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Faza de execuţie nr. V 

 

Obiective 
 
Faza V de execuţie, finală, 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 variantei experimentale a sistemul integrat prevăzut a fi realizat. 

În aceasta fază, partenerului P2 - ICPE-CA Bucureşti i-a revenit activitatea V.1 Conceptie 
regulator sistem experimental. Proiectare regulator având ca şi obiectiv specific:  

o concepția, proiectarea și realizarea unui regulator pentru sistemul integrat experimental 

Partenerului P1 – UPT Timișoara i-a revenit activitatea V.2 Implementare experimentală 
hardware și software regulator, având ca și obiectiv proiectarea și realizarea de cod software și a 
conexiunilor hardware și software  

 

Coordonatorului ISIM Timişoara i-au revenit, în această fază, activităţile V.2 Proiectare și 
implementare experimentală sistem integrat, V.4 Testare funcţionare sistem experimental. 
Evaluare posibilităţi de optimizare şi V. 5 Finalizare pagina web, având ca şi obiective specifice: 

o determinarea soluției experimentale pentru realizarea sistemului experimental 
o selecția parametrilor de proces ce sunt monitorizați și controlați în condițiile date de 

caracteristicilor echipamentelor existente 
o selecția senzorului de temperatură și realizarea dispozitivului de fixare și reglare a acestuia 
o selecția sistemului de achiziție și modul de implementare al controlului procesului de sudare; 

realizarea componentelor necesare pentru controlul procesului 
o generarea datelor necesare pentru testarea sistemului integrat experimental realizat, sistemul 

experimental realizat și măsurătorile realizate 
o testele efectuate pentru stabilirea direcțiilor de optimizare ale sistemului experimental realizat 
o experimentările preliminare de sudare cu fascicul laser a unor materiale polimerice cu sistemul 

integrat experimental realizat 
o finalizarea paginii web a proiectului 

 

Rezumatul fazei 
 

Etapele anterioare de studiu şi modelări matematice au stat la baza realizării  proiectului 
sistemului integrat experimental hardware şi software. Acesta va  permite determinarea sudabilităţii 
materialelor polimerice în funcţie de proprietăţile optice şi termice ale acestora, optimizarea 
procesului de sudare cu fascicul laser pe baza simulărilor numerice, monitorizarea şi conducerea în 
timp real a acestuia. 
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Schema electrica (bloc) şi arhitectura funcţională a sistemului integrat de sudare cu 
fascicul laser 

 
În figura 1 este prezentată schema electrica bloc a sistemului de sudare. 
Sunt figurate conexiunile principalele între module, datele de intrare/ieşire şi comandă.  

 
Figura 1 Schema electrică(bloc) a sistemului de comandă şi control 

 
 

Controlul parametrilor în bucla de reacţie 
Controlul în bucla de reacţie este folosit în practică în diverse aplicaţii de analiză şi control. 
Beneficiile acestei metode de control sunt datorate posibilităţii de a ţine sub control o mărime 

fizică la un nivel strict sau de a schimba valoarea cantităţii (exemplu presiune, temperatura) rapid în 
ciuda perturbaţiilor care pot apărea. Cerinţa de baza pe care un sistem ar trebui să o îndeplinească 
este stabilitatea. Acest lucru înseamnă că un sistem controlat poate fi măsurat prin analiza: 

• Acurateţei  
• Vitezei 
• Robusteţii 
Controlul în bucla de reacţie  
Figura de mai jos evidenţiază structura de bază a controlului în bucla de  reacţie .  
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În bucla de reacţie negativa se urmăreşte ca semnalul de ieşire sa urmărească cat mai coerent 
şi precis semnalul de referinţa.  

Semnalul de eroare este un semnal de intrare pentru controller. Controllerul defineşte 
semnalul de control (bazat pe semnalul de eroare)  şi controlează procesul.  

 

 
Figura 2 Structura principala a controlului feedback 

 
Proiectul de interfaţa grafică a regulatorului de comandă şi control 

Programul a fost conceput să lucreze pe sisteme Windows şi prezintă o interfaţă grafică sub 
formă de fereastră aşa cum se poate observa în figura 3. 

Programul a fost conceput modular şi este realizat pe baza platformei limbajului de 
programare NI Labview 8.5.1. 

