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Faza de execuţie nr. II 

Obiective 
 
Faza II de execuţie a proiectului „Sistem integrat de determinare a sudabilităţii cu fascicul laser a 

materialelor polimerice, de monitorizare şi control în timp real a procesului de sudare”, vizează „Modelarea 
procesului de sudare cu fascicul laser”. 

În această fază, s-au prevăzut trei activităţi: 
-  activitatea II.1 „Modelarea fenomenelor de împrăştiere şi absorbţie a radiaţiei în medii eterogene 
complexe. Medii eterogene monodisperse  şi polidisperse” realizată de coordonator CO - Institutul Naţional 
de Sudură şi Încercări de Materiale – având ca şi obiective specifice:   

o Modelarea fenomenului de împrăştiere a radiaţiei in medii eterogene monodisperse; 
o Modelarea fenomenului de împrăştiere a radiaţiei in medii eterogene polidisperse; 
o Includerea in model a absorbţiei radiaţiei de către mediul gazdă (matricea polimerului); 
o  Determinarea unui material echivalent 

-  activitatea II.2 „Modelarea fenomenelor termice caracteristice procesului de sudare cu fascicul laser” 
repartizată primei echipe din cadrul Universităţii Politehnica din Timişoara –partenerul P1-  având ca şi 
obiective specifice:  

o Analiza tipurilor surselor de căldură în funcţie de absorbtivitatea materialelor de sudat; 
o Analiza condiţiilor la limită corespunzătoare diferitelor configuraţii de sudare.  
o Modelarea evoluţiei câmpului de temperaturi in volumul componentelor de sudat. 

-  activitatea II.3 „Elaborarea unui model de analiză şi optimizare a parametrilor de proces” repartizată 
celei de-a doua echipe din cadrul Universităţii Politehnica din Timişoara –partenerul P1-  având ca şi 
obiective specifice:  

o Identificarea tipurilor de experimente factoriale adecvate analizei influenţei parametrilor de 
proces; 

o Elaborarea unui model de analiză şi optimizare a influenţei parametrilor de proces;.  
o  Analiza statistică a modelului dezvoltat: stabilirea semnificaţiei coeficienţilor modelului 

empiric, estimarea erorii experimentale, analiza adecvanţei modelului; 
o Utilizarea datelor furnizate de model pentru controlul procesului de sudare. 

 

Rezumatul fazei de execuţie II 
 
Studiul realizat este consacrat modelării procesului de sudare a materialelor polimerice cu fascicul 

laser şi urmăreşte trei direcţii de cercetare: 
- modelarea comportamentului optic al fasciculului laser în componentele de sudat (împrăştierea 

fasciculului laser în materialul difuzant necesară determinării caracteristicilor geometrice şi 
energetice ale fasciculului laser transmis si absorbţia fasciculului în cea de-a doua componentă); 

- modelarea transferului termic în sistemul considerat; 
- elaborarea unui model de analiză şi optimizare a parametrilor de proces. 

 
În ceea ce priveşte împrăştierea (difuzia) fasciculului laser într-un mediu difuzant cum este cazul 

polimerilor semitransparenţi, se operează cu o problematică complexă în care interacţionează procese de 
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difuzie simplă şi multiplă, independentă şi dependentă, ce depind de caracteristicile radiaţiei incidente şi a 
proprietăţilor mediului considerat. În modelarea acestui fenomen, o abordare deterministă fiind imposibilă, s-
a recurs la o modelare numerică ce constă în aplicarea succesivă a teoriei lui Lorentz- Mie pentru obţinerea 
parametrilor de difuzie în cazul unei particule singulare şi la metoda statistică Monte Carlo pentru descrierea 
fenomenului de împrăştiere a radiaţiei într-un ansamblu de particule, considerate sferice şi aleatoriu 
dispersate. Mediul iradiat considerat reprezintă idealizat, dar suficient de fidel, materialul polimeric al primei 
componente de sudat, constituit dintr-o matrice omogenă în care sunt dispersate aleatoriu particule sferice 
monodisperse (particule identice) sau polidisperse (al căror diametru urmează o anumită lege de variaţie: 
normală, lognormală, gamma).  

