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Faza de execuţie nr. III 

 

Obiective 
 
Faza III 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 „Dezvoltarea 
modulelor software independente si implementarea modelelor dezvoltate ”. 

In aceasta faza, coordonatorului ISIM Timisoara i-au revenit activităţile III.1 Implementarea 
modelului optic, metoda inversă, III.4 Testare si validare modul optic şi activitatea III.7 Analiza 
caracteristicilor termo-fizice ale materialelor, având ca şi obiective specifice: 

o Implementarea într-un cod de calcul a modelului ce cuantifica fenomenul de împrăştiere a 
radiaţiei in medii eterogene monodisperse; 

o Implementarea într-un cod de calcul a modelului ce cuantifica fenomenul de împrăştiere a 
radiaţiei in medii eterogene polidisperse; 

o Adaptarea codului realizat la diferite situaţii particulare specifice procesului de sudare: diferite 
distribuţii de energie în fascicul (gaussian, trapezoidal, cilindric, dreptunghiular, gaussian 3D, 
fascicul convergent sau divergent), diferite concentraţii de particule difuzante în matricea 
polimerului, diferite legi de distribuţie a dimensiunii particulei etc; 

o Implementarea codului de determinare a unui material cu comportament optic similar materialului 
real supus sudării; 

o Validarea experimentală a modelelor realizate; 
o Analiza caracteristicilor termo-fizice pentru câteva materiale polimerice uzuale. 
 
Partenerului P1 i-au revenit in aceasta faza urmatoarele activitati: 

- activitatea III.2  Implementarea modelului termic” repartizată primei echipe din cadrul Universităţii 
Politehnica din Timişoara  având ca şi obiective specifice:  

o Realizarea unui cod de calcul cu element finit-modul termic menit sa permită evaluarea câmpului 
de temperaturi rezultat sub acţiunea unui fascicul laser. 

In completarea acestei activităţi a fost prevăzută şi o activitate de validare III.5 - „Testarea şi 
validarea modelului termic” care a constat în compararea rezultatelor obţinute cu cele furnizate de un 
program specializat în analiză termică (COMSOL).  
- activitatea III.3 „ Implementarea modelului de analiza si optimizare”” repartizată celei de-a doua echipe 
din cadrul Universităţii Politehnica din Timişoara având ca si obiective specifice:  

o Implementarea intr-un cod de calcul a modelului de analiza a influentei parametrilor de proces 
dezvoltat in cadrul etapei II a proiectului; 

o  Analiza statistică a procesului cu modelul dezvoltat: stabilirea semnificaţiei coeficienţilor 
modelului empiric, ierarhizarea factorilor de influenta si determinarea suprafeţelor de răspuns; 

o Analiza comparativa a datelor furnizate de modul cu cele furnizate de un program specializat. 
In completarea acestei activităţi a fost prevăzută şi o activitate de validare III.6 „Testarea şi 

validarea modelului de analiză şi optimizare” care a constat în compararea rezultatelor obţinute cu cele 
furnizate de un program sepcializat în analiză statistică (STATISTICA).  
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Rezumatul fazei de execuţie 
 

Activităţile din cadrul etapei curente au vizat implementarea modelelor dezvoltate în etapa precedentă 
în coduri de calcul, în scopul realizării de subrutine şi module de sine-stătătoare ce permit estimarea: 

o împrăştierii fasciculului laser în materiale polimerice semitransparente; 
o unui material echivalent cu comportament similar materialului real supus sudării; 
o evoluţiei câmpurilor de temperaturi în materialele supuse sudării în timpul iradierii acestora; 
o analiza statistică a procesului de sudare cu identificarea factorilor semnificativi; 
o determinarea suprafeţelor de răspuns a temperaturii în zona de contact în scopul asigurării unui 

precontrol al procesului de sudare. 
 

Concluzii 
 

Modulul termic realizat pentru estimarea evolutiei campului de temperaturi a dat rezultate bune din 
punct de vedere ingineresc, în concordanţă cu predicţiile date de codul specializat COMSOL, şi putem afirma 
că acestea permit validarea codului original utilizat. Analiza rezultatelor în ansamblu ne permit să afirmăm că 
pentru ipotezele avute în vedere pentru acţiunea fasciculului laser, monitorizarea temperaturii în vecinătatea 
acestuia nu permite controlul în timp real a procesului de încălzire în cazul acţiunii laserului pe durată scurtă, 
monitorizarea poate fi făcută doar în interiorul urmei sursei laser sau eventual pe faţa opusă. Predicţiile 
numerice pe baza modelului parametrilor efectivi (aparenţi) ai materialului de sudat, pentru zona de sudură a 
unor polimeri compoziţi au un caracter orientativ. În această zonă pot aparea fenomene datorate interacţiunii 
dintre matricea compozitului şi inserţia absorbantă, fenomene ce nu sunt încă stăpânite (ca de exemplu 
explozia matricii sau ablaţia acesteia) şi necesită o cercetare specială. 

Modulul de analiză statistică a fost realizat folosind limbajul de programare C si prevăzut cu o 
interfaţă grafică ce permite utilizarea acestuia ca un program de sine stătător. Comparaţia rezultatelor 
obţinute cu acest modul cu cele oferite de programul specializat STATISTICA indică o corelaţie perfectă 
între cele două progame.  

Modulul optic a fost realizat folosind atât limbajul fortran pentru realizarea calculelor cât şi limbajul 
C pentru realizarea interfeţei grafice. Modulul optic conţine un set de 9 fisiere fortran care compilate duc la 
obţinerea unei librării cu acesare dinamică scattering.dll.  Acest modul a fost validat experimental iar 
rezultate se încadrează în limate erorilor de măsură şi calcul. Ca urmare putem afirma că acest modul 
satisface pe deplin cerinţele impuse prin tema de cercetare. 

În final s-a realizat o analiză cu privire la proprietăţile termo-fizice ale materialor şi în special a 
capacităţii termice masice, a conductvităţii şi densitatăţii acestora, urmând ca în faza următoare să fie 
completată baza de date cu privire la legile de variaţie a acestor proprietăţii.  
 