Placa de achiziţie a datelor 
Pentru achiziţionarea mărimilor de proces şi comandarea elementelor de execuţie cu ajutorul 

calculatorului, a fost necesara alegerea unei placi de achiziţie. Având în vedere ca sistemul de calcul 
folosit va fi de tip laptop, este necesar ca placa să fie compatibilă cu acesta. A fost aleasa varianta de  
placă de achiziţie  încorporată în sistemul de calcul. Astfel s-a ales formatul PCMCIA frecvent 
implementat de laptop-uri, iar placa aleasă a fost DAQCard-6024E (Figura 4) produsă de National 
Instruments. 

Aceasta dispune de 32 intrări / ieşiri digitale (DIO<0…31) de uz general. Se pot configura cu 
ajutorul unui soft individual fiecare linie atât pentru intrare cât şi pentru ieşire. 

La pornirea sistemului şi la RESET, porturile digitale I/O sunt trecute în starea de înaltă 
impedanţă. 

Principalele caracteristici ale plăcii sunt: 
• intrări analogice: 16 SE / 8 DI 
• rezoluţie intrări analogice: 12 biti 
• rata eşantionare maximă intrări analogice: 200kS/s 
• plaja intrări analogice: ±0.05 ÷ ±10V 
• ieşiri analogice: 2 
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Figura 3 Proiectul de  interfaţa grafică a regulatorului 

 

 
Figura 4 Placa NI 6024E 
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• rezoluţie ieşiri analogice: 12 biţi 
• rata eşantionare maximă intrări analogice: 1 kS/s 
• plaja ieşiri analogice: ±10V 
• intrări/ieşiri digitale: 8 
• counter/timers: 2 
• trigger : digital 
Interfaţarea dintre placă şi mărimile rezultate este realizată prin blocul de terminale SCB-68 

(vezi Figura 5).  

 
Figura 5 Blocul de terminale SCB-68 

 
Acesta are următoarele caracteristici : 
• terminale de conectare de tip şurub 
• carcasă ecranată 
• 2 zone de dezvoltare 
• senzor de temperatură 
Corespondenţa pinilor pentru folosirea blocului de terminale SCB-68 cu placa NI 6024E este 

reprezentată în Figura 6. 



 

"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    6 

 
Figura 6 Corespondenţa pinilor 

 
Interconectarea dintre placa NI 6024E şi blocul de terminale SCB-68 este realizată de către 

cablul NI SHC68-68-EP(vezi Figura 7). Acesta este un cablu ecranat şi are o lungime de 2m. 

 
Figura 7 Cablul NI SHC68-68-EP 

 
Pe baza caracteristicilor procesului de sudare cu fascicul laser a materialelor polimerice a fost 

selectat pentru achiziționare un pirometru cu măsurare fără contact în infraroșu (figura 8) cu un 
domeniu de măsură (8 - 14μm) ce nu include lungimea de undă a fasciculului laser (1.06μm), ieșire 
de semnal analogic în tensiune (0…10V) la o viteză de răspuns (30ms) ce permite reglarea rapidă a 
procesului cu o lentilă de focalizare ce permite monitorizarea unei zone cu diametrul de 1.2mm și cu 
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domeniu de măsurare -200C-3500C și o placă de achiziție NI-PCI-6221 (figura 9) cu bloc de 
conectori SCB-68 și cablu ecranat.  

 
Figura 8 Senzorul de temperatură în infraroșu 

 
Figura 9 Placa de achiziție NI PCI-6221 

 
Convertorul tensiune – frecvenţă, cu toate modulele sale componente, precum şi divizorul de 

frecvenţă sunt executate conform cerinţelor pentru generatorul de semnal cu frecvenţă variabilă, cu 
comandă prin tensiune, necesar pentru implementarea unui regulator de temperatură, la interfeţele 
Input / Output şi Real Time ale utilajului laser HL 124P LCU.  

 

Figura 10 Convertorul tensiune - frecvenţă                  Figura 11  Modulul divizor de frecvenţă 
 