Un experiment modern şi eficient de planificare statistică a încercărilor a furnizat informaţii 
suplimentare, importante tehnologic, referitoare la influenţa unor factori specifici mediului eterogen supus 
iradierii (diametrul particulelor, raportul indicilor de refracţie matrice/particule, concentraţia particulelor şi 
grosimea materialului) asupra evoluţiei proceselor de difuzie analizate. 

Extrapolarea modelelor descrise pentru caracterizarea comportamentului fasciculului laser în medii 
semnificativ diferite de cele definite prin ipotezele iniţiale, face posibilă determinarea unui material 
echivalent, cu comportament optic similar materialului real supus sudării laser, pentru care se pot estima 
comportamentul optic şi parametrii de sudare necesari asigurării condiţiilor de sudabilitate. Determinarea 
materialului echivalent necesită măsurarea intensităţii laser transmise prin trei probe, cu diferite grosimi, 
realizate din materialul destinat asamblării prin sudare. 

Pentru modelarea fenomenelor termice caracteristice procesului de sudare cu fascicul laser s-a 
recurs la adoptarea de ipoteze simplificatoare în vederea caracterizării condiţiilor specifice în care se 
desfăşoară, asigurând în acelaşi timp o rezolvare eficace şi sigură a problemelor aferente. Într-o prima etapă, 
se prezintă principalele aspecte ce intervin în procesul de sudare a polimerilor şi simplificările ce se impun 
pentru a se reuşi cât mai simplu şi eficient caracterizarea termică a procesului, evidenţiindu-se aspectele 
specifice sudării cu laser. 

Protocolul continuă cu prezentarea unor modele de transfer termic conductiv evidenţiindu-se în 
fiecare caz ipotezele de lucru ce determină limitele de aplicabilitate ale modelului. Astfel se prezintă modelul 
clasic Fourier, modelul non-Fourier (Cattaneo-Vernotte) si un model specific materialelor compozite, 
inclusiv polimerilor semitransparenţi, determinându-se în fiecare caz ecuaţiile constitutive. 

Soluţionarea analitică a problemei transferului termic conductiv nu este posibilă pentru orice 
geometrie de aceea se ilustrează această metodă pe un caz particular ce corespunde suficient de bine cu cazul 
polimerului transparent încălzit de la suprafaţa celui semitransparent (semiopac).  

Se prezintă în continuare metoda elementului finit pentru ecuaţia difuziei termice în formă generală, 
considerând toate tipurile de condiţii la limită , pentru un material anizotrop.  

În ceea ce priveşte elaborarea unui model de analiză şi optimizare a parametrilor de proces, se 
porneşte de la identificarea experimentelelor factoriale adecvate analizei procesului de sudare cu fascicul 
laser a materialelor polimerice. prezentându-se aspecte cu privire la efectele provocate de factorii de influenţă 
şi modul în care aceste influenţe trebuiesc analizate. De asemenea sunt tratate etapele de pregătire a 
experimentelor şi de generare a matricilor program. 

Modelul matematic adoptat pentru cazul studiat (configuraţii de sudare prin suprapunere şi cap la cap) 
este cel corespunzător experimentelor factoriale complete de ordinul I, ce presupune o variaţie liniară a 
funcţiei obiectiv în raport cu factorii de influenţă (deci un domeniu relativ mic) şi obţinerea unui număr mare 
de informaţii pe baza unui set redus de experimente în domeniul investigat.La final sunt redate etapele ce 
trebuie parcurse pentru pregătirea, realizarea şi analiza experimentelor şi a datelor obţinute. 



