mașinii-unelte și a condițiilor de lucru din timpul procesului de așchiere. Condițiile de lucru pentru 
vitezei de deplasare în gol se stabilesc în funcție de: modul de prindere/fixare a semifabricatului, 
greutatea semifabricatului, tipul și diametrul sculei, etc... Calculul total de producție reflectă timpul 
și lungimea parcursă de sculă în toate cele 3 situații de avans. În Figura 4-12 sunt detaliate toate 
valorile ce țin de lungimea de deplasare a sculei și timpul estimat deplasării. Avansul rapid notat A 
reflectă lungimea totală de deplasare în gol (mm) a sculei la un timp calculat B (min), avansul de 
apropiere C corespunde timpului calculat D, astfel cele 2 deplasări în gol a sculei au un cumul total 
de valori E pentru lungime și pentru timp F, avansul de așchiere având o lungime totală G și un 
timp de așchiere H. Lungimea totală de deplasare I a sculei pe întreg proces și un timp total J 
aferent unui număr total de trasee de așchiere K, generate de programul CAM. 

 Metodologie aplicată în analiza cu elemente finite 

În sens tradiţional, cuvântul “model” reprezintă o copie sau o reprezentare la scară a unui 
obiect. În cadrul metodei elementelor finite sensul cuvântului devine mai cuprinzător înţelegând 
acum realizarea unei structuri simbolice ce simulează şi prezice diferite secvenţe din 
comportamentul unui sistem. 

Modelarea matematică sau idealizarea (Figura 4-13) este procesul în care se determină un 
model matematic ce surprinde caracteristicile fizice ale sistemului. În urma rezolvării sistemului 
matematic ce rezultă se vor obţine rezultate numerice care apoi sunt interpretate în funcţie de 
termeni fizici ai sistemului. 
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Figura 4-13 - Locul modelării cu elemente finite în metoda elementelor finite MEF 

În general, structurile întâlnite în domeniul ingineresc au un comportament complex care 
este o rezultantă a interacţiunii unor factori de mediu sau de proces. Pentru a simula acest 
comportament este necesar a se reduce complexitatea, asigurând astfel un control al fenomenului. 
Modelarea matematică reprezintă unealta cu care se poate aduce sub control complexitatea 
fenomenelor sau proceselor. 

 Concluzii 

 La optimizarea procesului de frezare trebuie avute în vedere următoarele criterii de optimizare: 
o productivitate, definită ca timpi de prelucrare sau metri liniari prelucrați; 
o calitatea şi precizia suprafeţelor prelucrate; 
o capacitatea de a aşchia cu forţe şi momente minime; 

 Optimizarea dinamică a procesului de frezare nu se poate face pe cale pur analitică, fiind 
necesar un studiu experimental utilizând funcţii obiectiv productivitatea (T), calitatea de suprafață 
(R), costuri de producție (C) cu  factori de optimizare: înalțimea sculei (H), materialul (M), pasul 
dintre treceri/trasee (A),  turația sculei (S), rezultând Programul desfășurării experimentelor 
 Rolul analizei cu element finit (FEA) în mecanica aplicată transferă cunoştinţele din domeniul 
teoretic către aplicaţii inginereşti practice, asigurând modele matematice pentru fenomenele fizice. 
Analiza numerică în mecanică asigură rezolvarea problemelor specifice prin metode numerice 
implementate pe calculatoare. Modelarea matematică sau idealizarea este procesul în care se 
determină un model matematic ce surprinde caracteristicile fizice ale sistemului. 

 Masurare în timp real - din punctul de vedere al standardului de încercări,  echipamentele de 
măsură pentru încercarea dinamică trebuie să aibă aceleași caracteristici minime ca și cele pentru 
încercarea statică. Acestea trebuie să satisfacă următoarele condiții: domeniul de măsurare să 
depășească cu cel puțin 50% valoarea maximă prevăzută a fi atinsă în cursul încercării, de către 
parametrul măsurat, și să aibă sensibilitatea suficient de ridicată pentru a permite, cel puțin, 
măsurarea unei valori de 2% din valoarea  maximă prevăzută a fi atinsă în cursul încercării de către 
parametrul măsurat. 

 Echipamentele care vor sta la baza tuturor încercărilor experimentale sunt de ultima generație, 
au înglobate cele mai noi tehnologii din domeniu atât software cât și hardware rezultatele obținute 
fiind de mare încredere având un factor de eroare (inexactitate, incertitudine) foarte mic. 
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 Contribuţii teoretice privind studiu dinamicii a 
procesului de frezare 

După cum s-a evidențiat în capitolele precedente calitatea unei piese finite depinde de 
valorile efective ale parametrilor ei geometrici, fizico-mecanici și este determinată, în principal, de 
precizia de prelucrare. 

În procesul de prelucrare a pieselor cu suprafețe complexe pe mașini-unelte cu comandă 
numerică, intervin o serie de factori perturbatori, care determină calitatea prelucrării , astfel încât 
condițiile prevăzute de proiectant nemai fiind îndeplinite. 

Cauzele apariției erorilor și principalii factori perturbatori, care intervin în procesul de 
prelucrare prin frezare, sunt: 

• dimensiunile variabile ale semifabricatelor; 
• neomogenitatea materialului prelucrat; 
• imprecizia și deformaţiile elastice și termice ale sistemului tehnologic, mașină unealtă (MU), 

sculă (S), dispozitiv (D), piesă (P); 
• rigiditatea insuficientă a sistemului MU-S-D-P; 
• temperatura variabilă care apare în procesul de prelucrare; 
• uzura sculelor aşchietoare; 
• uzura sistemului MU-S-D; 
• instabilitatea reglajului poziţional sculă-piesă; 
• imprecizia și nestabilitatea în reglajul cinematic al mașinii 
• gradul de calificare, atenţia, conştiinciozitatea și condiţiile de lucru ale operatorului. 

Experimental s-a constat că aproximativ 80% din eroarea totală de prelucrare se datorează 
deformaţiilor elastice ale sistemului tehnologic elastic MU-S-D-P, din cauza rigidităţii 
necorespunzătoare a acestui sistem. 

Vibraţiile şi zgomotele constituie surse de „poluare mecanică”, având acţiune nocivă asupra 
maşinilor şi instalaţiilor industriale deci implicit și o cauzalitate directă asupra procesului de 
prelucrare și implicit aspura suprafeței piesei. Ele sunt rezultatul a două tendinţe actuale ale 
dezvoltării tehnologice: creşterea vitezelor turaţiilor de lucru ale maşinilor unelte - HSM, iar pe de 
altă parte realizarea unor construcţii uşoare, de greutate redusă dar rigiditate relativ mare, deci cu 
frecvenţe proprii ridicate, folosind tehnologii de asamblare care duc la micşorarea amortizării 
structurale, deci la creşterea răspunsului la rezonanţă. 

Pe parcursul cercetărilor sale, Fredrick W. Taylor a constatat că există trei tipuri de vibraţii 
în cazul  aşchierii:  vibraţiile  libere,  vibraţiile  forţate  şi  vibraţiile  auto-întreţinute,  trei  familii   de 
răspunsuri ale sistemelor mecanice în funcţionare  prezentate în figura următoare. 

 
Figura 5-1 - Tipuri de vibrații întâlnite în procesul de așchiere 
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 Contribuții privind optimizare procesului de frezare a suprafețelor 
complexe 

Încercările experimentale s-au desfăşurat în laboratorul compartimentului "Aeroenergetic I" 
al Departamentului Maşini-unelte şi Scule din cadrul 
Facultăţii de Construcţii de Maşini și Management 
Industrial al Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" Iaşi  

Experimentele s-au efectuat pe o maşină de frezat 
universală tip Okuma GENOS M460R-V, realizată de firma 
OKUMA Japonia, cu utilizarea unor epruvete, având forma 
şi dimensiunile prezentate în Figura 5-2 conform 
metodologiei de experimentare prezentată în Cap. 4. 

Pentru materialul semifabricatului s-a utilizat un 
oţel aliat 90 MnCrV 8 DIN, 90MV 8 AFNOR, 90 MnVCr 8 KU 
UNI, O2 AISI, având caracteristicile chimice şi mecanice 
conform Tabel 5-1.  

Tabel 5-1 Caracteristicile chimice şi mecanice ale materialului 
semifabricatului 

Compoziţia chimică 
[ % ] 

Tratament 
termic 

Limita de 
curgere, Rp0,2 

Rezistenţa la 
tracţiune, Rm 

Rezistenţa la 

oboseală -1 

C Mn Si Cr V [ N/mm2 ] [ N/mm2 ] [N/mm2] 

0,90 2,00 0,20 0,4 0,1 
Călire + 

Revenire 
483 777 4.598 

Materialul folosit este utilizat la fabricarea unor plăci și pastille foarte rezistente la uzură și 
solicitări abrasive, poansoane de tăiere, plăcuțe de presiune. De asemenea, s-a ales acest material 
datorită posibilităţii obţinerii unor durităţi controlate prin aplicarea unui tratament termic adecvat. 
Este un oţel pentru călire în masa care prezintă următoarele proprietăți: stabilitate dimensională, 
călibil în masă la durităţi înalte, rezistenţă ridicată la uzură, proprietăţi foarte bune de așchiere 

Pentru parametrii constructivi şi funcţionali, alţii decât cei luaţi în studiu, s-au utilizat 
valorile prezentate în Cap. 4. După fiecare experiment s-a procedat la îndepărtarea faţetelor de 
uzură formate, la refacerea calităţilor aşchietoare, conform metodologiei prezentate în Cap. 4 şi la 
verificarea parametrilor geometrici obţinuţi. 

În urma efectuării experimentelor, s-au obţinut datele centralizate Tabel 5-2, Tabel 5-3. 

Tabel 5-2 Matricea de programarea a experimentului planificat şi rezultatele obţinute în cazul măsurării parametrului 

"rugozitate" 

Nr. 
Crt. 

Lungime 
în 

consolă 
Duritate 

Pasul 
dintre 
treceri 

Unghiul de 
înclinare 
suprafață 

semifabricat 

Turaţie 

Rugozitate 
Ra maRa 

Y* 1=lnRa 
I II III 

 [mm] [HB] [mm] [°] [min−1] [m] [m] 

1 55 420 0,4 25 5.200 0,843 0,899 0,844 0,862 -0,1485000 

2 45 485 0,3 15 4.550 0,745 0,774 0,754 0,758 -0,2770720 

3 45 485 0,5 15 4.550 1,653 1,549 1,487 1,563 0,4466070 

4 65 485 0,3 15 4.550 0,592 0,649 0,657 0,633 -0,4572850 

5 65 485 0,5 15 5.850 1,311 1,145 1,134 1,197 0,1798180 

6 45 485 0,3 35 5.850 0,551 0,512 0,538 0,534 -0,6153590 

7 45 485 0,5 35 5.850 0,918 0,909 0,920 0,916 -0,0877389 

 

Figura 5-2 -  Reprezentarea epruvetă 
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Tabel 5-2- continuare 
8 65 485 0,3 35 5.850 0,874 0,829 0,839 0,847 -0,1660550 

9 65 485 0,5 35 4.550 1,138 1,188 1,128 1,151 0,1406310 

10 55 550 0,4 5 5.200 3,284 3,132 3,226 3,214 1,1675200 

11 35 550 0,4 25 5.200 0,839 0,849 0,837 0,842 -0,1719750 

12 55 550 0,2 25 5.200 0,343 0,352 0,354 0,350 -1,0498200 

13 55 550 0,6 25 5.200 1,161 1,095 1,156 1,137 0,1283930 

14 55 550 0,4 25 3.900 0,722 0,771 0,727 0,740 -0,3011050 

15 55 550 0,4 25 6.500 0,592 0,595 0,578 0,588 -0,5310280 

16 55 550 0,4 25 5.200 1,206 1,256 1,228 1,230 0,2070140 

17 55 550 0,4 25 5.200 1,243 1,227 1,257 1,242 0,2167230 

18 55 550 0,4 25 5.200 0,856 0,854 0,827 0,846 -0,1672360 

19 55 550 0,4 25 5.200 1,034 1,090 1,096 1,073 0,0704585 

20 55 550 0,4 25 5.200 0,726 0,763 0,762 0,750 -0,2876820 

21 55 550 0,4 25 5.200 1,049 1,082 1,112 1,081 0,0778865 

22 75 550 0,4 25 5.200 0,978 1,006 0,953 0,979 -0,0212236 

23 55 550 0,4 45 5.200 0,940 0,938 0,924 0,934 -0,0682788 

24 45 615 0,3 15 4.550 0,433 0,381 0,344 0,386 -0,9519180 

25 45 615 0,5 15 5.850 1,093 1,123 1,109 1,108 0,1025570 

26 65 615 0,3 15 5.850 0,399 0,387 0,373 0,386 -0,9519180 

27 65 615 0,5 15 4.550 0,913 0,949 0,918 0,927 -0,0758017 

28 45 615 0,3 35 5.850 0,450 0,433 0,416 0,433 -0,8370180 

29 45 615 0,5 35 4.550 0,736 0,715 0,777 0,743 -0,2970590 

30 65 615 0,3 35 4.550 0,500 0,489 0,486 0,492 -0,7092770 

31 65 615 0,5 35 5.850 0,846 0,817 0,887 0,850 -0,1625190 

32 55 680 0,4 25 5.200 0,850 0,850 0,877 0,859 -0,1519860 

 
Tabel 5-3 Matricea de programarea a experimentului planificat şi rezultatele obţinute în cazulmăsurării parametrului 

"productivitate" Q (metri prelucrati) 

Nr. 
Crt. 

Lungime 
în 

consolă 
Duritate 

Pasul 
dintre 
treceri 

Unghiul de 
înclinare 
suprafață 

semifabricat 

Turaţie Timp Metri prelucrati 
Y* 2=ln Q 

 [mm] [HB] [mm] [°] [min−1] [s] [mm] 

1 55 420 0,4 25 5.200 9,04 14,1 2,64617 

2 45 485 0,3 15 4.550 11,28 17,6 2,86790 

3 45 485 0,5 15 4.550 6,69 10,6 2,36085 

4 65 485 0,3 15 4.550 11,28 17,6 2,86790 

5 65 485 0,5 15 5.850 6,69 10,6 2,36085 

6 45 485 0,3 35 5.850 12,37 19,3 2,96011 

7 45 485 0,5 35 5.850 7,44 11,6 2,45101 

8 65 485 0,3 35 5.850 12,37 19,3 2,96011 

9 65 485 0,5 35 4.550 7,44 11,6 2,45101 

10 55 550 0,4 5 5.200 8,21 12,8 2,54945 

11 35 550 0,4 25 5.200 9,04 14,1 2,64617 

12 55 550 0,2 25 5.200 18,01 28,1 3,33577 

13 55 550 0,6 25 5.200 6,03 8,83 4,54329 

14 55 550 0,4 25 3.900 9,04 14,1 2,64617 

15 55 550 0,4 25 6.500 9,04 14,1 2,64617 

16 55 550 0,4 25 5.200 9,04 14,1 2,64617 

17 55 550 0,4 25 5.200 9,04 14,1 2,64617 

18 55 550 0,4 25 5.200 9,04 14,1 2,64617 

19 55 550 0,4 25 5.200 9,04 14,1 2,64617 
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Tabel 5-3 - continuare 
20 55 550 0,4 25 5.200 9,04 14,1 2,64617 

21 55 550 0,4 25 5.200 9,04 14,1 2,64617 

22 75 550 0,4 25 5.200 9,04 14,1 2,64617 

23 55 550 0,4 45 5.200 10,58 16,5 2,80336 

24 45 615 0,3 15 4.550 11,28 17,6 2,86790 

25 45 615 0,5 15 5.850 6,79 10,6 2,36085 

26 65 615 0,3 15 5.850 11,28 17,6 2,86790 

27 65 615 0,5 15 4.550 6,79 10,6 2,36085 

28 45 615 0,3 35 5.850 12,37 19,3 2,96011 

29 45 615 0,5 35 4.550 7,44 11,6 2,45101 

30 65 615 0,3 35 4.550 12,37 19,3 2,96011 

31 65 615 0,5 35 5.850 7,44 11,6 2,45101 

32 55 680 0,4 25 5.200 9,04 14,1 2,64617 

 Prelucrarea datelor experimentale 

Următoarea etapă în vederea evidenţierii relaţiilor cauzale statistice, ce se manifestă în 
interiorul regiunii experimentale între funcţiile obiectiv şi variabilele independente stabilite, o 
reprezintă determinarea ecuaţiilor de estimare ale suprafeţelor de răspuns şi analiza statistică a 
rezultatelor experimentale. 

Pentru îndeplinirea acestor obiective s-a stabilit următorul algoritm : 

 stabilirea coeficienţilor de regresie ai funcţiilor obiectiv; 

 testarea fiecărui coeficient determinat prin compararea cu abaterea standard 
respectivă; 

 stabilirea modelului final al funcţiilor de regresie; 

 calculul funcţiilor de răspuns; 

 testarea semnificaţiei modelului matematic ( realizarea analizei de dispersie ) prin 
stabilirea inadecvanţei acestuia şi calculul erorii experimentale. 

