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Faza de execuţie nr. IV 

 

Obiective 
 
Faza IV 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 realizarea 
unei „Soluţii de principiu a sistemului de monitorizare şi reglare a procesului de sudare”. 

In aceasta fază, partenerului P2 - ICPE-CA Bucureşti i-a revenit activitatea IV.1 Studiu preliminar 
privind alegerea schemei de funcţionare şi a algoritmului de control şi reglaj având ca şi obiectiv specific:  

o efectuarea unui studiu preliminar care să ofere soluții privind alegerea schemei de funcționare, a 
algoritmului de control și reglaj din cadrul modulului de monitorizare şi conducere în timp real a procesului 
de sudare cu fascicul laser 

Coordonatorului ISIM Timisoara i-au revenit, în această fază, activităţile IV.2 Proiectare modul 
autocalibrare şi IV. 3 Soluţie constructivă de principiu a dispozitivului de fixare şi reglare a senzorului 
optic, având ca şi obiective specifice: 

o implementarea într-un cod de calcul a unui model analitic, cu ajutorul căruia se obţine o corelare 
între estimările de temperatură furnizate de modulul termic şi valorile reale de temperatură măsurate la 
suprafaţa materialului semitransparent, prin intermediul senzorului infraroşu; 

o determinarea unei soluţii constructive, de principiu, a dispozitivului de fixare si reglare a sezorului 
optic. 

 

Rezumatul fazei 
 

Activităţile din cadrul etapei curente au vizat: 
o efectuarea unui studiu preliminar care să ofere soluții privind alegerea schemei de funcționare, a 

algoritmului de control și reglaj din cadrul modulului de monitorizare şi conducere în timp real a 
procesului de sudare cu fascicul laser 

o implementarea într-un cod de calcul a unui model analitic, cu ajutorul căruia se obţine o corelare 
între estimările de temperatură furnizate de modulul termic şi valorile reale de temperatură 
măsurate la suprafaţa materialului semitransparent, prin intermediul senzorului infraroşu; 

o determinarea unei soluţii constructive, de principiu, a dispozitivului de fixare si reglare a sezorului 
optic. 

Referitor la Activitatea IV.1 Studiu preliminar privind alegerea schemei de funcţionare şi a 
algoritmului de control şi reglaj 

Dupa un studiu indtroductiv cu privire la mărimile de intrare și ieșire a sistemului ce a permis 
stabilirea schemei de principiu a lanțului de măsură și arhitectura funcțională a acestuia au fost prezentate 
structuri de regulatoare, modul de analiză și monitorizare a sistemului de control și au fost stabiliți algoritmi 
numerici de reglare. 

De asemenea au fost stabilite module pentru achiziția datelor necesare monitorizării și controlului 
procesului și stabilită organigrama procesului de măsură și control (fig. 1) 
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Fig. 1. Organigrama generala de monitorizare si control, in timp real a procesului de sudare 
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Activitatea a fost completată de un studiu tehnico-economic prezentat în anexă. 
O dificultate fundamentală, întâlnită în controlul procesului de sudare, provine din faptul că, cele două 

componente rămânând în contact pe toată durata acestui proces, îngreunează cunoaşterea evoluţiei 
temperaturii în zona de interes, şi anume la interfaţa celor două materiale de asamblat. Utilizarea tehnicilor 
de măsură clasice prezintă o serie de dezavantaje în cazul sudării cu fascicul laser, fie datorită faptului că 
rezultatele sunt influenţate de prezenţa fasciculului laser, cum este cazul termocuplelor, acestea absorbind 
radiaţia laser, fie sunt aplicabile doar unor tipuri de materiale. În acest ultim caz, se încadrează o metodă larg 
utilizată în estimarea distribuţiei câmpurilor de temperatură în volumul celor două componente, şi anume 
determinarea, post-proces, a grosimii stratului topit la interfaţă, metodă aplicabilă însă doar în cazul 
polimerilor semicristalini. 

Utilizarea unor metode de măsură fără contact, cum sunt sistemele de măsură în infraroşu, pare să fie 
soluţia optimă în cazul sudării cu fascicul laser a materialor polimerice. În acest caz, se înregistreză 
temperatura la suprafaţa materialului „semitransparent“, precizia rezultatelor fiind condiţionată de 
cunoaşterea emisivităţii suprafeţei respective. 

Cunoaşterea acestei temperaturi de suprafaţă şi simularea numerică, plecând de la această temperatură 
de suprafaţă şi pe baza modelului termic dezvoltat, a distribuţiei câmpului de temperaturi în volumul celor 
două componente de sudat, fac posibilă determinarea temperaturii optime la interfaţă, necesare obţinerii unei 
îmbinări de calitate. 

Dezvoltarea acestui modul de autocalibrare a apărut ca urmare a necesităţii corelării datelor furnizate 
de modulul termic cu datele reale, măsurate de senzorul infraroşu, la suprafaţa materialului semitransparent. 

Luând în considerare configuraţia specifică sudării cu fascicul laser „prin transparenţă” a materialelor 
plastice, în care materialul semitransparent  este de obicei slab absorbant, se subliniază necesitatea calibrării 
modelului termic, prin utilizarea unor legi de variaţie a coeficientului de absorbţie. 

Principiul de funcţionare a modului de autocalibrare (activitatea IV.2) este redat succint sub forma 
unei scheme logice prezentate grafic în figura 2. Într-o primă etapă sunt necesare introducerea parametrilor 
de lucru cum ar fi puterea si caracteristica geometrică a fascocolului laser, proprietăţile materialului iradiat 
precum şi dispunerea spaţială a detectorilor (senzorilor optici).  