 

"Sistem integrat de determinare a sudabilităţii cu fascicul laser a materialelor 

polimerice, de monitorizare şi control în timp real a procesului de sudare" 

 

ISIM Timişoara - PNCDI  II 71-088/ 2007-2010    3 

În continuarea Raportului Ştiinţific şi Tehnic sunt prezentate pe larg cele trei activităţi realizate, cu 
concluziile aferente şi direcţiile de urmat în vederea realizării prevederilor fazei următoare de execuţie a 
proiectului. 

 

Concluzii 
 

Activitatea II-1  
Având ca obiectiv principal modelarea procesului de sudare cu fascicul laser a polimerilor 

termoplastici, în cadrul lucrării de faţă s-au urmărit trei direcţii de cercetare: 
- modelarea propagării fasciculului laser în materialul difuzant necesară determinării caracteristicilor 

geometrice şi energetice ale fasciculului laser transmis; 
- modelarea evoluţiei câmpurilor de temperaturi în volumul componentelor de sudat necesară estimării 

temperaturii la interfaţa celor două materiale; 
- elaborarea unui model de analiză şi optimizare a parametrilor de proces.  

 
Dificultăţile în ceea ce priveşte modelarea procedeului de sudare cu fascicul laser a materialelor 

polimerice, sunt legate de lipsa unui model care să descrie propagarea fasciculului laser în componenta 
semitransparentă. Aproximările bazate pe legea lui Beer-Lambert, adecvate în cazul materialelor absorbante, 
pot conduce la rezultate eronate în cazul mediilor în care fasciculul laser este atenuat în principal printr-un 
fenomen de difuzie multiplă. 

Delimitarea domeniilor, pentru care este posibilă aplicarea legii lui Beer-Lambert pentru a descrie 
propagarea radiaţiei, pe baza unui criteriu global este şi în prezent dificil de realizat. Criteriile utilizate, cum 
ar fi concentraţia particulelor difuzante sau grosimea optică a mediului considerat, nu stabilesc o frontieră 
clară de validitate a acestei legi, valoarea „critică” depinzând ea însăşi de alţi parametri cum ar fi: diametrul 
particulelor, indicele de refracţie relativ, grosimea mediului,… 

Abordarea propusă în cadrul raportului de faţă depăşeşte această cerinţă de a cunoaşte valoarea 
„critică” a unui anumit criteriu şi permite estimarea distribuţiei intensităţii fasciculului laser atât în mediul 
considerat cât şi la ieşirea din mediu, dacă se cunosc caracteristicile matricei polimerului şi cele ale 
particulelor difuzante.  

Acest aspect este foarte important din punct de vedere al cerinţelor tehnologice deoarece permite 
definirea caracteristicilor energetice si geometrice ale sursei termice la interfaţa celor două materiale ce 
urmează a fi sudate. 

Această modelare este bazată pe teoria lui Mie, ce permite obţinerea parametrilor de difuzie pentru o 
singură particulă difuzantă, şi o abordare statistică – metoda Monte Carlo- pentru a descrie difuzia unui 
fascicul laser intr-un ansamblu de particule 

 Pentru a descrie comportamentul fasciculului laser în diferite medii difuzante similare materialelor 
polimerice utilizate în sudarea laser (din punct de vedere al mărimii, al indicelui de refracţie şi a concentraţiei 
particulelor difuzante din matricea acestora) s-au realizat simulări sistematice într-un domeniu reprezentativ 
fiind posibilă obţinerea de informaţii asupra comportamentului optic al fasciculului laser în funcţie de 
caracteristicile de difuzie ale mediului precum şi stabilirea importanţei fiecărui factor în atenuarea 
fasciculului incident.  

Aplicarea acestei modelări numerice atât pentru cazul monodispersiilor (particule identice) cât şi 
polidispersiilor (particule  al căror diametru urmează o lege de distribuţie: normală, lognormală, gamma) a 
evidenţiat existenţa unui comportament optic similar al mediilor vis a vis de împrăştierea radiaţiei. Acest fapt 
a stat la baza determinării unui material echivalent pe baza unei funcţii empirice ce înlocuieşte modelul 
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numeric în domeniul de interes, obţinând astfel un modalitate de estimare rapidă a difuziei fasciculului laser 
pentru diferite tipuri de medii semitransparente fără a cunoaşte cu exactitate caracteristicile optice ale 
acestora. 
 