5.2.1 Determinarea ecuaţiilor de estimare a suprafeţelor de răspuns pentru funcţiile obiectiv 

În vederea estimării coeficienţilor relaţiilor s-a utilizat metoda celor mai mici pătrate, În 
conformitate cu aceasta, utilizând pentru funcţiile obiectiv relaţia generică : 

 Y b b x b x x b xi i ij i j
i
i j

i
j

ii i
i

i

i

i

*     














0
1

4
5

2

1

5

1

5

 (5-1) 

s-a impus condiţia ca abaterea pătratică , dintre răspunsurile Yr* ale funcţiei obiectiv 
(înregistrate pentru toate experimentele realizate) şi valoarile Y* corespunzătoare, să fie minime, 
adică : 

    


 2

1

32

r n n
n

n

Y Y* * =min (5-2) 

Pentru îndeplinirea acestei condiţii este necesară satisfacera sistemului de ecuaţii : 
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Rezolvarea acestui sistem a condus la următoarele relaţii pentru estimaţiile coeficienţilor 
polinoamelor de aproximare 
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* *  

unde : Yr n* = răspunsul funcţiei obiectiv, conform Tabel 5-2, Tabel 5-3, 
xin, xjn = valoarea codificată a variabilelor independente, conform Tabel 4-3 

În urma aplicării relaţiilor (5-4) pentru fiecare din funcţiile obiectiv, s-au obţinut coeficienţii 
de regresie (în coordonate codificate) 

Tabel 5-4 Coeficienţii de regresie ai funcţiilor obiectiv în coordonate codificate 

Coeficient 

Y1* = lnRa 

Coeficient 

Y2* = lnQ 

Coeficient 

Y3* = lnPy 

Valoare 
Testul 

Student 
Valoare 

Testul 
Student 

Valoare 
Testul 

Student 

a0 14,7456 - b0 -317,876 - c0 -456,709 - 

a1 -0,0928463 1,47 b1 0,030335 3,63 c1 -0,044904 3,27 

a2 -0,116205 1,03 b2 -0,0462835 2,56 c2 -0,0912952 1,53 

a3 -0,0435996 2,19 b3 0,0620283 0,31 c3 0,0507608 3,39 

a4 -0,433366 1,34 b4 0,0882672 1,86 c4 0,25554 2,79 

a5 -0,0108166 0,79 b5 0,316567 2,01 c5 0,476854 2,89 

a12 -0,0489781 3,5 b12 0,167715 0,55 c12 0,0651332 6,71 

a13 0,0191548 2 b13 -0,144098 2,55 c13 0,012907 1,54 

a14 0,148471 3,44 b14 -0,184138 0,22 c14 0,14395 0,93 

a15 0,144908 1,51 b15 -0,509756 0,49 c15 -0,736645 0,45 

a23 0,134843 1,92 b23 -0,156446 0,51 c23 -0,0570023 3,09 

a24 -0,205618 1,91 b24 -0,0450285 2,19 c24 -0,163363 3,68 

a25 -0,0167954 2,69 b25 -0,497922 0,78 c25 -0,441796 2,72 

a34 -0,0198745 3,06 b34 0,0943864 0,43 c34 0,254154 3,25 

a35 -0,0607497 2,06 b35 -0,163057 1,63 c35 -0,481017 0,141 

a45 0,303607 4,21 b45 0,364531 0,17 c45 0,485667 4,31 

a11 0,109756 0,81 b11 0,0240345 4,43 c11 0,193531 2,54 

a22 0,0764176 2,74 b22 0,0240345 0,54 c22 0,179583 4,62 

a33 0,110653 0,06 b33 0,0240345 3,09 c33 0,143407 0,89 

a44 -0,0239541 4,56 b44 0,0713983 1,84 c44 -0,06600847 3,45 

a55 -0,0025996 4,43 b55 0,016085 2,82 c55 -0,14036 4,27 

 Analiza cu element finit aplicată în domeniul procesului de frezare a 
suprafețelor complexe 

Etapele principale în utilizarea programelor profesionale de analiză cu elemente finite a unei 
probleme sunt reprezentate sintetic în figura umătoare 

Preprocesare: 
• Generarea geometriei modelului; 
• Stabilirea proprietăţilor de material şi a caracteristicilor geometrice; 
• Discretizarea modelului cu tipul de elemente finite adecvate problemei; 
• Aplicarea condiţiilor la limită pentru modelul cu elemente finite; 
• Definirea încărcărilor pe model. 

Procesare: 
• Verificarea datelor de intrare; 
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• Lansarea în execuţie a modelului complet. 
Postprocesare: 

• Reprezentarea rezultatelor (deplasări, 
tensiuni, deformaţii, forţe etc.) sub formă de 
grafice, 
liste, contururi (isocurbe); 

• Analiza şi interpretarea rezultatelor. 

5.3.1 Rezultate obținute a forțelor de 
așchiere 

În Figura 5-4 se prezintă variația 
forțelor de așchiere pe cele 2 direcții 
considerate anume X și Y. Se observă că 
aceste forțe se încadrează între 60 N și 228 N 
pe axa Y și sunt mai mici anume până la valori de 40 N pe axa X.  

 
a) axa Y – în direcția avansului 

 
b) axa X – perpendicular pe avans; 

Figura 5-4 - Variația forțelor de așchiere pe două direcții principale 

 

 

 

Figura 5-3 – Schema analiză FEA 
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Figura 5-5 - Dinamicitatea forței de așchiere pe direcția axei Y 

5.3.2 Temperaturi în procesul de frezare a suprafețelor complexe 

Temperatura de așchiere influențează în mică măsură procesul de așchiere acest lucru 
datorându-se în special faptului că simulăm un proces de finisare deci regimul de așchiere este 
relativ mic. În Figura 5-6 este prezentată temperatura în probă. 

 
Figura 5-6 - Câmpurile de temperatură în frezarea suprafețelor complexe 

 

 Modelarea calculul analitic al forțelor 

Pentru calculul analitic al forţelor, metodologia 
standard de calcul impune o serie de ipoteze 
simplificatoare în scopul ușurinței procesului de calcul al 
forțelor. Pentru a determina forțele ce acționează pe 
fiecare muchie după cele trei direcții, este necesară 
prezentarea unor mărimi specifice din geometria sculei și 
a unor diverși parametri impuși de poziționarea sculă-
piesă. 

Se consideră punctul P situat pe lungimea arcului 
definit de muchia așchietoare a sculei. În acest punct, se 
identifică acțiunea forțelor infinitezimale 𝑑𝐹𝑎 , 𝑑𝐹𝑟 si 𝑑𝐹𝑡, 
dupa cum este ilustrat in Figura 5-7. 

 În vederea longitudinală a sculei, conform reprezentării de mai sus, apar următoarele 
mărimi importante, marimi ce vor interveni în expresiile forțelor ce vor fi ulterior calculate.  

Așadar: 

unghiul de pătrundere și definește orientarea unghiulară a unui punct P de pe muchia 
așchietoare j în corespondentă cu axa longitudinală a frezei cu cap sferic, masurăt din sensul pozitiv 
al axei Y; 

- Ψ reprezintă unghiul de rotație pentru z=0; 
- 𝑅0 reprezintă raza capului sferic; 
- unghiul de imersie este definit ca fiind unghiul dintre axa sculei si 𝑅0, conform reprezentării 

de mai sus (α). Unghiul de imersie pentru un canal oarecare al sculei se calculeaza cu formula: 

 αj(z)=α+ ∑ αpj-φ(z)m
j=1   (5-6) 

Unde  𝛼𝑝𝑗 este unghiul dintre doi dinți consecutivi. 

m este  numărul de muchii, în cazul de față, 𝑚 = 3. 
Pentru determinarea celorlalte mărimi esențiale este necesară încă o rabatere după planul 𝑃𝑟 .  

 
Figura 5-7 - Acțiunea forțelor infinitezimale 

în punctul P  

 ψ_j (z)=ψ+(j-1)  2π/m-tgi_0 (1-cosK) (5-5) 
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Figura 5-8 - Rabatere pe planul Pa  Figura 5-9 - Rabatere pe planul Pr  

În Figura 5-9 se identifică:cota z, ce reprezintă distanța de la vârful sculei (sistemul de 
coordonate asociat OXYZ) și punctul P; 

 𝑅(z) = √R0
2 − (R0 − z)2 (5-7) 

mărimea acesteia fiind reprezentată în vederea de mai sus. 
- unghiul K reprezintă unghiul de pătrundere axial al sculei. Conform reprezentării, se 

calculează cu formula: 

 K= sin-1 R(z)

R0
 (5-8) 

Expresiile forțelor elementare identificate în punctul P după direcție radială, axială și 
tangențială sunt: 

 𝑐(α,z)=[Kachjαj(z)+Kae]dz (5-9) 

unde  ℎ𝑗(𝛼, 𝑧) = 𝑐𝑠𝑖𝑛𝛼𝑗(𝑧) și reprezintă grosimea așchiei. 

Expresiile de calcul de mai jos sunt valabile pentru fiecare porțiune elementară de arc 
corespunzător unei singure muchii așchietoare (j). 𝐹𝑥𝑗(𝜓), 𝐹𝑦𝑗(𝜓) si 𝐹𝑧𝑗(𝜓)  sunt forțele care 

acționează pe muchia j în cadrul zonei în care are loc așchierea, respectiv la adâncimea de 0,5 mm. 
 În cazul în care se neglijează efectul variației unghiului elicei, expresiile finale de calcul ale 
forțelor de așchiere sunt: 

Fxj(ψ)= ∫ [-sinψj(z)Kre-
cosψj(z)

sinK(z)
Kte-

sinψj(z)

tgK(z)
Kae]

z2

z1

+stj ∫ [-sinψj(z)Krc-
cosψj(z)

sinK(z)
K

TC
-

z2

z1

sinψj(z)

tgK(z)
Kac] (sxsinK(z)sinψj(z)+sysinK(z)cosψj(z)-szcosK(z)) dz 

(5-10) 
Fyj(ψ)= ∫ [-cosψj(z)Kre+

sinψj(z)

sinK(z)
Kte-

cosψj(z)

tgK(z)
Kae]

z2

z1

dz+stj ∫ [-cosψj(z)Krc+
sinψj(z)

sinK(z)
K

TC
-

z2

z1

cosψj(z)

tgK(z)
Kac] (sxsinK(z)sinψj(z)+sysinK(z)cosψj(z)-szcosK(z)) dz 

Fzj(ψ)= ∫ [
1

tgK(z)
Kre- Kae]

z2

z1

dz+stj ∫ [
1

tgK(z)
Krc- Kac] (sxsinK(z)sinψj(z)+sysinK(z)cosψj(z)-

z2

z1

szcosK(z)) dz 

În expresiile de mai sus, 𝑠𝑡𝑗 = 0.08 𝑚𝑚, 𝑠𝑥 = 0.24 𝑚𝑚, 𝑠𝑧 = 0.1 𝑚𝑚, iar 𝑠𝑦 = 0.6 𝑚𝑚 

Calculul forțelor s-a facut după această ultimă formulă, transcrisă iterativ în programul 
MATLAB® 2015. Variabila principală a fost z (cota descrisă mai sus), iar parametrii 𝜓𝑗 și 𝐾 sunt în 

funcție de z. Iterațiile au fost realizate în funcție de muchiile așchietoare, iar condițiile de calcul 
au fost impuse după mărimile unghiului planelor de așchiere, respectiv 50, 150, 250, 350, 450 . 
Pentru calculul graficelor componentelor pe dinte ale fiecărei forțe în funcție de unghiul de 
așchiere, s-a ales o iterație vectorială a unghiului 𝜓𝑗 pentru doua rotații ale sculei, cu un pas de 

un grad. 
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Figura 5-10 - Captură ecran mediu de dezvoltare pentru calcul numeric MATLAB®  

 

 
Figura 5-11 - Grafic teoretic al evoluției forțelor determinate analitic  

 

 Contributii teoretico-experimentale privind 
frezarea suprafețelor complexe 

 Contribuții privind proiectarea și realizarea unui sistem preliminar de 
achizitii date 

Așa cum s-a enunțat anterior apariția erorilor și principalii factori perturbatori, care intervin în 
procesul de prelucrare prin frezare, sunt: 

• dimensiunile variabile ale semifabricatelor; 
• neomogenitatea materialului prelucrat; 
• imprecizia și deformaţiile elastice și termice ale sistemului tehnologic, mașină unealtă (MU), 

sculă (S), dispozitiv (D), piesă (P); 
• rigiditatea insuficientă a sistemului MU-S-D-P; 
• temperatura variabilă care apare în procesul de prelucrare; 
• uzura sculelor aşchietoare; 
• instabilitatea reglajului poziţional sculă-piesă; 
• imprecizia și nestabilitatea în reglajul cinematic al mașinii. 
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Pe lângă determinarea acestora pe cale analitică -  programe de simulare numerică - pentru 
validarea corectitudinii acestora 
sau a rezultatelor obținute în 
urma simulărilor numerice prin 
diverse metode este necesar și 
efectuarea unor experimente ce 
vor furniza rezultate obţinute în 
condiţii care să asigure 
caracterizarea cât mai exactă a 
procesului identificat. În această 
etapa elementele ce vor sta la 
baza acestor validări 
experimentale sunt 
semifabricatul, scula 
prelucrătoare și sistemele 
dinamice și statice de achiziție și 
prelucrare de date. 

În teorie un sistem de achiziție de date este compus din trei elemente fundamentale 1 partea 
cuprinzând echipamentul de măsurare, cuplat la sistemul de calcul  3 şi care achiziţionează datele 
din procesul studiat 2. Pe scurt echipamentul de măsură este un sistem format din mai multe 
traductoare cu rol specific si are rolul de a transforma mărimile fizice în mărimi electrice (un semnal 
analog de tensiune sau curent), sistemul de calcul prin componenta s-a software și hardware  
asigura digitalizarea semnalelor generate de echipamentul de măsură, urmat de procesul de 
analiză, interpretare şi afişare a rezultatelor îar la final salvarea acestora.  

 Aspecte ale monitorizării asistate a forțelor în procesul de așchiere prin 
intermediul vibrațiilor arborelui principal 

6.2.1 Considerații generale 

În interacțiunea sculă-piesă din timpul procesului de așchiere se produc vibrații la sculă (care 
se transmit arborelui principal și carcasei/statorului acestuia) respectiv la piesă. Un control exact 
al condițiilor de desfășurare a procesului de așchiere (în vederea modelării) ar presupune 
considerarea influenței vibrațiilor, care evident trebuie monitorizate. Monitorizarea vibrațiilor 
poate avea finalități experimentale dintre cele mai diverse cum ar fi: 

 diagnoza procesului de așchiere: 
o detecție prezență proces de așchiere (regim de intrare, ieșire, proces, etc.); 
o diagnoza sculei (caracterizarea implicării în așchiere dinte cu dinte, detecția 

anomaliilor de integritate a sculei, etc.); 

 detecția proceselor de așchiere instabilă (cu producerea vibrațiilor autoexcitate, fenomenul 
chatter) 

 diagnoza calității suprafețelor prelucrate (dependentă de vibrațiile relative sculă-piesă) 

 măsurarea părților variabile ale componentelor Fx, Fy, Fz  ale forței în procesul de așchiere, 
dependente de elongațiile x, y, z ale vibrațiilor și rigiditățile kx, ky, kz ale sistemelor pe care se 
plasează senzorii de vibrație, cu relațiile formale Fx = x· kx; Fy = y· ky; Fz = z· kz. 

Aceste ultimă finalitate va fi valorificată preponderent în această teză. 
Aplicarea relațiilor Fx = x· kx; Fy = y· ky; Fz = z· kz de descriere a componetelor forței de 

așchiere prin intermediul elongațiilor x, y, z presupune cunoașterea rigidităților statice kx, ky, kz, 

 

Figura 6-1 - Schematica sistemului experimental 
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cee ce limitează opțiunea monitorizării vibrațiilor pentru descrierea forțelor doar la carcasa 
arborelui principal. În condițiile în care componentele Fx, Fy prezintă interes maxim, o masă m 
plasată cu excentricitatea r pe arborele principal rotit cu viteza unghiulară ω produce o forță 
excentrică (de dezechilibru dinamic) de amplitudine mω2r şi amplitudini ax, ay (măsurabile) ale 
vibrațiilor x, y (pe direcțiile 0x, 0y) ceea ce permite determinarea rigidităților kx= mω2r/ax 
respectiv ky= mω2r/ay. 

Monitorizarea vibrațiilor pe carcasa arborelui principal impune măsuri de eliminare a 
componentelor care nu se datorează procesului (componenta indusă de dezechilibrul dinamic 
eventual al sculei/portsculei, vibrații pe moduri proprii excitate de proces, etc.). 

6.2.2 Descrierea standului 
experimental 

În Figura 6-2 se prezintă o 
descriere formală a standului 
experimental pentru monitorizarea 
vibrațiilor, amenajat pe centrul de 
prelucrare Okuma Genos 450-V. 

Un accelerometru triaxial (1) tip 
PCB 356B08 (PCB Piezotronic)  se 
plasează pe suprafața frontală a 
carcasei arborelui principal (conform 
Figura 6-3), celălalt accelerometru (2, 
identic) se plasează sub piesă (în Figura 
6-4 în lateral, pentru vizibilitate). 
Ieșirile ambelor accelerometre sunt 
conectate la amplificatoare de sarcină (charge amplifiers), tip PCB 480E09, (PCB Piezotronic) care 
furnizează la ieșire semnale (tensiuni electrice) proporţionale cu accelerația  vibrațiilor. Fiecare 
dintre aceste semnale sunt prelevate în format digital de către un calculator (laptop) prin 
intermediul unui osciloscop numeric PicoScope 4424 (PicoTechnology UK) destinat condiționării 
secundare a semnalelor şi conversiei ADC, analog-digitale, a acestora.  