După introducerea datelor de intrare are loc setarea laserului şi a sistemului de achiziţie de date urmat 
de testarea efectivă. Pe baza măsurătorilor realizate şi a calculului câmpurilor de temperaturi cu ajutorul 
modulului termic se poate determina abatearea medie pătratică între valorile măsurate şi cele calculate. 
Având la bază criteriul minimizării abaterii medi patratice se poate face corecţia coeficientului de absorbţie 
într-un proces iterativ până la satisfacerea criteriului menţionat. 

Modulul de autocalibrare are la baza o interfaţă grafică ce facilitează utilizarea acestuia fie ca parte 
intergrantă a întregului program final fie ca modul separat. Prima fereastră ne permite să selectăm o anumită 
funcţie si anume setarea parametrilor pentru autocalibrare, realizarea măsurătorilor, determinarea prin calcul 
a legii de variaţie a coeficientului de absorbţie şi ieşirea din program. 
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Figura 2 Schema logica a modulului de autocalibrare 
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Rezultatele finale sunt redate sub formă grafică (curbe de variaţie pentru temperaturile măsurate şi 
cele calculate) cât şi sub forma de lege de variaţie pentru coeficientul de absorbţie.  

 

 
 

Figura 3 Afişarea rezultatelor 
 
Programul este compus din 6 subrutine (conținul acestora fiind prezentat în anexă): 

• M_Autocalibrare.uir 

• M_Autocalibrare.h 

• M_Autocalibrare.c 

• apearance_functions.c 

• apearance_functions.h 

• definitions.h 

Referitor la soluţie constructivă de principiu a dispozitivului de fixare şi reglare a senzorului optic, în 
cadrul prezentei etape, pe baza structurii echipamentelor existente la ISIM Timișoara și în urma selecției unui 
tip de senzor care să permită efectuarea măsurătorilor necesare în cadrul sistemului integrat au fost stabilite 
două soluții constructive de principiu pentru dispozitivul de fixare și reglare a senzorului optic. Variantele 
prezentate în figurile 4 și 5, pot fi adaptate cu modificări minime și în cadrul altor sisteme de sudare cu 
fascicul laser ce utilizează alte tipuri de capete optice de sudare 
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Figura 4 Ansamblul cap de sudare laser – dispozitiv de fixare şi reglare senzor optic (Varianta I) 

 

 
Figura 5 Ansamblul cap de sudare laser – dispozitiv de fixare şi reglare senzor optic (Varianta II) 
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Spre deosebire de varianta I, varianta II a dispozitivului de fixare şi reglare senzor permite în plus: 
- o autonomie mai mare de reglare a poziţiei senzorului în raport cu capul de sudare laser, pe 

direcţia axei de simetrie a acestuia (senzorului); 
- un reglaj fin, de mare precizie, în plan orizontal, pe o direcţie perpendiculară pe axa capului de 

sudare laser; 
În faza următoare a proiectului, după achiziţionarea senzorului optic şi analizarea proprietăţilor 

tehnico – funcţionale şi dimensionale ale acestuia, se va stabili varianta optimă pentru această aplicaţie care 
va fi lansată în execuţie (varianta I sau varianta II). 

 

Concluzii 
 

1. In cadrul prezentei faze s-a realizat o analiza tehnico economica a principalelor subansamble din 
compunerea sistemului integrat de determinare a sudabilităţii cu fascicul laser a materialelor 
polimerice. 

2. S-au stabilit conditiile de functionare ale principalelor module functionale, s-au ales solutiile 
constructive optime, criteriul principal de selectie fiind raportul calitate/pret. 

3. S-a realizat si un studiu preliminar privind alegerea schemei de functionare si a algoritmului de 
control si reglaj al unui sistem integrat de determinare a sudabilităţii cu fascicul laser, a materialelor 
polimerice, de monitorizare si control in timp real a procesului de sudare. 

4. S-au evidentiat marimile de intrare /iesire si comanda din cadrul sistemului, schema de principiu a 
lantului de masura si arhitectura functionala a sistemului, variante si structuri de regulatoare, structura 
placii de achizitie, sistemul de translatie, sistemul de calcul si organigrama care sta la baza 
programului software. 

5. Tipul de controller ales este PI din urmatoarele considerente: 
• introducerea parti integrale afecteaza devierea de la starea stabila a sistemului care tinde catre 

zero  
• permite monitorizarea a  2 termeni de amplificare  
• nu exista eroare de termen lung  
• metoda ofera sisteme puternic sensibile  

6.  Realizarea acestui sistem  de monitorizare si conducerea in timp real a procesului de sudare se 
urmareste totodata cresterea semnificativa a calitatii, performantelor si eficientei in aplicatii sectoriale 
de mare prioritate. 

7. In urma evaluarii modalităților posibile de monitorizare a procesului de sudare cu fascicul laser a fost 
stabilită schema logică, structura programului și subrutinele necesare acestuia pentru integrarea în 
sistemul prevăzut a fi realizat în cadrul procesului. 

8. Cele două variante pentru soluția constructiva de principiu pentru dispozitivul de fixare si reglare 
senzor optic vor permite implementarea acestuia în sistemul prevăzut a fi realizat, dar și adaptarea 
acestuia la alte sisteme de sudare cu fascicul laser cu modificări minime. 
In urma celor prezentate in cadrul acestei etape consideram ca a fost atins obiectivul fazei si se 

propune trecerea la etapa a V-a cu denumirea” Sistem de monitorizare si control” si activitatile de proiectare, 
implementare si testare sistem regulator. 

 