Activitatea II-1  
 

Sudarea cu laser a polimerilor este un proces rapid tranzitoriu în care intervin fenomene suplimentare 
celui de încălzire cum ar fi: schimbarea de fază , dilatarea, curgerea şi difuzia masică, solidificarea, 
tensionarea materialului, etc., fenomene a căror modelare care consitutie încă obiectul unor cercetări 
ştiinţifice fundamentale. Activitatea prezentată cuprinde evidenţierea modului în care poate fi modelată şi, în 
final, simulată evoluţia câmpului de temperaturi în cazul sudării cu laser a materialelor polimerice. 

Prin protocolul de faţă s-a reuşit prezentarea şi analiza unor modele pentru transferul termic conductiv 
în volumul componentelor de sudat, aplicabile în cazul polimerilor, în vederea determinării variaţiei în timp a 
câmpului de temperaturi. S-au identificat limitările modelelor prezentate, şi s-a exemplificat determinarea 
câmpului de temperaturi:atât  analitic cât şi prin metoda elementului finit la nivel de model şi metodă. 

Pentru rezolvarea eficace a obiectivelor finale ale proiectului, considerăm că problema ce ne revine 
trebuie abordată gradual de la simplu la complex, întrucât la final va fi necesară validarea codului de calcul 
ce trebuie realizat, atât numeric, prin raportare la rezultatele date de un cod comercial validat, dar şi 
experimental. În lumina celor prezentate, din punctul nostru de vedere, trebuie să începem prin a realiza un 
cod de calcul pentru sudarea cu fascicul laser prin materialul transparent într-un singur punct. De asemenea, 
pentru obţinerea unor rezultate fezabile cu codul de calcul ce urmează a fi realizat şi validat în faza următoare 
de execuţie, trebuie caracterizate cât mai exact atât proprietăţile optice, termice şi structurale ale polimerilor 
aleşi, cât şi modul în care se vor realiza experimentele de validare.  

Protocolul răspunde pe deplin tuturor obiectivelor propuse spre a fi realizate. 
 

Activitatea II-3  
 

Pentru analiza şi optimizarea parametrilor de proces la sudarea cu fascicul laser a materialelor 
polimerice s-a adoptat metoda experimentelor factoriale de ordinul I. Aceasta metodă presupune o variaţie 
liniară a funcţiei obiectiv în raport cu factorii de influenţă permiţând obţinerea unui număr mare de informaţii 
pe baza unui set redus de experimente. 

 Pentru înţelegerea corectă a modului în care trebuie aplicată efectiv metoda experimentelor 
factoriale, precum şi a felului în care este realizată analiza rezultatelor experimentale obţinute în urma 
utilizării acestei metode, s-au prezentat: 
- noţiuni şi concepte fundamentale, între care şi acela de efect provocat de către un factor de influenţă 

asupra unei funcţii obiectiv aspect care a fost tratat într-un capitol separat.  
-   modelul matematic asociat, punându-se accent şi pe modul în care nivelele factorilor de influenţă trebuie 

alese şi codificate; 
-  modul în care trebuiesc construite matricile program de experimentare; 
-  modul de calcul al coeficienţilor de regresie atribuiţi factorilor de influneţă. 

Lucrarea se încheie cu o sinteză în care sunt prezentate succint toate etapele care trebuiesc parcurse 
pentru pregătirea experimentelor, realizarea acestora precum şi analiza rezultatelor. S-a pus accent şi pe 
modul de obţinere a suprafeţelor funcţiei obiectiv în raport cu factorii de influenţă. În cazul proiectului de 
faţă o astfel de suprafaţă de răspuns va fi utilizată ulterior ca suprafaţă de precontrol pentru controlul puterii 
laser.  