  
Figura 6-3 Vedere asupra accelerometrului 1 plasat pe 

arborele principal. 
Figura 6-4 Vedere asupra accelerometrului 2 plasat pe 

piesă. 

 

Figura 6-2 - Descriere formală a standului experimental pentru 
monitorizarea vibrațiilor 
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Figura 6-5 Vedere asupra elementelor finale de stand experimental (amplificatoare, osciloscop, calculator). 

Prelucrarea semnalelor se face cu ajutorul unor programe proprii, generate şi rulate în 
mediul MATLAB®. 

6.2.3 Aspecte teoretice ale integrării numerice 

 Elementele teoretice ale integrării numerice a unui semnal descris prin eșantioane de 
tensiune decurg din abordarea derivării numerice. Fie două eșantioane generice succesive ale 
semnalului: ui, ui+1 la momentele de timp ti, ti+1. Corespunzător unei aproximări numerice 
punctuale a derivatei semnalului (ud = du/dt) ca ud ≈ Δu/Δt, cu Δu=ui+1 - ui și  Δt=ti+1 - ti, un 
eșantion numeric generic udi al derivatei semnalului se obține ca:  

 udi ≈
ui+1 − ui

ti+1 − ti
 (6-1) 

 Dacă în membrul drept se regăsește un eșantion de semnal derivat, în membrul stâng se 
găsesc eșantioane de semnal nederivat. Cum semnalul nederivat se obține din cel derivat prin 
integrare, rezultă că un eșantion generic din membrul drept (fie acesta ui+1) este chiar un eșantion 
de semnal obținut prin integrare, separabil din relația (6-1)conform cu: 

 ui+1 ≈ udi(ti+1 − ti) + ui (6-2) 

 Aici udi este un eșantion generic al tensiunii generate de accelerometru, iar ui+1 este un 
eșantion generic al tensiunii de descriere a vitezei de avans (integrarea semnalului de descriere a 
accelerației produce semnalul de descriere a vitezei de avans).  De regulă diferența Δt=ti+1 - ti 

numită şi timp de eșantionare este constantă și cunoscută- Δt=5μs. Aplicarea relației (6-2) de la 
eșantionul i+1=2 presupune cunoașterea valorii pentru primul eşantion (u1) care este de fapt 
constanta de integrare, aici u1=0 (la originea timpului viteza este nulă).  

 Figura 6-6 prezintă evoluția semnalului de descriere a vitezei, dedus prin integrarea celui de 
accelerație . 

  

Figura 6-6 - Evoluție semnal de descriere a vitezei, 
dedus prin integrarea celui  

Figura 6-7 - Evoluția vitezei de avans dedusă din 
Figura 6-6, cu eliminarea parțială a efectului derivei 
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 Pentru integrare şi reprezentare grafică s-a utilizat programul MATLAB® de concepție 
proprie. 

Primul aspect interesant (pozitiv) al rezultatului integrării din Figura 6-6 este acela că -tipic 
integrării- zgomotul este practic eliminat. Al doilea aspect interesant (negativ) este că deși era de 
așteptat să existe paliere de viteză nulă înainte de momentul A și după momentul D aici dimpotrivă 
există o evoluție liniar crescătoare. Similar,  între momentele B și C (cu evoluție descrescătoare) 
era de așteptat să existe un palier de viteză constantă. Toate cele trei evoluții liniare se datorează 
derivei introduse de accelerometru sau amplificator (semnal de accelerație nenul în cele trei 
situații). Integrarea unei evoluții constante nenule generează o evoluție liniară (semnul pantei este 
dat de semnul constantei).  

 Cel mai important rezultat al acestei integrări este evoluția treaptă a semnalului pe frontul 
dintre A și B (corespunzătoare creșterii vitezei de la zero la 1.600 mm/min) respectiv dintre C și D  
(corespunzătoare scăderii vitezei de la 1.600 mm/min la zero) cu o valoare medie a variației de 
0,269 mV. Presupunând că semnalul din Figura 6-6 este generat de un traductor de viteză absolută, 
acesta ar avea un factor de etalonare (factor de corespondență viteză-tensiune generată) de (1600 
mm/min)/(0,296 mV) sau cu utilizarea unităților SI (101,127 (m/s)/V).  

Evident, acest factor de etalonare se transferă și accelerometrului sub forma  fea =101,127 
(m/s2)/V. Valoarea determinată este ușor diferită față de cea de catalog, (100(m/s2)/V sau formal 
10g/V, în funcție de accelerația gravitațională). 

6.2.4 Determinarea experimentală a rigidităților kx, ky ale arborelui principal 

 Cea mai simplă metodă de determinare a rigidităților kx, ky ale arborelui principal cu ajutorul 
accelerometrelor este aplicarea unei forțe armonice cu amplitudine cunoscută pe arborele 
principal, pe fiecare dintre cele două direcții, prelevarea accelerației în aceste condiții, dubla 
integrare pentru determinarea elongațiilor vibraților și a amplitudinilor ax, ay pe fiecare dintre cele 
două direcții. Rapoartele amplitudine forță/amplitudine vibrație pe fiecare  direcție  determină  

valorile rigidităților kx, ky  ale arborelui principal.  
 Conform Figura 6-8, o masă m  (aici m=8g) plasată la raza r (aici 

r=10 mm) pe scula care se roteşte cu turația ω (aici ω=680,46 rad/s, 
corespunzător unei turații  de 6.500 rot/min), crează forță de 
dezechilibru dinamic Fde (armonică) cu amplitudinea Fde=mω2r (aici 
Fde=37,04 N). Ca atare cele două rigidități se definesc ca: 

 k_x = (mω^2 r)/a_x ; k_y = (mω^2 r)/a_y  (6-3) 

Figura 6-9.a) prezintă evoluția accelerației vibrațiilor arborelui 
principal pe direcția 0x la rotirea sculei în aceste condiții. Figura 6-9.b) 
prezintă evoluția vitezei vibrațiilor deduse prin integrare numerică a 
accelerației din Figura 6-9.a). Figura 6-9.c) prezintă evoluția elongației 
vibrațiilor arborelui principal dedusă prin integrare numerică din 
Figura 6-9.b). 

 
Figura 6-8 - Crearea artificială a 

unui dezechilibru dinamic 
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Conform Figura 6-9.a) este evident faptul 
că accelerometrul favorizează în redare 
componentele de semnal de frecvențe mari, 
produse de rotația arborelui principal. 
Integrarea dublă scoate în evidență 
componenta dominantă a vibrațiilor pe direcția 
0x, conform Figura 6-9.c), pusă pe seama 
dezechilibrului dinamic. 

Faptul că această evoluție se datorează 
dezechilibrului dinamic rezultă din 
identificarea semnalului (curve fitting), Figura 6-9 - a) Evoluția accelerației 0x a arborelui 

principal b) Evoluția vitezei 0x a arborelui principal 
c) Evoluția elongației 0x de dezechilibru dinamic 

cu rezultatul grafic din Figura 6-10. Curba teoretică  (reprezentată cu culoare roșie) care 
aproximează cel mai bine evoluția experimentală (reprezentată cu culoare albastră) are descrierea 
teoretică: 

 𝑥(𝑡) = 0,389 ∙ 10−6𝑠𝑖𝑛 (2 ∙ 𝜋 ∙ 108,07 ∙ 𝑡 + 1,24) (6-4) 

determinarea elongației vibrației pe direcția 0y, conform Figura 6-11. Curba teoretică  
(reprezentată cu culoare albastră) care aproximează cel mai bine evoluția experimentală 
(reprezentată cu culoare roșie) are descrierea teoretică: 

 y(t) = 0,241 ∙ 10−6sin (2 ∙ π ∙ 108,81 ∙ t + 2,73) (6-5) 

Din (6-5) rezultă practic amplitudinea ay a vibrației (ay=0,241 μm) şi frecvența acesteia (108,81 
Hz), și aceasta este apropiată de cea de rotație (108,(3) rot/s). O reprezentare grafică simultană a 

  
Figura 6-10 Evoluția experimentală și identificată a 

elongației vibrației de dezechilibru dinamic pe 
direcția 0x (din Figura 6-9.c)). 

Figura 6-11  Evoluția experimentală și identificată a 
elongației vibrației de dezechilibru dinamic pe 

direcția 0y 
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evoluțiilor identificate (conform Figura 6-12) indică un defazaj aproximativ de π/2 (același cu 
unghiul dintre axele 0x și 0y). Conform relațiilor (6-4) și (6-5) valoarea exactă a acestui defazaj 
rezultă din diferența unghiurilor de fază la originea timpului (2,73-1,24=1,49 rad = 85,37o). Faptul 
că defazajul nu este exact de 90o poate fi probabil legat de plasarea constructivă inexactă a 
accelerometrelor 0x, 0y (exact: 90o) din accelerometrul triaxial 1 sau -mai probabil- identificării 
aproximative a elongaţiilor. Caracterul aproximativ al identificării rezultă și din faptul că cele două 
semnale identificate nu au riguros frecvența egală cu cea de rotație (108,07 Hz respectiv 108,81 Hz 
față de 108,(3) rot/s)  

Se observă faptul că o aceeași forță de dezechilibru produce vibrații de amplitudini diferite pe 
0x și pe 0y (ax ≠ ay) ceea ce arată că rigidităţile sistemului pe cele două direcţii sunt diferite. 

Pe baza amplitudinilor ax=0,389 μm din (6-4) și ay=0,241 μm din (6-5), a valorii amplitudinii 
forţei de excitaţie Fde=mω2r=37,04 N şi a expresiilor ((6-3)) rezultă valorile rigidităţilor: 

 
kx =  mω2r/ax = 37.04 N/0,389 μm = 95,218 N/μm  
ky =  mω2r/ay = 37.04 N/0,241 μm = 153,69 N/μm  

(6-6) 

Aşa cum s-a anticipat, ky >kx, cu raportul rigidităților ky/kx=1,614. 
Dificultățile induse de a deriva 

semnalului de accelerație observate la o 
singură integrare pentru obținerea Figura 6-6 
au existat evident și la obținerea prin dublă 
integrare a descrierilor experimentale ale 
elongației vibrațiilor pe 0x și 0y, datorate 
dezechilibrului dinamic, din figurile Figura 
6-10 și Figura 6-11. Pentru obținerea vibrației 
de descriere a dezechilibrului dinamic pe 0x 
s-a utilizat programul MATLAB® de concepție 
proprie Dintdezx. 

Programul Dintdezx [anexă teză] pentru 
dubla integrare a acceleraţiei din Figura 

6-9.a) şi obţinerea vibrației de dezechiibru dinamic pe 0x (Figura 6-9.b) 

6.2.5 Monitorizarea forțelor în procesele de așchiere prin intermediul vibrațiilor 

Toate demersurile anterioare se pot finaliza experimental în monitorizarea indirectă a  părților 
variabile ale componentelor Fx, Fy ale forțelor de așchiere. Fiecare dintre aceste componente 
produce deformația carcasei arborelui principal pe direcțiile 0x și 0y. Partea variabilă a acestor 
deformații (descrisă de accelerometre după dubla integrare a semnalelor generate de acestea) 
multiplicată cu rigiditățile kx, ky definește partea variabilă a acestor forțe. Partea constantă a 
forțelor (care produc  deformații statice) nu poate fi descrisă de accelerometre,  Pentru cazurile în 
care așchierea este discontinuă (dinte cu dinte), partea constantă a forțelor este adesea nulă. 

 

Figura 6-12 - Evoluții identificate ale elongațiilor vibrațiilor pe 0x și 
pe 0y. 
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Figura 6-13 - Evoluții ale accelerațiilor pe direcțiile 0x, 0y în timpul unui proces de așchiere (sculă sferică d=12 
mm, cu doi dinți, n=6500 rot/m, s=1650 mm/min, t=0,1 mm). Intrare-ieșire din așchiere. Captură de ecran 

generat de osciloscop. 

Figura 6-13 prezintă evoluția accelerațiilor pe direcțiile 0x și 0y în timpul unui proces de 
așchiere (înainte de proces, în timpul procesului, după proces) cu sculă sferică cu doi dinți (n=6.500 
rot/min, s=1600 mm/min, t=0,1 mm), pe suprafață înclinată 25o. Anterior şi ulterior procesului 
semnalele de descriere a acceleraţiei nu sunt nule, predominant din cauza zgomotului electric. 

Un detaliu al acestei evoluții din zona cu proces de așchiere se prezintă în Figura 6-14. 

 

Figura 6-14 - Detaliu în zona procesului 

Caracterul determinist al semnalelor de descriere a accelerațiilor în procesul de așchiere 
(faptul că acestea sunt legate de proces) rezultă din caracterul repetitiv, ciclic al acestora (cu 
perioada egală cu perioada de rotație a sculei), reliefat aici după cum urmează. 

Fie Nc cicli ai accelerațiilor corespunzătoare a Nc rotații ale sculei în procesul de așchiere și Ne 
eșantioane de accelerație pe fiecare ciclu. Se definește un ciclu ipotetic de evoluție a fiecărei 
accelerații, cu Ne eșantioane, în care eșantionul curent de rang i este media aritmetică a Nc 
eșantioane de același rang din ciclurile reale următoare, (adică i+Ne, i+2Ne+...+NcNe) conform cu: 

 �̈�𝑚𝑒𝑑(𝑖) =
1

𝑁𝑐
∑ �̈�(𝑖 + 𝑗𝑁𝑒)

𝑁𝑐

𝑗=1

 (6-7) 
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 �̈�𝑚𝑒𝑑(𝑖) =
1

𝑁𝑐
∑ �̈�(𝑖 + 𝑗𝑁𝑒)

𝑁𝑐

𝑗=1

 (6-8) 

Programul MATLAB® Medcic [anexă teză], de concepție proprie, cu listingul redat mai jos, 
realizează reprezentarea a câte unui ciclu real și a ciclului mediat (pe următoarele 50 de rotații ale 
sculei, Nc=50), pentru fiecare dintre cele două accelerații, pe 0x și pe 0y.  

Programul Medcic [anexă teză] pentru reprezentarea unui ciclu real și mediat pentru ambele 
accelerații.  

Cea mai simplă caracterizare a procesului de așchiere pe seama accelerațiilor se poate face 
utilizând evoluțiile pe ciclul mediat, reluate aici în Figura 6-15. 

 

Figura 6-15 - Reprezentare a accelerațiilor pe 0x, și 0y, pe un ciclu mediat, corespunzător unei 
rotații complete a sculei,) 

Pe Figura 6-15 se observă cele două zone corespunzătoare contactului sculă-piesă (sau 
atingerii valorii maxime a încărcării pe dinte) pentru fiecare dintre cei doi dinți. Intuitiv, dinții sunt 
implicați diferit, cel mai probabil din cauza proprietăților lor așchietoare diferite.  

Evoluția din Figura 6-15 indică o limitare majoră a monitorizării procesului de așchiere prin 
intermediul accelerațiilor: în afara componentelor variabile din proces intervin o serie de 
componente de răspuns liber pe modurile de vibrație ale structurii elastice pe care sunt montate 
accelerometrele, excitate la fiecare contact al unui dinte așchietor cu piesa.  

Figura 6-16 prezintă rezultatul analizei spectrale a accelerației 0x în timpul procesului de 
așchiere. Fiecare vârf indică existența unei componente a accelerației determinată fie de un mod 
de vibrație al structurii care a fost excitat, fie de implicarea sculei în proces. De exemplu,  

  

Figura 6-16 - Reprezentare a acelerației 0x din proces, în 
domeniul frecvență (prin transformata Fourier rapidă, FFT).) 

Reprezentare a acelerației 0x la mersul în 
gol, în domeniul frecvență (prin transformata 

Fourier rapidă, FFT). 
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componenta marcată cu punct roșu este fundamentala pe frecvența de succesiune a dinților 
216,(6) Hz (scula cu doi dinți, dublul frecvenței de rotație 108,(3) rot/s), componentele marcate cu 
punct verde sunt armonici ale acestei fundamentale (cu frecvența dublă, triplă, etc. față de cea a 
fundamentalei). Cu excepția primei armonici, toate celelalte sunt amplificate rezonant datorită 
prezenței în vecinătatea unui mod de vibrație slab amortizat (cca 1.500 Hz frecvență).  

Pentru comparație, în se prezintă rezultatul analizei spectrale a accelerației 0x la mers în gol, 
la magnitudinea Figura 6-16. 

Pentru determinarea forțelor în proces pe baza rigidităților și a amplitudinii vibrațiilor, în 
afara existenței modurilor de vibrație și a fenomenului de amplificare rezonantă a armonicilor 
intervine și dificultatea dublei integrări pentru deducerea elongației vibrațiilor (datorată derivei 
accelerației, introdusă de amplificator) deja reliefată la obținerea Figura 6-6. 

Există o abordare mai simplă după cum urmează. Fie o descriere a elongației accelerației 0x 
din timpul procesului ca sumă de p  componente armonice: 

 ẍ(t) = ∑ Axisin(ωxi ∙ t + φi)

p

i=1

 (6-9) 

O caracterizare parțială a acestor componente s-a făcut deja în Figura 6-16, cu privire la 
valoarea amplitudinilor Axi și a frecvențelor fxi din definiția pulsațiilor ωxi=2πfxi.   

Dubla integrare a relației (6-9) pentru deducerea evoluției elongației x(t) a vibrației 
presupune dubla integrare a tuturor funcțiilor din argumentul sumei. Considerând constanta de 
integrare de fiecare dată ca fiind nulă (cazul mărimilor armonice), prin dubla integrare fiecare 
componentă își diminuează amplitudinea cu pătratul pulsației, își păstrează funcția sinus și faza la 
originea timpului, dar primește semnul minus. Astfel elongația vibrației va fi descrisă ca: 

 x(t) = ∑ −
1

ωi
2 Axisin(ωxi ∙ t + φi)

p

i=1

 (6-10) 

Evident, dubla derivare a argumentului sumei din (6-10) produce argumentul sumei din (6-9). 
Dacă, conform considerațiilor de la Figura 6-16, din cele p componente se rețin numai două (p=2 
în (6-9) și (6-10)), anume fundamentala pe frecvența de succesiune a dinților sculei și prima ei 
armonică și se consideră faze nule la originea timpului pentru fiecare dintre aceste două 
componente, atunci practic se poate considera că elongația vibrației arborelui principal datorată 
procesului de așchiere are amplitudinea dată de: 

 ax = max [∑ 〖−
1

ωi
2 Axi sin(ωxi ∙ t)]

2

i=1

〗 (6-11) 

pentru t = 0 ÷ T = 0 ÷ 1/ωx1 

Această amplitudine împreună 
cu rigiditatea kx descrie o forță care 
se poate defini cu o bună 
aproximație ca forță maximă pe 
dinte (ca produs 
amplitudine·rigiditate) 

Din cauza faptului că 
amplitudinile Axi din spectru sunt de 
fapt valori medii (pe mai multe 
rotații ale sculei) atunci și 

amplitudinea ax este o valoare medie care definește împreună cu rigiditatea o valoare medie a 
forțelor maxime pe dinte pe direcția 0x (VMFMDx): 

 
Figura 6-17 - Detaliu 
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Neglijarea armonicilor superioare se justifică parțial prin faptul că în (6-11) acestea intervin 
cu ponderi mici (datorită împărțirii la pătratul pulsației proprii). 

Un detaliu la Figura 6-16 în zona fundamentalei și a primei armonici -conform Figura 6-17 
identifică valorile amplitudinilor Ax1, Ax2 și ale frecvențelor fx1, fx2 de definire a pulsațiilor 
(ωx1=2πfx1, ω2=2πfx2). Cu datele din Figura 6-17 și pe baza relației (6-11) se poate determina 
amplitudinea ax a vibrației. Aceasta, împreună cu rigiditatea kx din (6-6) determină VMFMDx, 
conform cu (6-12).  

Cu ajutorul unui program MATLAB® propriu (Fxmd) se realizează reprezentarea spectrului 
de amplitudini reale ale accelerației pe 0x în proces (în zona fundamentalei și a primei armonici, 
similar Figura 6-17) cu utilizarea transformatei Fourier, determinarea amplitudinilor Ax1, Ax2 
(frecvențele fx1, fx2 fiind cunoscute), a amplitudinii ax conform cu (6-11) şi a VMFMDx conform cu 
(6-12) 

Programul Fxmd [anexă teză] de determinare a VMFMDx 
Rularea programului Fxmed conduce la un rezultat grafic conform Figura 6-18.a), identic cu cel 

din Figura 6-17 dar cu generarea VMFMDx (sub forma 
Fxmd=12,8705 N). 

  

Figura 6-18 – Rezultate Fxmed, Fymed 

a)  Rezultatul rulării programului Fxmed în 
determinarea VMFMDx (12,87 N) pentru procesul de 

așchiere din Figura 6-13, cu ap=0,1 mm. 

b)  Rezultatul rulării programului Fymed în 
determinarea VMFMDy (32,15 N) pentru procesul de 

așchiere din Figura 6-13, cu ap=0,1 mm. 

 În manieră absolut identică, se poate determina valoarea medie a forței maxime pe dinte 
pe direcția 0y (VMFMDy) dacă în relațiile (6-9), (6-10), (6-11) și (6-12) variabila (sau indicele) x se 
înlocuiește cu y. Similar, se poate genera un program Fymed [anexă teză] de determinare a 
VMFMDy practic identic cu programul Fxmed, cu mici excepții, marcate cu caractere îngroșate și 
culoare roșie în listing-ul [anexă teză]: 

Rularea programului Fymed conduce la reprezentarea parțială a spectrului vibrațiilor pe 0y 
conform Figura 6-18.b)., în zona fundamentalei și a primei armonici, cu generarea VMFMDy (sub 
forma Fymd=32,1533 N). 

Conform aştepărilor, se observă faptul că, VMFMDy > VMFMDx. 
 

  
Figura 6-19 - Rezultate Fxmed, Fymed 

   �̅�𝑥𝑚𝑑 = 𝑘𝑥 ∙ 𝑎𝑥 (6-12) 
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a)  Rezultatul rulării programului Fxmed în 
determinarea VMFMDx (27,57 N) pentru un  proces de 

așchiere cu același regim, (𝑎 𝑒  -𝑎 𝑝  0,3 mm). 

b)  Rezultatul rulării programului Fymed în 
determinarea VMFMDy (78,77 N) pentru un  proces de 

așchiere cu același regim(𝑎 𝑒  -𝑎 𝑝  0,3 mm). 

Cele două programe pot fi utilizate pentru determinarea VMFMDy și VMFMDx. Care 
caracterizează orice regim de așchiere cu același tip de sculă sau o sculă similară. Pentru o sculă cu 
3 dinți (folosită în cadrul cercetărilor experimentale), în programele Fxmd și Fymd se înlocuiește 
definiția fundamentalei fund=2*(turatie/60); cu definiția fund=3*(turatie/60);. 

 Metodologia monitorizării procesului de așchiere prin intermediul puterii 
electrice active pe centrul de prelucrare Okuma Genos M460R-V 

6.3.1 Considerații generale 

Una dintre cele mai interesante posibilități de caracterizare a implicării sculei așchietoare în 
proces este legată de fluxul de putere mecanică activă (PMA) injectat în proces la nivelul mișcării 
principale. Monitorizarea acestui flux de putere mecanică activă este formal dificilă, ea presupune 
monitorizarea componentelor PMA (definită ca produsul dintre momentul de torsiune și viteza 
unghiulară) cu plasarea de senzori adecvați la nivelul sculei (cel  puțin un senzor de moment de 
torsiune, dacă valoarea vitezei unghiulare este cunoscută prin programul de lucru).  

O opțiune radical mai simplă, fără modificări în sistemul de prindere al sculei, este utilizarea 
electromotorului arborelui principal al mașinii ca traductor natural de PMA, plecând de la rolul 
acestuia pe fluxul de putere: acela de transformare a puterii electrice active (PEA) în PMA. Relația 
dintre cele două tipuri de putere (PMA notată cu N, și PEA notată cu P) este ponderată de 
randamentul transformării, conform cu: 

 𝑁 = 𝜂𝑃 (6-13) 

Monitorizarea PEA permite indirect monitorizarea PMA, în condițiile în care valoarea 
randamentului (sau evoluția acestuia cu încărcarea) este cunoscută. Monitorizarea PEA este mult 
mai simplă, existând deja o serie de resurse disponibile în Departamentul de Mașini-unelte din 
Universitatea Tehnică „Gheorghe. Asachi” din Iaşi pentru electromotoare asincrone trifazate 
aplicate și dezvoltate în cadrul acestei teze, pe centrul de prelucrare Okuma Genos 450-V (care 
utilizează același tip de electromotor pe arborele principal).  

6.3.2 Elemente teoretice ale definirii puterii electrice active 

Fie expresiile tensiunii instantanee u(t) și a curentului instantaneu i(t) care alimentează un 
consumator de curent alternativ cu caracter inductiv: 

 𝑢(𝑡) = 𝑈𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡) 𝑖(𝑡) = 𝐼𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 − 𝜑) (6-14) 

Aici U și I sunt amplitudinile de curent, ω este pulsația (ω=2πf, f fiind frecvența tensiunii de 
alimentare, de regulă 50 Hz), φ este unghiul de defazaj dintre tensiune și curent. 

Prin definiție, puterea electrică instantanee p(t) (PEI) transmisă consumatorului este definită 
ca produsul tensiune-curent instantaneu: 

 𝑝(𝑡) = 𝑢(𝑡)𝑖(𝑡) = 𝑈𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡)𝐼𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 − 𝜑) (6-15) 

Din PEI doar o parte, numită putere electrică activă (PEA), este valorificată de consumator și 
convertită în PMA sau/și căldură (în funcție de specificul acestuia). Cealaltă parte circulă  doar între 
consumator și sursă (ea servește de fapt vehiculării PEA de la sursă către consumator). PEA se 
definește ca fiind o valoare medie a PEI, calculată de exemplu pe o perioadă T=1/f a tensiunii de 
alimentare,  definită generic conform cu: 

 𝑃 =
1

𝑇
∫ 𝑝(𝑡)𝑑𝑡

𝑇

𝑡=0

 (6-16) 
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Dacă se introduce sub  integrală expresia (6-14) a PEI  se obține espresia consacrată în literatură 
a PEA în forma: 

 𝑃 =
1

𝑇
∫ 𝑈𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡)𝐼𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 − 𝜑)𝑑𝑡 =

𝑈

√2

𝐼

√2
cos (𝜑)

𝑇

𝑡=0

= 𝑈𝑟𝑚𝑠𝐼𝑟𝑚𝑠cos (𝜑) (6-17) 

Aici Urms şi Irms se mai numesc valori eficace ale tensiunii respectiv ale curentului, cu indicele 
rms provenind de la abrevierea root mean square (rădăcină medie pătratică). Urms și  Irms sunt așa 
numite rădăcini medii pătratice ale amplitudinilor U respectiv I (amplitudinea împărțită la radical 
din doi). 

Pentru monitorizarea PEA utilizând relația (6-17) trebuie determinate mai întâi valorile 
amplitudinilor U şi I pe perioada curentă T, precum și unghiul de defazaj φ dintre tensiune și curent. 
În practică utilitatea relației (6-17) este limitată doar la regimurile de funcționare caracterizate de 
evoluții ale curentului și tensiunii perfect armonice. Așa cum va fi ilustrat ulterior, aceste regimuri 
nu sunt caracteristice alimentării motorului arborelui principal al centrului de prelucrare Okuma 
Genos 450R-V. Cu toate acestea, relația (6-17)) este utilă pentru explicarea unor regimuri speciale 
de funcționare, de exemplu un regim de frânare activă (care va fi ilustrat ulterior), cu 
electromotorul lucrând ca generator, când PEA absorbită este negativă (cu cos(φ) -numit și factor 
de putere- negativ). 

În practică se preferă o abordare ușor diferită a definirii PEA. Dacă se monitorizează evoluția 
tensiunii și a curentului instantaneu, acestea sunt prelevate sub formă eșantionată (prin conversie 
analog-numerică), cu eșantioane uek, iek la momente de timp discrete tek, cu uek ≈ nukΔu și iek ≈ nikΔi 
(expresii discrete ale tensiunii respectiv curentului, cu Δu, Δi rezoluții ale tensiunii respectiv 
curentului, nuk şi nik numere întregi) și  tek ≈ kΔt (cu Δt – interval de eșantionare) astfel încât: u(t) ≈ 
uek[tek]= nukΔu[kΔt] și i(t) ≈ iek[te]= nikΔi[kΔt].   

Pe o periodă T există nT eşantioane generice de tensiune uek şi de curent iek, cu T=nT Δt. Cu 
aceste consideraţii, în argumentul integralei din (6-16) se poate introduce PEI (p(t)) sub forma 
produsului u(t)·i(t) exprimat în forma eşantionată, iar integrala se poate aproxima ca sumă (în care 
dt ≈ Δt) conform cu: 

 𝑃 =
1

𝑇
∫ 𝑝(𝑡)𝑑𝑡

𝑇

𝑡=0

= 𝑃𝑒𝑘 ≈
1

𝑛𝑇∆𝑡
∑ 𝑢𝑒𝑘[𝑘𝛥𝑡

𝑛𝑇

𝑘=1

] ∙ 𝑖𝑒𝑘[𝑘𝛥𝑡] ∙ 𝛥𝑡   (6-18) 

Renunţând la exprimarea explicită a timpului fiecărui eşantion şi simplificând intervalul de 
eşantionare Δt se obţine expresia numerică a eşantionului PEA pe perioada T, în forma: 

 𝑃𝑒 ≈
1

𝑛𝑇
∑ 𝑢𝑒𝑘

𝑛𝑇

𝑘=1

∙ 𝑖𝑒𝑘  (6-19) 

Dacă se monitorizează puterea pe mai multe perioade T succesive (considerând perioada 
constantă), atunci un eşantion generic Pel al PEA se scrie în forma: 

 𝑃𝑒𝑙 ≈
1

𝑛𝑇
∑ 𝑢𝑒𝑘

𝑙𝑛𝑇

𝑘=(𝑙−1)𝑛𝑇+1

∙ 𝑖𝑒𝑘  (6-20) 

Considerând un eşantion PEI descris generic ca pek= uek·iek, în (6-20) PEA apare ca medie 
aritmetică a nT eşantioane PEI. Cu cât valorile Δu, Δi şi Δt sunt mai mici cu atât aproximarea PEA 
folosind (6-20)este mai exactă. În practică trebuie realizat un compromis, scăderea valorilor Δu, Δi 
şi Δt  produce creşterea valorilor nuk, nik şi nT. 

Tensiunea şi curentul instantaneu sunt descrise numeric cu 1/Δt eşantioane pe secundă (se 
spune că rata de descriere sau de conversie analog-numerică a lor este 1/Δt). Definiţia (6-20)a PEA 
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este pe  perioada curentă l, ca atare rata ei de descriere este de 1/T valori (eşantioane) pe secundă, 
evident mai mică (Δt<T). 

Definiţia exactă (6-15) a PEA precum şi cea aproximată (6-20) indică faptul că extragerea PEA 
din PEI prin mediere realizează separarea componentei de joasă frecvenţă din PEI (o a doua 
componentă, de înaltă frecvenţă, este eliminată). Această extragere se poate face prin filtrare 
numerică trece jos. Unul dintre cele mai eficiente filtre  numerice în acest caz este aşa numitul filtru 
de tip medie alunecătoare (moving average filter). Cu ajutorul acestui filtru, un eşantion generic 
Pej al PEA (la momentul tej=jΔt) poate fi definit ca medie aritmetică a h valori PEI anterioare (pej, pe(j-

1), .... pe(j-h+1)) de la momentele (tej, te(j-1), .... te(j-h+1)), adică: 

 𝑃𝑒𝑗 ≈
1

ℎ
∑ 𝑝𝑒(𝑗−𝑖)

ℎ−1

𝑖=0

 (6-21) 

Aici h este aşa numitul parametru al filtrului.  
Ambele formule ((6-20) şi (6-21)) se referă la o mediere. O mediere pe nT puncte în (6-20)  

reţine din PEI numai componenta de joasă frecvenţă (care este chiar PEA) eliminând o a doua 
componentă, de înaltă frecvenţă. Este de așteptat ca utilizarea unui parametru h=nT în (6-21) să 
realizeze același efect, iar simulările numerice confirmă acest aspect. 

Avantajul descrierii (6-21) al PEA față de (6-20) este acela că ratele de descriere a PEA și PEI 
sunt de această dată identice (1/Δt), motiv pentru care forma (6-21) este preferată. 

În practică este adesea posibil ca inclusiv PEA să conțină componente variabile (cel mai 
adesea cu caracter determinist, în legătură cu comportarea electromotorului și cu caracteristicile 
procesului mecanic monitorizat). Dacă se dorește eliminarea/diminuarea severă a acestora, atunci 
inclusiv PEA (din ambele definiţii) se poate filtra repetat cu același tip de filtru. Un eșantion generic 
al filtrării cu numărul m al PEA, cu parametul filtrului hm, se descrie în funcție de rezultatul filtrării 
anterioare (m-1) ca: 

 𝑃𝑒𝑗
𝑚 ≈

1

ℎ𝑚
∑ 𝑃𝑒(𝑗−𝑖)

𝑚−1

ℎ𝑚−1

𝑖=0

 (6-22) 

Folosind valori descrescătoare pentru parametrul generic hm al fiecărei filtrări se poate asigur 
o  eliminare aproape completă a componentelor variabile ale PEA (peste o anumită frecvență, 
numită frcvenţă de tăiere). 

Dacă consumatorul electric este alimentat de la o rețea trifazată de tensiune atunci tensiunea 
u(t) și curentul instantaneu i(t) se pot preleva în format numeric de pe o fază a tensiunii de 
alimentare iar în expresiile (6-19) respectiv (6-20) se adaugă un factor de multiplicare egal cu 3. 

6.3.3 Descrierea standului experimental 

Alimentarea electrică a electromotorului arborelui principal (care este chiar rotorul acestuia)  
se face conform Figura 6-20 prin intermediul unui convertor de curent  
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„  

Figura 6-20 - Descriere formală a standului experimental 

 alternativ/curent alternativ (CA/CA) trifazat (din reţea de intrare trifazată cu tensiune şi  
frecvență constantă, în reţea de ieșire trifazată cu tensiune şi frecvență variabilă conform 

cerințelor de cuplu și turație către electromotor). Tensiunea de ieșire este obținută cu circuite de 
comutație tiristorizată, cu impulsuri ca atare monitorizarea tensiunii  și a curentului de intrare în 
electromotor sunt dificile, motiv pentru care s-a preferat prelevarea acestora înainte de convertor. 

Alimentarea  convertorului  CA/CA  se  face  prin  intermediul  unui  transformator trifazat 
(Figura 6-20). Pe o fază a acestuia se plasează un transformator de curent TC (Figura 6-21). 
Transformatorul de curent TC a fost obţinut dintr-un transformator de tensiune cu miez toroidal. 
Firul de fază trecut prin interiorul miezului toroidal are rolul de înfăşurare primară.  

Înfăşurarea 
iniţial primară a 
transformatorului 
are acum rolul de 
înfăşurare 
secundară, pe care se 
plasează  un rezistor 
de putere mare și 
rezistență mică. 
Căderea de tensiune 
pe acest rezistor (uCT) 
este proporțională cu 
curentul vehiculat 
prin firul de fază: i(t) 
= CTC·uTC, cu CTC constanta transformatorului de curent, cu unitatea de măsură amper/volt. 

Rolul transformatorului de curent (practic ca senzor de curent) este de a converti curentul 
într-o tensiune care se aplică pe canalul 4 al osciloscopului (D pe Figura 6-22).  

Între faza utilizată pentru monitorizarea curentului și borna de nul a rețelei se montează  
înfășurarea primară a unui transformator de tensiune TT Figura 6-23. Pe secundarul acestuia se 
obține o tensiune uTT proporțională  cu tensiunea fazei: u(t) = CTT·uTT, aplicată pe canalul 3 al 
osciloscopului (C pe Figura 6-22). Aici CTT  este constanta (subunitară, adimensională) a 
transformatorului de tensiune. Rolul transformatorului de tensiune TT este de a separa circuitul de 

 

Figura 6-21 - Vedere asupra 
transformatorului de curent TC 

 

Figura 6-22 -  Vedere asupra 
osciloscopului 
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putere din primar de cel de măsură  din secundar, și de a oferi o tensiune demultiplicată în 
secundar, adaptată domeniului de măsură al osciloscopului. 

6.3.4 Aspecte ale monitorizării regimurilor tranzitorii ale arborelui principal reflectate în 

evoluția PEA 

Finalitatea esențială a acestei metode de monitorizare a 
PEA o reprezintă cercetarea evoluției acesteia în procesul de 
așchiere. De exemplu, PEA absorbită în procesul de așchiere 
rezultă ca diferență PEA în proces - PEA în absența procesului 
(arborele principal rotit în gol). Din acest motiv cercetarea 
caracterului evoluției  PEA de mers în gol (ideal constantă) este 
un aspect important. Cercetarea acesteia oferă o serie de 
elemente suplimentare necesare înțelegerii/valorificării 
potențialului experimental al sistemului de monitorizare. 

Dacă anterior au fost monitoizate evoluții de PEA pe 
consumatori de puteri mici, fără conversie PEA/PMA, de această 
dată propunem monitorizarea PEA absorbite de electromotorul 
arborelui principal pentru  un regim tranzitoriu aproape de 
extrem: pornirea/oprirea acestuia pe turația de 10.000 rot/min. 

Figura 6-24 prezintă evoluțiile semnalelor de descriere a 
tensiunii (uTT, culoare albastră) și a curentului (uTC, culoare 
roșie) pe o fază la intrarea convertorului CA/CA Figura 6-20 în timpul acestui regim (captură ecran 
generat de osciloscop). Caracterul evoluției acestor semnale rezută din detalierea acestora pe zone 
limitate ale Figura 6-24.  

În A electromotorul este oprit, convertorul funcționează în gol. În B are loc regimul tranzitoriu 
de accelerare a rotorului electromotorului de la zero la 10.000 rot/min. În C s-a instalat regimul 
staționar de funcționare, rotație în gol. În D se realizează oprirea electromotorului, cu frânare 
activă (electromotorul se comportă ca generator, energia cinetică a rotorului se transormă în 
energie electrică, transferată rețelei electrice (frânare cu recuperare de energie). În E există un 
scurt regim de anulare a PEA absobite de convertor fără deconectare electrică (frânarea activă 

 

Figura 6-23 -  Vedere asupra 
transformatorului de tensiune TT 

(protejat în carcasă). 

 

Figura 6-24 - Evoluții ale tensiunilor uTT și uTC în timpul unui regim tranzitoriu de pornire/oprire a arborelui 
principal al centrului de prelucrare Okuma Genos 450R-V (pe turația de 10.000 rot/min). 
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poate duce la pornirea în sens contrar după atingerea turației nule). În F convertorul intră din nou 
în regim de absorbție  de PEA pozitivă.  

În Figura 6-25 se prezintă o imagine a evoluțiilor uTT și uTC, înaintea începerii mișcării de 
rotație (prelucrare MATLAB® a zonei A din Figura 6-24). Primul aspect interesant este că tensiunea 
pe o fază aplicată motorului nu are evoluție pur armonică, peste o componentă dominantă cu 
frecvența de 50Hz (a rețelei) respectiv cu perioada de T=1/50=0,02 s se suprapune o componentă 
cu frecvență mult mai mare, generată fără îndoială de modul de funcționare a convertorului CA/CA. 
Din acest motiv se consideră că monitorizarea PEA conform relației (6-22) este mai adecvată aici.  

Al doilea  aspect interesant este legat de curent (semnalul uTC): nici acesta nu are o evoluție 
armonică (cu două impulsuri pe fiecare semiperioadă a dominantei tensiunii) și nu este nul înaintea 
momentului de pornire a motorului (descrie împreună cu tensiunea PEA de mers în gol a 

convertorului CA/CA). 

Cea mai  bună descriere cumulată a tuturor acestor etape diferite din funcționarea 
electromotorului o oferă desigur evoluția PEA din timpul procesului analizat până acum, care se 

poate obține prin rularea programului Desput, în care ținând cont de faptul că semnalele de 
descriere a curentului și tensiunii se prelevează de pe o singură fază iar electromotorul este trifazat, 
în instrucțiunea de constituire a puterii instantantee se introduce un factor multiplicator egal cu 3 
adică putinst=tens.*curent*1.5645*3;  

O variantă simplificată a acestui program (Desputa) păstrează din cele două definiții diferite 
ale PEA numai definiția (6-21), ca având avantajul unei rate mai mari de descriere (număr mai mare 
de eșantioane pe secundă). 

Fiecare  dintre  momentele  A ÷ F  de  pe  Figura 6-24  detaliate  anterior,  se  regăsesc aici în  
reprezentarea evoluției PEA. Aici  se  observă  în  principal absorbția puternică și rapidă de PEA la 
pornire (zona B), care are loc în timp foarte scurt (993 ms pentru accelerare de la 0 la 10.000 
rot/min, conform Figura 6-27), cu o valoare maximă de 45,57 KW. Evoluţia PEA în zona B este 
detaliată în Figura 6-27. Accelerația unghiulară ε a rotorului multiplicată cu momentul său de 
inerție J determină un moment dinamic Md = Jε. Acest moment multiplicat cu viteza unghiulară ω 
definește puterea mecanică dinamică Nd = Mdω= Jεω absorbită pentru accelerarea rotorului 
electromotorului, regăsită prin acumulare în energia cinetică a rotorului. Această putere mecanică 
dinamică provine din puterea electrică activă Pd=Nd/η (adaptare a relației (6-15)) absorbită din 
rețeaua electrică prin intermediul convertorului CA/CA, măsurată de sistemul de monitorizare 
propus, și redată în format grafic în  

  

Figura 6-25 - Detaliu la Figura 6-24 în zona A (cu 
electromotorul oprit) 

Figura 6-26 - Detaliu la Figura 6-24 în zona B (regim 
tranzitoriu, de pornire) 
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zona B. La atingerea vitezei 
unghiulare de regim (constante), 
accelerația unghiulară (și toate 
mărimile fizice legate de aceasta) 
devine nulă, PEA absorbită scade 
brusc până la valoarea de mers în 
gol a rotorului (1.658 W conform 
Figura 6-27), pe turația de 10.000 
rot/min. 

Figura 6-27 descrie un detaliu în 
zona regimului tranzitoriu B, 
obținută în urma rulării progrmului 
Desputa, în care instrucțiunea 
actuală axis.... a fost înlocuită cu 
axis([0.1 2 -5000 46000]); 

În spațiul figurii  sunt marcate 
momentele de pornire (t1 = 0,6383 

s) și de sfârșit al regimului tranzitoriu la pornire (t3 = 1,632 s), precum și momentul (t2=0,6512 s) 
începând cu care PEA este mai mare decât valoarea de la încetarea regimului tranzitoriu (1.658 W). 
Aria suprafeței limitată inferior de această valoare și superior de evoluția PEA) definește chiar 
energia electrică activă (EEA) Eeda absorbită din rețea (ca produs dintre valoare medie Pd și durata 
t3-t2) pentru acoperirea acestui regim tranzitoriu, regăsită la final în energia mecanică (EM) Em 
stocată sub  formă cinetică. Între cele două energii există relația evidentă (asociată relației (6-15) 
intermediată de randamentul ηe-m al conversiei energiei din forma electrică în cea mecanică: 

 𝐸𝑚 = 𝜂𝑒−𝑚𝐸𝑒𝑑𝑎 (6-23) 

Calculul valorii 𝐸𝑒𝑑𝑎  se poate face folosind valorile PEA și momentele de timp ale 
eșantioanelor deja definite anterior, prin rularea programului Desputa, din care se selectează 
numai cele implicate în definirea ariei suprafeței. Rularea secvenței de program MATLAB® de mai 
jos  permite selectarea acestor valori și calculul EEA prin însumarea de dreptunghiuri elementare 
cu aria definită generic pe baza a două eșantioane PEA succesive Pe(j-1), Pej realizate le momentele 
te(j-1)=(j-1)Δt, tej=jΔt (adică dreptunghiuri cu lățimea tej-te(j-1)= Δt și lungimea (Pe(j-1)+ Pej)/2) cu 
relația: 

 𝐸𝑒𝑑𝑎 = ∑ [𝑃𝑒(𝑗−1) + 𝑃𝑒𝑗]Δ𝑡/2
𝑗=𝑏
𝑗=𝑎   (6-24) 

Limitele a, b din (6-24) sunt asociate momentelor de timp t2, t3 , cu aΔt=t2 și  bΔt=t3 (timpii t2, 
t3 provin şi ei din eșantionare). 

Rularea programului permite determinarea valorii Eeda=9,718 Wh asociată regimului 
tranzitoriu  de pornire a electromotorului (energie acoperită de un flux constant de 9,718 W PEA 
timp de o oră). 

Al doilea element de interes major al evoluției PEA îl reprezintă zona D, de descriere a 
regimului de frânare activă, cu recuperare de energie, în care (așa cum s-a anticipat) există o 
porțiune în care temporar PEA absorbită este negativă. Reprezentarea acestei zone s-a făcut în 
Figura 6-27, obținută pin rularea progranului Desputa în care instrucțiunea actuală axis.... a fost 
înlocuită cu axis([6.6 7.9 -43000 4000]); Pe durata acestui regim dinamic de frânare activă 
(0,715 s) cu PEA negativă (ceea ce înseamnă că puterea circulă în sens opus celui normal, de la 
electromotorul transformat în generator către rețeaua electrică), energia cinetică (mecanică) a 
arborelui  principal (aceeași cu cea acumulată în faza de pornire, Em)  este convertită în energie 

 

Figura 6-27 - Detaliu în zona B  
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electrică activă furnizată rețelei electrice Eedf. Ca și anterior, energia electrică Eedf se poate calcula 
cu utilizarea relației (6-24), cu 
datele adaptate noilor condiții 
(inclusiv cu definițiile  

aΔt=t2 și  bΔt=t3). În spațiul 
Figura 6-28 sunt marcate 
momentele de start al regimului 
de frânare activă (t1 = 6,876 s), 
de sfârșit al regimului de frânare 
(t3 = 7,592 s), precum și 
momentul (t2=6,892 s) începând 
cu care PEA devine negativă. 

Calculul efectiv al energiei 
Eedf (ca arie a suprafeței marcate 
pe Figura 6-28) se face cu 
ajutorul secvenței MATLAB® de 
mai jos (similară secvenței 
utilizate la calculul valorii Eedf, 
singurele diferențe fiind marcate cu caractere îngroșate), rulată imediat după programul Desputa 

Evident, și această conversie a energiei (din forma mecanică în forma electrică), este 
intermediată similar relației (6-23) de randamentul ηm-e al conversiei energiei din forma mecanică 
în cea electrică, cu relaţia:  

 𝐸𝑒𝑑𝑓 = 𝜂𝑚−𝑒𝐸𝑚 (6-25) 

Sau 

  𝐸𝑚 = 𝐸𝑒𝑑𝑓/𝜂𝑚−𝑒 (6-26) 

Relațiile (6-23) și (6-26) conduc la egalitatea: 

 𝜂𝑒−𝑚𝐸𝑒𝑑𝑎 = 𝐸𝑒𝑑𝑓/𝜂𝑚−𝑒 (6-27) 

Considerând ipoteza rezonabilă că cele două randamente utilizate din (6-27) sunt egale (ηe-m = ηm-

e = η), se poate extrage valoarea randamentului η ca: 

 𝜂 = √𝐸𝑒𝑑𝑓/𝐸𝑒𝑑𝑎 (6-28) 

Cu Eeda= 9.718  Wh (rezultat din Figura 6-27) și Eedf = 5,57 Wh (rezultat din Figura 6-28) se 
obține valoarea randamentului η=0,757. Acesta este rezultatul esențial al acestui demers, care face 
posibilă monitorizarea PMA prin intermediul evoluției PEA folosind relația (6-15) adică N = ηP. 

Aparent valoarea η=0,757 a randamentului este redusă față de așteptări. În realitate, 
măsurarea PEA înainte de convertorul CA/CA implică definirea randamentului η = ηcηe ca produs al 
randamentului ηc al convertorului și al randamentului ηe al electromotorului. 

Presupunând că ηc= ηe = 0,87 (valori rezonabile, concordante cu cele din literatură) se obține 
valoarea determinată experimental a randamentului total: η=0,757.  

Dacă din punct de vedere energetic valoarea redusă a randamentului este un dezavantaj 
major, din punctul de vedere al descrierii puterii mecanice prin intermediul puterii electrice, 
această valoare este un avantaj: fenomenele mecanice manifestate în variația PMA se reflectă 
amplificat în variația PEA (conform relației derivate din (6-15), P=N/η, cu η<1). 

 

Figura 6-28 - Detaliu în zona D (descrierea regimului de frânare activă, 
cu absorbție de PEA negativă). 
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6.3.5 Aspecte ale monitorizării proceselor de așchiere pe centrul de prelucrare Okuma Genos 
M460R-V pe baza evoluției puterii electrice active 

Centrul de interes maxim al acestui demers teoretic și experimental îl reprezintă evident 
monitorizarea proceselor de așchiere prin intermediul PEA absorbite. Așa cum s-a văzut, 
monitorizarea regimurilor caracterizate de PEA mari reflectă procesele fără măsuri deosebite 
legate  de constituirea informației de descriere a puterii. Nu același lucru se întâmplă în cazul 
proceselor de așchiere.  

Prima abordare a monitorizării PEA într-un proces de așchiere s-a adresat unei frezări cu 
următoarele caracteristici de proces (proces 1): 

Inaltimea sculei  Boll Nosed [H] mm 55 
Duritate material 1,2842 (HB) [M] HB 550 
Pasul dintre treceri/trasee [A] mm 0,6/0,6 
Unghiul semifabricatului [U] ° 25 
Turatia [S] 1/min 5.200 
Avans mm/min 1560 

Monitorizarea simultană a vibrațiilor arborelui principal pe direcțiile 0x și 0y precum și a PEA 
face să se adopte configurația canalelor osciloscopului prevăzută în figurile Figura 6-20 și Figura 
6-22, cu semnalele de descriere a curentului și a tensiunii (uTT și uTC) plasate pe canalele 3, 4. 
Canalele 1, 2 sunt de această dată rezervate acceelerometrelor de pe arborele principal. 

S-a surprins o secvență din proces de la intrarea în așchiere, cu redarea capturii de ecran 
generate de osciloscop în Figura 6-29. Aici semnalele de descriere a vibrațiilor sunt redate cu 
culoare albastră (pe 0x) respectiv cu  culoare roșie (pe 0y), semnalul uTT este redat cu culoare verde 
iar semnalul uTC este redat cu culoare maro. 

 
Figura 6-29 - Descriere a semnalelor achiziționate în monitorizarea procesului 1 (vibrații  pe 0x, vibrații pe 0y, 

semnal uTT, semnal uTC). Copie ecran generat de osciloscop. 

Figura 6-30 redă numai evoluția semnalelor uTT și uTC. Dacă momentul intrării în așchiere este 
evident pe semnalele de descriere a vibrațiilor (t ≈1.5 s pe Figura 6-29), nu același lucru se poate 
afirma pe evoluția semnalelor uTT și uTC, redate în Figura 6-30.  
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Figura 6-30 - Descriere a semnalelor achiziționate în monitorizarea procesului 1 (numai semnal uTT și semnal 

uTC). Copie ecran generat de osciloscop, derivată din Figura 6-29 

O  analiză primară, comparată, a evoluției semnalului de descriere a curentului (uTC) se poate 
face prin reprezentarea unei perioade a acestuia în gol (la momentul t1=0,4 s conform Figura 6-29) 
și în proces (la momentul t2=3,1 s, conform Figura 6-29), exact peste un număr de (t2-t1)·50=135 
perioade de semnal, aici 50 fiind frecvența rețelei [Hz]), cu utilizarea programului Curentper, cu 
listing-ul prezentat mai jos. 

Programul  Curentper [anexă teză] pentru reprezentarea suprapusă a două perioade de 

semnal uTC în gol și  în proces (ca semnal uTCg respectiv ca semnal uTCp) 

Rularea programului Curentper produce rezultatul grafic din Figura 6-31. Se observă aici o 
bună similitudine a semnalelor, excepție făcând decalajul temporal și amplitudinile. Semnalul uTCp 
are amplitudinea vârfurilor mai mare (curentul în proces este evident mai mare) datorat încărcării. 
Tot datorită încărcării, defazajul φ dintre fundamentala tensiunii și evoluţia curentului scade în 
proces față de situația de la mersul în gol, având drept consecință mutarea perioadei de semnal 
uTCp față de uTCg către stânga cu o durată td = 0,375 s, aspect evident pe Figura 6-31. 

  
Figura 6-31 - Caracterizare a încărcării în proces pe baza 

relației semnalelor uTCg și uTCp. 

Figura 6-32 - Reprezentarea din Figura 6-31 cu anularea 

decalajului temporal. 

Decalajul temporal dintre uTCg și uTCp corespunde unui defazaj de 6,75o. Mutarea semnalului uTCg 
către dreapta cu td conduce la reprezentarea din Figura 6-32, (obținută prin rularea programului 

Curentper cu variabila a=70;) cu suprapunere perfectă a acestora, mai puțin cu privire la 
amplitudini. 

Constituirea și reprezentarea informației de descriere a evoluției PEA pentru procesul 1, se 
poate face cu utilizarea programului Desputc, obținut pe baza unor adaptări minimale ale 
programului Desputa, marcate cu caractere îngroșate. 

Programul  Desputc pentru constituirea și reprezentarea primară  a PEA (cu consumator 
trifazat tensiunea și curentul pe canalele 3, 4 ale osciloscopului) 
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Rularea programului DespuTC produce rezultatul grafic din Figura 6-33, în care se observă clar 
existența a două paliere de PEA, de mers în gol și în proces, deși fiecare dintre ele au componente 
variabile importante.  

  

Figura 6-33 - Caracterizare a procesului 1 de așchiere 
prin evoluția PEA (cu eliminarea viciului de filtrare). 

Figura 6-34 - Evoluția PEA din Figura 6-33 cu filtrare 

multiplă de tip medie alunecătoare. 

Componentele variabile din evoluția PEA reliefate în Figura 6-33  au mai multe cauze. Prima 
cauză este legată de faptul că tensiunea și curentul aplicate electromotorului (pe baza cărora se 
constituie PEA) sunt mărimi periodice dar nearmonice. Ca atare PEI, constituită pe baza relației 
(6-16) va avea o componentă fundamentală (pe frecvența de 50 Hz) și foarte multe armonici (și în 
gol și în proces). Metoda de obținere a PEA prin filtrarea unică a PEI conform definiției (6-17) 
elimină fundamentala și unele armonici altele fiind doar  atenuate. 

A doua cauză este legată de faptul că PEA cumulează informații legate de electromotor, 
arborele principal și de convertorul CA/CA. Toate fenomenele caracterizate  de consum variabil de 
putere mecanică (de exemplu comportarea lagărelor din electromotor) se reflectă și în PEA. Aceste 
componente variabile au caracter perfect determinist și pot servi unor obiective ale cercetării cum 
ar fi diagnoza bazată pe evoluția PEA. Aici însă  aceste componente variabile sunt privite ca zgomot  
de măsură și pot fi atenuate parțial cu utilizarea unui filtru de tip medie alunecătoare multiplu 
descris în relația (6-22) și materializat prin instrucțiunile: 
for i=2:100:sup; putactf=smooth(putactf,i);end 

Aceste instrucțiuni au fost introduse în programul Desputc imediat după instrucțiunea 

putactf=smooth(putinst,sup);, cu redefinirea variabilei const=19000;. 

Pentru definirea valorii medii a PEA absorbită de electromotor din rețeaua electrică pentru 
desfășurarea procesului de așchiere (Pa) trebuie calculată o medie a PEA pe palierul de mers în gol 
(Pg) și una pe palierul de proces (Pp). Cu aceasta se obține Pa = Pp- Pg. Valoarea puterii mecanice 
absorbite de proces Na este definită conform cu ((6-15)) ca: 

 𝑁𝑎 = 𝜂𝑃𝑎 (6-29) 

Din definiția puterii mecanice Na=Mtω ca produs dintre momentul de torsiune Mt la nivelul 
sculei și viteza unghiulară ω a sculei, cu ω=2πn și n turația sculei, rezultă valoarea momentului de 
torsiune: 

 𝑀𝑡 =
𝜂𝑃𝑎

2𝜋𝑛
 (6-30) 

Forța tangențială la sculă Ft în punctul de contact sculă piesă, corespunzător unei raze de 
contact Rc rezultă ca: 

 𝐹𝑡 =
𝑀𝑡

𝑅𝑐
=

𝜂𝑃𝑎

2𝜋𝑛𝑅𝑐
 (6-31) 

Toate aceste mărmi de caraterizare a procesului decurg din valorile de palier Pg, Pp (și din 
valoarea randamentului η=0,757, anterior determinată, cu aplicarea relației (6-28)) care pot fi 
calculate evident, automat, pe evoluția PEA din cu ajutorul calculatorului, cu dezvoltarea 
programului Desputc în cadrul programului Desputd. 
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Programul  Desputd [anexă teză] pentru 
constituirea și reprezentarea finală a PEA (cu consumator 
trifazat tensiunea și curentul pe canalele 3, 4 ale 
osciloscopului) 

Rularea programului Desputd generează 
reprezentarea grafică a PEA în proximitatea contactului 
sculă-piesă din procesului de așchiere 1, conform Figura 
6-35. Monitorizarea PEA poate avea și alte finalități  legate 
de diagnoza centrului de prelucrare (de exemplu 
monitorizare și diagnoză pe lanțurile de avans). 

 

 Evaluarea rugozității suprafețelor 
prelucrate 

Evaluarea rugozității suprafețelor prelucrate ale probelor, se realizează prin măsurarea 
parametrului de rugozitate Ra, pentru suprafețele înclinate cu unghiurile φ, de 5°; 15°, 25°, 35° și 
45°, în raport cu baza de referință. 

Pentru stabilirea corectă a condițiilor de evaluare a rugozității suprafețelor prelucrate, este 
necesară cunoașterea următoarelor caracteristici dimensionale și geometrice ale suprafețelor 
probelor supuse studiului: unghiul φ, de înclinare respectiv abaterea la planitate. 

Determinarea acestor caracteristici s- a realizat prin utilizarea maşinii de măsurat în 
coordonate Crysta Apex S 776.  

Pentru măsurarea unghiului φ şi a abaterii la planitate, s-a generat un algoritm de 
măsurare, utilizand softul proprietar -instalat pe masina- M COSMOS v 4.0. 

Condițiile de măsurare sunt: 

 orientarea- poziționarea piesei de controlat: așezare pe masa mașinii, cu baza de 
referință (Figura 6-36); 

 materializarea suprafeței plane înclinate: prin conexiunea unui număr de 25 puncte 
măsurate pe suprafața plană reală înclinată; 

În Figura 6-37 este prezentată zona de lucru pentru generarea programului.  
În Tabel 6-1, sunt prezentate valorile numerice ale unghiului şi ale abaterii la planitate 

măsurate. 

 
 

Figura 6-36 - Piesa de controlat Figura 6-37 - Zonă de lucru 

 

Figura 6-35 - Caracterizarea procesului 
de așchiere 1 pe baza mărimilor 

rezultate din analiza PEA (rezultat grafic 
al rulării programului Desputd). 
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Tabel 6-1 Valori rezultate din masuratorile preliminare 

Număr 
probă 

Unghiul de înclinare φ 
Abaterea la planitate 

A□[mm] Valoare nominală 
φN 

Valoare 
efectivă 

φe 

Abatere 
efectivă 

Δφ 

1 5° 4°50′43" -0°0′17" 0,004 

2 15° 15°0′22" +0°0′22" 0,007 

3 25° 25°0′30" +0°0′30" 0,003 

4 35° 34°59′54" -0°0′6" 0,004 

5 45° 45°0′12" +0°0′12" 0,005 

 intervalul de variație a abaterii efective a unghiului φ:  
φ min=-0°0′17"; φ max=+0°0′30"; 

 abaterea maximă la planitate: Amax= 0,007 mm. 

În urma măsurărilor preliminarii se evidențiază următoarele aspecte care se vor lua în 
considerare la evaluarea rugozității suprafețelor prelucrate: 

 unghiul de înclinare efectiv, variază cu maxim ±30", față de valoarea nominală; 

 abaterea la planitate maximă este de 0,007 mm. 
Datorită faptului că abaterea efectivă a unghiului de înclinare a suprafețelor pentru care se 

evaluează rugozitatea este mică (Δφ= ±30"), acestea se vor înclina cu valorile nominale ale 
unghiului, ceea ce va determina o deplasare a liniei de suprafață cu ±0,0014 [mm], calculată pentru 
o lungime de măsurare de 10 [mm]; 

Abaterea la planitate a suprafeței supusă evaluării, fiind de maxim 0,007 [mm], va determina 
stabilirea unui interval de măsurare a parametrului de rugozitate Ra, de ±40 μm. 

Măsurarea parametrului de rugozitate Ra, se realizează prin aplicarea unei metode cu un 
rugozimetru staționar, prin deplasarea unui palpator de- a lungul unei linii de suprafață. 

Suprafețele așchiate supuse analizei și pentru care se măsoară parametrul de rugozitate Ra, 
sunt suprafețe înclinate cu unghiuri diferite față de direcția de deplasare a palpatorului; de aceea, 
este necesară înclinarea piesei de controlat, pentru a aduce linia de suprafață pe direcția de 
deplasare a palpatorului. 

În acest scop, se utilizează o placă sinus, care se va înclina cu valoarea nominală a unghiului 
de înclinare a suprafeței analizate (Figura 6-38). 

Placa sinus este constituită din placa de bază 1, cu suprafață activă a, pe care se sprijină placa 
2 (cu suprafața activă b), prin intermediul rolei calibrate 3; placa 2, se poate roti, în jurul articulației 
4. Distanța L, dintre articulația 4 și rola calibrată 3, are valoarea L= 100± 0,001 mm. Pentru 
înclinarea suprafeței active b, a plăcii 2, cu un unghi specificat φ, se introduce sub rola calibrată 3, 
un bloc de cale plan paralele a cărui înălțime H, se calculează cu relația: 

 𝐻 = 𝐿 · 𝑠𝑖𝑛𝜑 (6-32) 

  
Figura 6-38 - Placă sinus; L= 100± 0,001 mm Figura 6-39 - Blocuri de cale plan- paralele utilizate 
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Pregătirea operației de măsurare constă în: 

 calcularea lungimii H, a blocurilor de cale plan- paralele pentru cele cinci valori nominale 
ale unghiului φ, cu relația (6-32); 

 formarea blocurilor de cale plan- paralele cu măsurile din trusa de cale plan- paralele 
disponibilă (Figura 6-39); 

 înclinarea plăcii 3 cu unghiul necesar prin introducerea blocului de cale plan- paralele 
corespunzător, sub rola calibrată 2; 

 așezarea piesei de controlat pe suprafața activă a plăcii sinus. 
În Tabel 6-2 , sunt prezentate valorile lungimii H, a blocurilor de cale plan- paralele utilizate 

pentru înclinarea suprafeței pentru care se evaluează rugozitatea (calculate cu (6-32)). 
Tabel 6-2 - valorile lungimii H 

Număr 
probă 

Unghiul de 
înclinare  

φN 

Valoare calculată, 
H 

[mm] 

1 5° 8,720 

2 15° 25,880 

3 25° 42,265 

4 35° 57,365 

5 45° 70,715 

Măsurarea parametrului de 
rugozitate Ra s- a realizat cu ajutorul 
rugozimetrului staționar seria SV- 2100 
Mitutoyo Figura 6-40. Rugozimetrul utilizat 
este un echipament asistat de măsurare a 
parametrilor de rugozitate și de ondulație, 
capabil să calculeze valori ale parametrilor 
de rugozitate conform mai multor 
standarde, cu posibilitatea afișării și 
imprimării rezultatelor obtinute. 

Pentru fiecare semifabricat, s-au 
efectuat trei măsurări, în lungul unei linii de 
suprafață, una poziționată în planul median 
al piesei, iar celelalte două dispuse simetric 
față de planul median, la distanța de 20 
mm; s-au obținut trei valori ale parametrului de rugozitate: Ra1, Ra2, Ra3, prima valoare 
corespunzând liniei de suprafață din planele mediane, transversal și longitudinal ale piesei. 

  

Figura 6-41 - Direcție transversală Figura 6-42 - Direcție longitudinală 

 

Figura 6-40 - Rugozimetrul SV-2100S4, Mitutoyo 
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Condiții de măsurare a parametrului de rugozitate Ra: 

 intervalul de măsurare (pe axa Z): ±40 μm; 

 viteza de deplasare a palpatorului în timpul măsurării: 0,5 m/s; 

 viteza de apropiere a palpatorului: 5m/ s; 

 orientarea palpatorului: cu vîrful în jos. 

  

Figura 6-43 - Direcție transversală Figura 6-44 -  Direcție longitudinală 

Valorile obținute în urma determinărilor experimentale, sunt prezentate sintetic, în 
Tabel 6-3, respectiv Tabel 6-4 . 

Tabel 6-3 Valori masurate pentru parametrul de rugozitate Ra pe direcția longitudinală (tabel selectiv) 

 Nr. 
crt. 

Inaltimea 
sculei  Boll 

Nosed 

D. Material 
1,2842  

Pasul dintre 
treceri/trasee 

Unghi 
semifabricat 

Turatia 
Valori masurate pentru 

parametrul de rugozitate Ra  

[H] [M] [A] [U] [S] Ra1 Ra2 Ra3 Ra med 

[mm] [HB] [mm]  1/min [μm] 
1 55 420 0,4 25 5.200 0,553 0,520 0,475 0,516 

7 45 485 0,5 35 5.850 0,355 0,377 0,394 0,375 

12 55 550 0,2 25 5.200 0,320 0,315 0,313 0,316 

16 55 550 0,4 25 5.200 0,682 0,689 0,724 0,698 

23 55 550 0,4 45 5.200 0,249 0,265 0,281 0,266 

31 65 615 0,5 35 5.850 0,423 0,416 0,396 0,412 

32 55 680 0,4 25 5.200 0,420 0,359 0,318 0,366 

 
Tabel 6-4 Valori masurate pentru parametrul de rugozitate Ra pe direcția transversală (tabel selectiv) 

Nr. 
crt. 

Inaltimea 
sculei  Boll 

Nosed 

D. Material 
1,2842  

Pasul dintre 
treceri/trasee 

Unghi 
semifabricat 

Turatia 
Valori masurate pentru 

parametrul de rugozitate Ra  

[H] [M] [A] [U] [S] Ra1 Ra2 Ra3 Ra med 

[mm] [HB] [mm]  1/min [μm] 
1 55 420 0,4 25 5.200 0,843 0,899 0,844 0,862 

7 45 485 0,5 35 5.850 0,918 0,909 0,920 0,916 

12 55 550 0,2 25 5.200 0,343 0,352 0,354 0,350 

16 55 550 0,4 25 5.200 1,206 1,256 1,228 1,230 

23 55 550 0,4 45 5.200 0,940 0,938 0,924 0,934 

31 65 615 0,5 35 5.850 0,846 0,817 0,887 0,850 

32 55 680 0,4 25 5.200 0,850 0,850 0,877 0,859 
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 Concluzii 

 Pentru validarea corectitudinii rezultatelor obținute în urma simulărilor numerice prin diverse 

metode este necesar și efectuarea unor experimente ce vor furniza rezultate obţinute în condiţii 

care să asigure caracterizarea cât mai exactă a procesului identificat. În această etapa elementele 

ce vor sta la baza acestor validări experimentale sunt semifabricatul, scula prelucrătoare și 

sistemele dinamice și statice de achiziție și prelucrare de date. 

 În interacțiunea sculă-piesă din timpul procesului de așchiere se produc vibrații la sculă (care 
se transmit arborelui principal și carcasei/statorului acestuia) respectiv la piesă. Un control exact 
al condițiilor de desfășurare a procesului de așchiere (în vederea modelării) ar presupune 
considerarea influenței vibrațiilor, care evident trebuie monitorizate. Monitorizarea vibrațiilor 
poate avea finalități experimentale dintre cele mai diverse cum ar fi: 

o diagnoza procesului de așchiere: 
o diagnoza sculei (caracterizarea implicării în așchiere dinte cu dinte, detecția 

anomaliilor de integritate a sculei, etc.); 
o detecția proceselor de așchiere instabilă (cu producerea vibrațiilor 

autoexcitate, fenomenul chatter) 
o diagnoza calității suprafețelor prelucrate (dependentă de vibrațiile relative 

sculă-piesă) 
o măsurarea părților variabile ale componentelor Fx, Fy, Fz  ale forței în procesul 

de așchiere, dependente de elongațiile x, y, z ale vibrațiilor și rigiditățile kx, ky, 
kz ale sistemelor pe care se plasează senzorii de vibrație, cu relațiile formale 
Fx = x· kx; Fy = y· ky; Fz = z· kz. 

 Evaluarea rugozității suprafețelor prelucrate ale probelor, se realizează prin măsurarea 
parametrului de rugozitate Ra, pentru suprafețele înclinate cu unghiurile φ, de 5°; 15°, 25°, 35° și 
45°, în raport cu baza de referință.
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 Optimizarea procesului de frezare a suprafețelor 
complexe 

 Analiza funcţiilor obiectiv 

Pentru realizarea analizei funcţiilor obiectiv a fost realizată o vizualizare a suprafeţelor de 
răspuns ale acestor funcţii obiectiv. Ţinând seama de faptul că aceste suprafeţe sunt definite într-
un spaţiu cu cinci dimensiuni, pentru reprezentarea lor grafică a fost necesară reducerea numărului 
de variabile. 

În acest sens, în relaţiile deduse pentru funcţiile obiectiv în coordonate naturale, s-au 
menţinut constante succesiv trei din cele cinci variabile, la nivelurile corespunzătoare centrului 
experimentului. Domeniul de definiţie al celorlalte două variabile s-a considerat în limitele 
domeniului experimental. 

Pasul următor a constat în reducerea spaţiului tridimensional la spaţiul bidimensional prin 
secţionarea hipersuprafeţelor care definesc funcţiile obiectiv cu ajutorul unor hiperplane de nivel 
constant, ce trec prin centrul regiunii experimentale studiate. 

Prin această metodă, utilizând tehnica de calcul, s-au trasat suprafeţele de răspuns în spaţii 
tridimensionale ale funcţiilor obiectiv pentru toate combinaţiile posibile ale celor cinci variabile 
independente. 

De asemenea, pentru facilitarea studiului suprafeţelor de răspuns s-au trasat şi curbele de 
nivel constant (isohipsele), obţinute prin intersectarea lor cu plane de nivel constant, alese astfel 
încât să se pună cât mai bine în evidenţă relieful acestora. 

La stabilirea metodei de optimizare s-au avut în vedere şi considerente de ordin practic : 

 în aplicaţiile practice curente nu este întotdeauna posibilă respectarea unor condiţii de 
optim de tip "punct singular" ( valori unice pentru factorii de optimizare ) ; 

 pentru aceste aplicaţii este mult mai eficientă identificarea unor intervale de variaţie a 
factorilor de optimizare, care să permită adaptarea regimului de aşchiere la particularităţile 
sistemului şi traseului tehnologic al piesei prelucrate, în condiţiile îndeplinirii criteriilor de 
optimizare. 

Având în vedere aceste considerente, s-a recurs utilizarea metodei grafice de optimizare 
multicriterială, pe baza analizei secţiunilor bidimensionale ale suprafeţelor de răspuns, a cărei 
precizare a fost posibilă după studierea formelor acestora. 

De asemenea, pentru o mai bună înţelegere a interdependenţei factorilor prin analiza 
isohipselor, se vor prezenta graficele de dependenţă a funcţiilor obiectiv în raport cu fiecare factor 
de optimizare. 

7.1.1 Analiza funcţiei obiectiv " Rugozitate Ra " 

Aşa cum s-a subliniat anterior se vor prezenta pentru început dependenţele funcţiei obiectiv 
în raport cu fiecare factor de optimizare Figura 7-1. 

Din studiul efectuat asupra graficelor prezentate în Figura 7-1 se pot desprinde următoarele 
concluzii: 
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Condiţii de lucru 

Grafic 
H 

[mm] 
M 

[HB] 
Aaeap 

[mm] 
U 

[  ] 

S 
[rot/min] 

Ra  H - 550 0,4 25 5.200 

Ra  M 55 - 0,4 25 5.200 

Ra  Aaeap 55 550 - 25 5.200 

Ra  U 55 550 0,4 - 5.200 

Ra  S 55 550 0,4 25 - 
 

 

Figura 7-1 - Influența factorilor de optimizare asupra funcției obiectiv " Rugozitate Ra " 

 factorul de optimizare “înălțimea sculei H” influenţează în mod minim rugozitatea 
suprafeţei prelucrate, observându-se o uşoară scădere a valorilor acestui parametru odată cu 
creşterea înălțimii sculei adică a lungimii în consolă. Acest lucru este de așteptat datorită faptului 
că deflexia sculei crește ușor cu lungimea în consolă; 

 în cazul factorului de optimizare “Materialul M” se observă o pronunţată creştere a 
rugozităţii odată cu creşterea valorii acestui parametru. Acest lucru se poate explica prin faptul că 
la o pantă medie a semifabricatului, în condițiile unei turații medii eforturile necesare aşchierii sunt 
mari şi de asemenea crește nivelul vibraţiilor în sistem 

 factorul de optimizare “adâncime de așchiere/ pas Aaeap” are de asemenea o influenţă cu 
un grad sporit de complexitate. Se observă într-o primă fază o îmbunătățire a rugozităţii prin 
mărirea valorilor acestui parametru, dar de la o anumită valoare se constată o ușoară înrăutățire. 
Acest lucru se poate explica prin faptul prin creșterea adîncimii de așchiere se va deplasa față de 
axă zona de contact sculă-probă realizându-se astfel o mai bună așchiere ca mai apoi să crească 
eforturile în sistem și astfel dinamica procesului de frezare. 

 pentru factorul de optimizare “unghi de înclinare a suprafeței U” tendința este de micșorare 
a parametrului deci îmbunătățire odată cu creșterea unghiului. Acest lucru este explicabil prin 
aceea că se îmbunătățesc condițiile de așchiere și implicit eforturile din procesul de așchiere; 

 factorul de optimizare “turația S”conduce la o micșorare a rugozităţii explicată prin faptul 
că odată cu mărirea turației se micșorează secșiunea restantă și se îmbunătățește rugozitatea. 

Plecând de la determinarea şi explicarea unor influenţe manifestate între factorii de 
optimizare şi funcţia obiectiv “rugozitatese trece la influenţa complexă a factorilor de optimizare  
manifestată în spaţiul tridimensional. Conform celor indicate anterior se vor menţine constanţi 
câte trei factori de optimizare, atribuindu-se valorile din centrul câmpului de experimentare, 
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ceilalţi doi factori fiind variaţi în intervalele stabilite în matricea de programare a experimentului 
factorial. 

 în Figura 7-2 trebuie remarcată încă de la început complexitatea influenței pentru cei doi 
parametri considerați anume adâncimea de așchiere Aaeap și unghiul de înclinare a suprafeței U. Se 
observă o îmbunătățire a rugozității la valori mai mari a adâncimii de așchiere și la valori ridicate a 
unghiului de înclinare. Acest lucru se poate explica prin faptul că punctul de așchiere de pe tăișul 
principal se modifică pe diametrul exterior al frezei ceea ce conduce la fenomene de așchiere mai 
bune; 

O concluzie ce se poate desprinde din graficele prezentate până în acest moment este 
reprezentată de amplificarea modalităţii de variaţie a rugozităţii funcţie de factorii de optimizare 
manifestată în zona unghiurilor de înclinare mari cu adâncimi mari de așchiere. 

  

Figura 7-2 - Influența interdependenței acțiunii variabilelor adâncime de așchiere/pas Aaeap și unghi de înclinare 
suprafață U 

 Figura 7-3 prezintă influenţa conjugată a factorilor de optimizare lungimea în consolă a 
sculei așchietoare H și unghi de înclinare suprafață U. Influenţa pe care  acești parametri o au este 
complexă. Se observă o rugozitate mică în cazul în care se utilizează unghi de înclinare mare a 
probei și o lungime în consolă a sculei așchietoare mică. Totuși mai există un punct în care se poate 
obține o rugozitate bună când lungimea în consolă este mare și panta mai mică. Acest lucru se 
poate explica prin aceea că există o deflexie a sculei și astfel se îmbunătățește așchierea prin 
deplasarea pe tăișul sculei așchietoare a zonei de contact către diametrul exterior;  

  
Figura 7-3 - Influența interdependenței acțiunii variabilelor lungimea în console a sculei așchietoare H și unghi 

de înclinare suprafață U 

7.1.2 Analiza funcţiei obiectiv "Productivitate Q” 

Aşa cum s-a subliniat anterior se vor prezenta pentru început dependenţele funcţiei obiectiv 
în raport cu fiecare factor de optimizare (Figura 7-4). 
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 Condiţii de lucru 

Grafic H 
[mm] 

M 
[HB] 

Aaeap 

[mm] 
U 

[  ] 

S 
[rot/min] 

Q  H - 550 0,4 25 5.200 

Q  M 55 - 0,4 25 5.200 

Q  Aaeap 55 550 - 25 5.200 

Q U 55 550 0,4 - 5.200 

Q S 55 550 0,4 25 - 
 

 

Figura 7-4 - Influența factorilor de optimizare asupra funcției obiectiv "Productivitate Q" 

Din studiul efectuat asupra graficelor prezentate în Figura 7-4 se pot desprinde următoarele 
concluzii: 

 cu cât crește lungimea în consolă a sculei așchietoare cu atât se îmbunătățește parametrul 
productivitate acest lucru fiind explicabil prin deflexia sculei și îmbunătățirea condițiilor de 
așchiere; 

 tot din Figura 7-4 se observă că odată cu creșterea adâncimii de așchiere crește 
productivitatea ; 

 creșterea unghiului de înclinare a suprafeței prelucrate va conduce la creșterea 
productivității acest lucru deoarece se îmbunătățesc condițiile de lucru; 

 creșterea durității va conduce la scăderea producțitivității; 

 creșterea turației duce la creșterea productivității. 
Plecând de la determinarea şi explicarea unor influenţe manifestate între factorii de 

optimizare şi funcţia obiectiv “ productivitate”, aceste dependinţe fiind prelucrate într-un spaţiu 
bidimensional, se trece la influenţa complexă a factorilor de optimizare  manifestată în spaţiul 
tridimensional. Conform celor indicate anterior se vor menţine constanţi câte trei factori de 
optimizare, atribuindu-se valorile din centrul câmpului de experimentare, ceilalţi doi factori fiind 
variaţi în intervalele stabilite în matricea de programare a experimentului factorial. 

 în Figura 7-5 se prezintă influenţa conjugată a factorilor de optimizare lungimea în consolă 
a sculei așchietoare H și unghiul de înclinare U asupra funcţiei obiectiv “productivitate”. Se observă 
un caracter complex al acestor interdependențe. Astfel, la valori mici ale lungimii în consolă dar 
valori mari ale unghiului de înclinare avem productivitate mare deoarece sunt condițiile optime de 
așchiere. Pe măsură ce lungimea în consolă crește scade productivitatea aceasta fiind influențată 
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și de valorile mici ale planului de înclinare. Cazul dezavantajos din punctul de vedere  lungime mică- 
unghi al planului mic; 

 Figura 7-6 se prezintă influenţa conjugată a factorilor de optimizare unghiul de înclinare a 
planului U și adâncimea de așchiere Aaeap. În acest caz duritatea avem o interdependență complex. 
Se observă că la valori mari ale ambelor elemente avem productivitatea maximă. Dar atunci când 
avem valori minime nu este valoarea minima a productivității; 

  

Figura 7-6 - Influența interdependenței acțiunii variabilelor unghiul de înclinare a planului U și adâncimea de 
așchiere Aaeap 

7.1.3 Analiza funcţiei obiectiv "Forţă de aşchiere Py " 

Aşa cum s-a subliniat anterior se vor prezenta pentru început dependenţele funcţiei obiectiv 
în raport cu fiecare factor de optimizare (Figura 7-7). 

Din studiul efectuat asupra graficelor prezentate în Figura 7-7 se pot desprinde următoarele 
concluzii: 

 forța de așchiere are o tendință de descreștere odată cu creșterea lungimii în consolă 
aceasta datorită faptului caă are loc o deflexie a scule și o deplasare a zonei de așchiere către 
diametrul exterior dar o creștere exagerată face ca să apară în sistem forțe suplimentare de 
deformare . 

 creșterea unghiului planului înclinat are un comportament complex prin aceea că se 
îmbunătățesc capacitățile de așchiere odată cu creșterea unghiului dar apoi crește capacitatea de 
așchiere și deci implicit forța de așchiere 

 odată cu creșterea adincimii de așchiere cresc forțele de așchiere. 

 Prin creșterea durității materialului are loc inițial o ușoară descreștere a forțelor de așchiere 
deoarece avem de-a face cu o freză cilindro-frontală cu cap sferic destinată prelucrării materialelor 
dure cu geometrie constructivă dedicată, dar pe măsura creșterii durității se revine la o creștere a 
forțelor. 

  
Figura 7-5 - Influența interdependenței acțiunii variabilelor lungimea în consolă a sculei așchietoare H  și unghiul 

de înclinare U 
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 Condiţii de lucru 

Grafic H 
[mm] 

M 
[HB] 

Aaeap 

[mm] 
U 

[  ] 

S 
[1/min] 

Py H - 550 0,4 25 5.200 

Py  M 55 - 0,4 25 5.200 

Py  Aaeap 55 550 - 25 5.200 

Py  U 55 550 0,4 - 5.200 

Py  S 55 550 0,4 25 - 
 

 
Figura 7-7 - Influența factorilor de optimizare asupra funcției obiectiv "forța de așchiere Py " 

Plecând de la determinarea şi explicarea unor influenţe manifestate între factorii de 
optimizare şi funcţia obiectiv “ productivitate”, aceste dependinţe fiind prelucrate într-un spaţiu 
bidimensional, se trece la influenţa complexă a factorilor de optimizare  manifestată în spaţiul 
tridimensional. Conform celor indicate anterior se vor menţine constanţi câte trei factori de 
optimizare, atribuindu-se valorile din centrul câmpului de experimentare, ceilalţi doi factori fiind 
variaţi în intervalele stabilite în matricea de programare a experimentului factorial. 

 în Figura 7-8 se prezintă influenţa complexa a factorilor de optimizare lungimii în console H 
și durității materialului M asupra funcţiei obiectiv “forţe de aşchiere Py”. Din grafic se observă că 
avem o zonă de minim pentru durități 540…580 HB și lungimi în console medii. Acest lucru se poate 
explica prin aceea că datorită deflexiei se îmbunătățesc capacitățile de așchiere dar pe masură ce 
duritatea crește vor crește și forțele de așchiere.  

  
Figura 7-8 - Influența interdependenței acțiunii variabilelor lungimii în console H și durității materialului M 

 în cazul Figura 7-9, în care este prezentată influenţa conjugată a factorilor de optimizare 
adâncimii de așchiere Aaeap și a unghiului de înclinare a suprafeței prelucrate U se poate observa 
aceeaşi tendinţa ca la mărirea pantei și a adâncimii de așchiere să crească forțele de așchiere 
deoarece crește capacitatea de așchiere. Se obțin valori mici ale forței de așchiere pentru cazul în 
care adâncimea de așchiere este mica ceea ce este normal. 
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Figura 7-9 - Influența interdependenței acțiunii variabilelor adâncimii de așchiere Aaeap și unghiul de înclinare a 

suprafeței prelucrate U 

7.1.4 Obţinerea soluţiilor optime 

În vederea optimizării procesului de frezare a suprafețelor complexe trebuie să se impună 
următoarele condiţii funcţiilor obiectiv: 

 minimizarea funcţiei rugozitate Ra; 

 maximizarea funcţiei productivitate Q; 

 minimizarea funcţiei forţă de aşchiere Py. 
Analiza secţiunilor bidimensionale ale suprafeţelor de răspuns a scos în evidenţă următoarele: 

 suprafeţele de răspuns ale funcţiilor “rugozitate Ra”şi “productivitate Q” au forme 
complexe, care se datoresc influenţelor importante şi uneori contradictorii ale variabilelor 
independente asupra funcţiilor obiectiv ; 

 suprafeţele de răspuns ale funcţiei “forţă de aşchiere Py” au forma unor "văi eliptice", la 
care punctele de minim nu sunt, întotdeauna în interiorul intervalului considerat. Mai mult, este 
foarte greu de depistat zona de minim a forţelor de aşchiere pentru care scula aşchietoare lucrează 
corespunzător, având în vedere faptul că la frezare, datorită forţelor specifice mari manifestate în 
zona de lucru este foarte uşor, ca la o variaţie minimă a factorilor de optimizare, procesul de 
aşchiere devenind instabil ceea ce poate conduce la ieşirea sculei aşchietoare din aşchiere.  

 ţinând cont de faptul că operaţia de frezare considerată este de finisare, nivelul forţelor de 
aşchiere din sistem este relativ mic (el reuşind să furnizeze informaţie despre comportamentul 
sculei aşchietoare atât cantitativ, prin valoarea forţei de aşchiere, cât şi calitativ, dacă se ţine seama 
de dinamicitatea forţei de aşchiere ce rezultă din graficele anexate lucrării), se poate considera 
împărţirea funcţiilor obiectiv în funcţii principale şi secundare. 

 influenţa contradictorie a variabilelor independente face imposibilă localizarea unui 
domeniu al acestora, care să satisfacă maximal sau minimal toate funcţiile obiectiv. 

Metoda de optimizare multicriterială adoptată este adaptată formelor suprafeţelor de 
răspuns determinate şi se bazează pe următoarea strategie: 

 având în vedere că forma suprafeţelor de răspuns ale funcţiei obiectiv principale (rugozitate 
sau productivitate) permite identificarea unor intervale de variaţie a factorilor de optimizare în 
care aceasta rămâne constantă, pentru început se determină domeniul experimental care asigură 
satisfacerea acestui criteriu la un anumit nivel ; 

 limitele acestui domeniu ( în interiorul căruia se va situa soluţia optimă globală ) se utilizează 
la condiţionarea valorilor celorlalte funcţii obiectiv; condiţionarea se realizează atât din punctul de 
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vedere al intervalelor de definiţie a variabilelor independente, cât şi din cel al valorilor extreme pe 
care le pot lua aceste funcţii ; 

 soluţia optimă este reprezentată de intervalele de variaţie a factorilor de optimizare, care 
asigură satisfacerea unui nivel cât mai ridicat al funcţiei obiectiv principale şi, în acelaşi timp, 
obţinerea unor valori minime posibile ale celor secundare ; 

 soluţia optimă are un dublu caracter de condiţionare: pe de o parte, valoarea minimă a 
funcţiei obiectiv secundare are cea mai mică valoare posibilă, în condiţia obţinerii unui anumit nivel 
pentru funcţia principală, iar pe de altă parte, domeniul experimental în care se obţine valoarea 
minimă a funcţiei secundare asigură obţinerea valorii impuse a celei principale ; 

 eficienţa metodei creşte prin aplicarea succesivă a condiţiilor limitative pentru intervalele 
de variaţie ale factorilor de optimizare, de exemplu în ordinea importanţei lor, stabilită prin 
ponderile pe care le au criteriile de optimizare în stabilirea soluţiei optime. 

Plecând de la aceste considerente se poate propune ca metodă de optimizare algoritmul 
exemplificat în cele ce urmează: 

 se fixează valorile funcţiilor obiectiv ce urmează a fi optimizate.  

 plecând de la ipoteza de lucru formulată anterior se extrag de pe graficele reprezentând 
curbele de nivel constant (Error! Reference source not found. …Error! Reference source not 
und.), domeniile de variaţie a factorilor de optimizare pentru care obţinem valorile stabilite a 
funcţiilor obiectiv principale. Aceste domenii se obţin prin intersecţia planului de nivel constant ce 
reprezintă valoarea impusă a funcţiei obiectiv cu graficul de variaţie a acestei funcţii faţă de factorii 
de optimizare aleşi. Datele rezultate sunt centralizate sub formă de tabel. Se vor intersecta apoi 
domeniile de variaţie corespunzătoare fiecărui factor de optimizare, luat individual, obţinându-se 
astfel un domeniu de variaţie general valabil pentru toţi factorii de optimizare. 

 se trece apoi la funcţia de optimizare secundară (în cazul de faţă această funcţie este 
reprezentată de forţa de aşchiere principală) şi se va alege domeniul de variaţie a funcţiei 
corespunzătoare valorilor minime ale ei. În cazul acestor funcţii obiectiv , domeniul de variaţie sau 
valoarea corespunzătoare unei minizări a funcţiei obiectiv, va fi aleasă din interiorul domeniului de 
variaţie stabilit anterior pentru fiecare factor de optimizare. 

 valorile domeniilor de variaţie, stabilite anterior, vor satisface simultan criteriile de 
optimizare în modul stabilit la începutul acestui subcapitol. 

7.1.5 Analiză comparativă a rezultatelor virtuale cu cele reale 

În urma realizării analizei cu elemente finite și a experimentului planificat au fost determinate 
mai multe seturi de date.  

Pentru a valida analiza cu elemente finite este necesar să se compare rezultatele virtuale cu 
cele real pentru a observa diferența între rezultate. 

Se vor valida rezultatele dacă acestea au o abatere de la valorile reale de 15%...20%. 
În figurile de mai jos vom prezenta comparativ rezultatele. 
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Figura 7-10 - Valori ale forțelor pe direcția X și Y 

Valoarea forței reale de așchiere se poate observa în tabelul aferent planului experimental și 
se situează valoric în intervalul 22...217 N. Pentru cazul considerat la care a fost obținută valoarea 
reală 210 N avem valori de 228 N din Figura 7-11. Eroarea se situează la nivelul a 7,89% ceea ce 
dovedește că modelul este de încredere. 

 

 

Figura 7-11 - Dinamicitatea forței de așchiere 

 Concluzii 

 Pentru realizarea analizei funcţiilor obiectiv a fost realizată o vizualizare a suprafeţelor de 
răspuns ale acestor funcţii obiectiv. 

 Analiza funcţiei obiectiv " Rugozitate Ra 
o în cazul factorului de optimizare “Materialul M” se observă o pronunţată creştere a 

rugozităţii odată cu creşterea valorii acestui parametru; 
o factorul de optimizare “adîncime de așchiere/pas Aaeap” are de asemenea o 

influenţă cu un grad sporit de complexitate. Se observă într-o primă fază o 



Cap.7  
CERCETĂRI TEORETICE ȘI EXPERIMENTALE PRIVIND DINAMICA PROCESULUI DE FREZARE 

A SUPRAFEȚELOR COMPLEXE PE MASINI CU COMANDĂ NUMERICĂ 
 

 

 
78 

 

  

îmbunătățire a rugozităţii prin mărirea valorilor acestui parametru, dar de la o 
anumită valoare se constată o ușoară înrăutățire; 

o pentru factorul de optimizare “unghi de înclinare a suprafeței U” tendința este de 
micșorare a parametrului deci îmbunătățire odată cu creșterea unghiului; 

o factorul de optimizare “turația S”conduce la o micșorare a rugozităţii. 

 Analiza funcţiei obiectiv "Productivitate Q” 
o odată cu creșterea adâncimii de așchiere crește productivitatea ; 
o creșterea unghiului de înclinare a suprafeței prelucrate va conduce la creșterea 

productivității; 
o creșterea durității va conduce la scăderea producțitivității; 
o creșterea turației duce la creșterea productivității. 

 Analiza funcţiei obiectiv "Forţă de aşchiere Py " 
o forța de așchiere are o tendință de descreștere odată cu creșterea lungimii în 

consolă; 
o creșterea unghiului planului înclinat are un comportament complex prin aceea că se 

îmbunătățesc capacitățile de așchiere odată cu creșterea unghiului dar apoi crește 
capacitatea de așchiere și deci implicit forța de așchiere 

o odată cu creșterea adincimii de așchiere cresc forțele de așchiere. 
o prin creșterea durității materialului are loc inițial o ușoară descreștere a forțelor de 

așchiere, dar pe măsura creșterii durității se revine la o creștere a forțelor. 

 În vederea optimizării procesului de frezare a suprafețelor complexe trebuie să se impună 
următoarele condiţii funcţiilor obiectiv: 

o minimizarea funcţiei rugozitate Ra; 
o maximizarea funcţiei productivitate Q; 
o minimizarea funcţiei forţă de aşchiere Py. 

 Analiza comparată a rezultatelor experimentale cu cele provenite din abordarea 
teoretică/simulare, dovedește coincidența acestora în limite acceptabile (cu diferențe de maxim 
10%)..
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 Concluzii finale  

 Concluzii.  

Abordările teoretice și experimentale din teză au fost finalizate printr-o serie de rezultate 
care contribuie la creșterea fondului de cunoștințe, concepte, fundamentări, valori de adevăr și de 
formulări ale strategiilor de optimizare, control și eficientizare a proceselor de așchiere. Tratarea 
graduală a problematicii legate de tema tezei (sau de elemente conexe legate de temă) coroborată 
cu o îndelungată experiență proprie în domeniul exploatării, programării și organizării fabricației 
CNC a permis o activitate de cercetare coerentă, cu direcții de cercetare, modelare, simulare și 
experimentare  viabile, corect instrumentate și valorificate, cu reliefarea unor rezultate 
interesante, unele dintre ele cu certă prioritate științifică, cu rezultate deja puse la dispoziția 
comunității științifice sau aflate în curs de publicare.  

Una dintre cele mai importante concluzii, cu caracter general, este aceea  că domeniul acesta 
al prelucrărilor prin așchiere a suprafețelor complexe pe mașini cu comandă numerică reclamă 
(datorită specificității legate de configurația pieselor, forma și dispunerea suprafețelor, legate de 
scule și de interacțiunea acestora cu piesa) numeroase resurse ale cercetării pe teme încă 
nerezolvate și cere o abordare interdisciplinară care presupune utilizarea unui aparat teoretic și 
experimental complex, divers, cu efort deosebit al cercetătorului. 

O particularitate asumată a cercetărilor experimentale efectuate a fost aceea a evitării 
utilizării unor sisteme  de prelevare a datelor din proces, înseriate pe fluxul energetic, care prezintă 
potențial de influență a acestuia în domeniul dinamic (de exemplu a senzorilor dinamometrici la 
nivelul sistemului  de prindere a piesei sau în portsculă) și care restrânge sever posibilitățile de 
generalizare a cercetărilor pe alte tipuri de mașini sau procese. Evaluarea indirectă a încărcării în 
proces, cu toate dificultățile inerente, pe baza sistemelor dezvoltate (plasate în paralel cu fluxul 
energetic, de exemplu cu utilizarea vibrațiilor flexionale ale arborelui principal sau cu utilizarea 
puterii electrice active absorbite de electromotorul acționării principale) evită aceste neajunsuri. 

 Contribuții proprii 

În acest context cercetările proprii au identificat, abordat și tratat teoretic și experimental o 
serie de elemente statuate drept contribuții proprii la dezvoltarea domeniului, conform temei 
tezei, prezentate sumar în continuare: 

 S-a realizat un studiu de stadiu actual asupra elementelor de topologie, de definire și de 
valorificare a conceptelor utilizate în tratarea geometrică a suprafețelor complexe, unele pe baza 
aproximărilor rezonabile (descompunerea în suprafețe simple, elementare, practicată pe porțiuni); 

 S-a realizat un studiu privind transpunerea acestor considerente în procesul de prelucrare 
a suprafețelor complexe, cu privire la piesă (stabilirea succesiunii operațiilor, etapelor de 
prelucrare CAM, etc.) și cu privire la sculă (particularități geometrice, poziții relative la piesă, 
traiectorii, etc.) 

 S-a realizat un studiu privind aspectele de dinamică a proceselor de prelucrare a 
suprafețelor complexe, particularizate pe tipurile de sculă folosite și pe proces (finisare a 
suprafețelor complexe, cu așchiere întreruptă), cu accent pe stabilitatea procesului (condiționat de 
sistemul dinamic al sculei și al mașinii), reliefarea componentelor de răspuns liber ale sistemului 
mecanic (al mașinii, sculei și piesei) excitate de așchierea discontinuă și variabilitatea încărcării pe 
dinte, identificându-se o serie de direcții ale propriilor cercetări. S-au reliefat principalele măsuri 
disponibile de ameliorare activă și pasivă a efectelor nedorite ale comportării dinamice induse de 
proces.  
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 S-au evaluat elementele de descriere a preciziei de prelucrare precum și factorii care 
influențează această precizie, referitor la sculă, la portsculă și la mașină, elementele de 
interacțiune (forța de așchiere, deformația flexională a sculei, acumularea/disiparea de căldură, 
evoluția fluxurilor termice, elementele de dinamică, vibrații, etc.). 

 S-au definit metodologia de cercetare, criteriile de optimizare a procesului de frezare a 
suprafețelor complexe (calitate de suprafață, timpi de prelucrare/productivitate, stabilitatea 
procesului, durabilitatea sculei) şi ponderea acestor criterii, cu utilizarea tehnicii proiectării 
experimentelor, definirea unui program experimental,  pe baza unui plan experimental compus. S-
a avut în vedere testarea adecvanței modelului matematic utilizat cu criterii recomandate de 
literatura de specialitate (Fisher, Student) și calculul erorii experimentale. 

 S-a realizat studiul procesului de așchiere (încărcare, fluxuri termice, deformații, 
comportarea statică și dinamică  a sculei) prin modelare cu elemente finite ilustrându-se avantajele 
deosebite legate de simularea și validarea prin modelare față de procesele reale. Facilitățile oferite 
de calculator în simularea proceselor reale foarte complexe au fost ilustrate prin utilizarea 
programului Deform3D. 

 S-au realizat o serie de standuri experimentale asistate de calculator (monitorizarea 
vibrațiilor arborelui principal cu deducerea încărcării pe dinte al sculei din proces, monitorizarea 
evoluției puterii electrice active absorbite de arborele principal în proces în scopul deducerii 
momentului de torsiune la sculă), s-au folosit unele facilități experimentale statice (măsurarea 
durității materialului pieselor, a rugozității suprafețelor prelucrate, a abaterilor de formă, etc.).  

 S-au elaborat programe proprii de prelevare și prelucrare asistată  de calculator a datelor 
experimentale din procese, utilizând mediile de programare MATLAB® și Wolfram Mathematica 
v.6, s-au valorificat posibilitățile de simulare, modelare și analiză din programele consacrate de 
analiză cu elemente finite (Deform 3D), s-au valorificat posibilitățile de descriere și analiză a formei, 
volumului și caracteristicilor geomentrice ale materialului îndepărtat cu utilizarea mediului 
Autodesk Inventor. 

 S-a realizat modelarea teoretică asistată de calculator a evoluției componentelor forței de 
așchiere; 

 S-a elaborat un studiu teoretic și experimental cu privire la aspectele de dinamică a 
proceselor de frezare, cu valorificarea comparată a datelor din simulare cu  cele din experiment, 
cu valorificarea cu precădere a vibrațiilor arborelui principal în proces; 

 S-au definit și valorificat experimental noi oportunități în caracterizarea procesului  și a 
implicării sculei prin utilizarea vibrațiilor (cu definirea de noi metode de prelucrare a semnalelor 
de accelerație), cu definirea și utilizarea unei noi metode de descriere și măsurare indirectă a 
componentelor variabile ale forțelor în procesul de așchiere cu utilizarea componentelor elongației 
vibrațiilor arborelui principal și a rigidităților flexionale ale  acestuia (determinate experimental).  

 S-au imaginat și experimentat o serie de tehnici de validare a circumstanțelor de utilizare a 
accelerometrelor, de prelucrare a semnalelor de descriere a accelerației (de exemplu dubla 
integrare numerică pentru deducerea elongației vibrațiilor), și de extragere/utilizare a 
componentelor acesteia legate strict de proces (prin utilizarea transformatei Fourier s-a detectat 
fundamentala și prima armonică din care s-a constituit informația de descriere a amplitudinii 
vibrațiilor pe direcțiile 0x și 0y). 

 S-a făcut analiza cumulată, comparată și defalcată pe criterii de analiză a datelor 
experimentale, cu utilizarea elementelor de confirmare a coerenței, corectitudinii și a limitelor de 
încredere.  
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 S-a realizat analiza comparată a rezultatelor experimentale cu cele provenite din abordarea 
teoretică/simulare, dovedindu-se coincidența acestora în limite acceptabile (cu diferențe de max. 
10%). 

 S-a realizat analiza fiecăreia dintre funcțiile obiectiv ale optimizării (pe baza datelor 
experimentale) în raport cu fiecare factor de optimizare și cu  ponderea acestora în funcțiile 
obiectiv. 

 Direcții de cercetare viitoare  

Abordarea complexă a procesului de așchiere a suprafețelor complexe prelucrate pe mașini 
cu comandă numerică, analiza multicriterială a acestuia din punct de vedere teoretic (cu validare 
experimentală), utilizarea unui complex de proceduri teoretice și experimentale asistate de 
calculator precum și rezultatele obținute (la care a contribuit decisiv utilizarea unui aparat 
experimental complex) au dovedit viabilitatea temei a demersurilor efectuate precum și valențele 
formative  într-un domeniu al cercetării care, datorită evoluției permanente a exigențelor și 
provocărilor, impune decizii pe baza expertizei și concluziilor cercetătorului.  

 Pe parcursul activității au fost identificate o serie de posibile direcții de cercetare viitoare, 
direct legate de tema tezei sau colaterale acesteia, cu potențial ridicat de valorificare, după cum 
urmează: 

 Identificarea, asimilarea, testarea, validarea și valorificarea elementelor de progres tehnic 
și tehnologic în exploatarea mașinilor cu comandă numerică. 

 Completarea funcțiilor CAM prealabile procesului de așchiere prin simularea completă a 
acestuia în condiții reale, folosind medii de simulare consacrate, pentru anticiparea, evitarea și 
combaterea evoluțiilor neconforme (legate de nivelul vibrațiilor/stabilitatea procesului, solicitarea 
sculei, fluxurile de căldură, etc.). 

 Diagnoza procesului pe baza informațiilor legate de analiza completă a  suprafațelor 
prelucrate, vibrații și de evoluția parametrilor energetici ai acționării principale. Formularea și 
aplicarea unor strategii de extragere  și utilizare a informației utile dintre componentele de semnal 
nelegate de proces. 

 Fundamentarea teoretică, realizarea și experimentarea unor sisteme de prindere a 
semifabricatelor în timpul prelucrării dotate cu funcții active de amortizare a vibrațiilor.   

 Studii de construcție, plasare și optimizare a absorbitorilor dinamici pasivi pe semifabricate 
în scopul reducerii instabilității proceselor. 

 Inserția în sistemele de prindere a semifabricatelor a unor senzori de vibrații care împreună 
cu sistemul de control a vitezei de așchiere să permită evitarea regimurilor de așchiere instabile  
(control în buclă închisă). 

 Diagnoza completă a sistemelor de acționare ale mașinilor cu comandă numerică pe baza 
evoluției puterii electrice active absorbite pe baza unor teste standard de lucru în gol, pe cicluri 
prestabilite, desfășurate periodic. 

 Inserția în sistemele de conducere ale mașinii a unor sisteme de control/compensare 
termică bazate pe emisii de căldură; 

 Reevaluarea proceselor pentru reducerea emisiilor poluante și a impactului negativ asupra 
mediului, reducerea consumului de energie etc. 

 Ca o continuare a activităților dedicate elaborării tezei, scopul esențial al cercetărilor 
viitoare va fi acela de a contribui la dezvoltarea acestui domeniu generos al cercetării, căruia prin 
natura activității, preocupărilor, pasiunilor și satisfacțiilor profesionale proprii îi sunt devotat și 
îndatorat.  