În figura 12 se prezintă montajul experimental pentru punerea în funcţiune şi pentru probele 

de funcţionare ale convertorului tensiune - frecvenţă. Convertorul tensiune - frecvenţă (1) şi 
divizorul de frecvenţă (2) primesc tensiunea de comandă variabilă de 0...10 V de la  o sursă 
stabilizată reglabilă de 12 V (3) şi sunt alimentate de la o sursă de tensiune stabilizată reglabilă de 
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laborator, de tip Da Zheng 305 (4), având tensiunea de ieşire stabilizată  de 0...30V, iar curentul de 
ieşire 0...5A. Anumite puncte de măsurare ale convertorului sunt conectate la aparatele de măsurare. 
Pentru vizualizarea formelor de undă ale semnalelor de frecvenţă obţinute în diferite etaje, ieşirile 
circuitelor integrate şi ieşirile tranzistorilor de amplificare au fost conectate succesiv la intrările 
osciloscopului tip Hameg HM205-3 (5), cu memorie digitală, având frecvenţa nominală de 20MHz. 
Osciloscopul permite şi vizualizarea simultană a două semnale. Ieşirile de frecvenţă ale 
componentelor sunt conectate pe rând la un multimetru tip UT70 (6), pe domeniul de frecvenţă de 20 
kHz al acestuia. Pe domeniile de tensiune ale multimetrului se măsoară şi valoarea medie a tensiunii 
pe ciclul impulsurilor, care se corelează cu factorul de umplere al impulsurilor şi astfel se determină 
nivelul de tensiune al impulsului. 

 

 
 

Figura 12  Montajul experimental pentru probele de funcţionare ale  
convertorului tensiune - frecvenţă 

 
Execuţie dispozitiv poziţionare şi fixare senzor optic 

Aplicarea sudării laser necesită echipamente şi dispozitive speciale şi menţinerea parametrilor 
de sudare în limite restrânse (bine precizate). 

Dispozitivul de poziţionare şi fixare senzor optic este destinat reglării poziţiei senzorului optic 
în raport cu spotul laser.  

Datorită caracteristicilor tehnice, dimensiunilor şi sensibilităţii senzorului optic, dar şi a 
spaţiului de montaj limitat în cadrul etapei precedente a proiectului s-au conceput şi proiectat două 
variante constructive. 

În urma achiziţionării senzorului optic şi a analizării caracteristicilor tehnice, funcţionale şi 
dimensionale, s-a decis să se lanseze în execuţie varianta II a dispozitivului de poziţionare şi fixare 
(desene de execuţie DFRSO – 0 / II) 

           6            5              4                3               2                1 
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Ansamblul cap de sudare laser – dispozitiv de fixare şi reglare senzor optic este prezentat în 
figura 13 (desen nr. DFRSO – 0 / II), iar dispozitivul propriu-zis în figura 2.23 (desen nr. DFRSO – 
2.0). 

 
Figura 13 Ansamblul cap de sudare laser – dispozitiv de fixare şi  

reglare senzor optic (Varianta II) 
 
Conform planului de realizare, după, proiectarea și realizarea sistemului integrat 

experimental, a fost derulat un program experimental pentru testare și stabilirea direcţiilor de 
optimizare. Programul experimental derulat a cuprins următoarele etape: 

• teste funcționale convertor tensiune – frecvență pentru verificarea stabilității 
semnalului de intrare la interfața realtime a laserului HL 124P (monitorizat prin intermediul 
interfeței software a laserului) LCU pentru evitarea apariției unor instabilități în bucla de reacție a 
sistemului 

o testele efectuate au fost prezentate în capitolul V.2 și au avut ca rezultat modificarea 
convertorului realizat inițial pentru obtinerea unui semnal de ieșire stabil (+/- 0.1Hz față de valoarea 
prestabilită), prin introducerea divizorului de frecvență în schema electronică. 

Cap de sudare 
laser 

Dispozitiv de 
poziţionare şi 
fixare senzor 

optic 

Senzor optic 
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o direcțiile de optimizare stabilite în urma testelor funcționale efectuate sunt 
următoarele: 

 implementarea ieșirilor specifice interfeței în timp real a laserului HL 124P 
LCU pentru introducerea întârzierilor specifice, activarea generatorului de semnal după primirea 
semnalului specific laserului (laser_ready_to_pulse) – întârziere stabilită la ora actuală software prin 
intermediul  

 imbunătățirea formei impulsurilor de ieșire 
• teste funcționale ale dispozitivul de fixare și poziționare a senzorului infraroșu 

o testele au fost efectuate la montarea dispozitivului și s-au bazat pe prescripțiile din lista 
de verificări și teste funcționale prezentate în anexă. 

o testele efectuate au demonstrat că dispozitivul realizat permite poziționarea senzorului 
în zona stabilită pentru efecutarea monitorizării câmpului termic la sudarea cu fascicul laser a 
materialelor polimerice 

o direcțiile de optimizare stabilite în urma testelor efectuate sunt următoarele: creșterea 
rigidității și implementarea unui sistem cu șuruburi micrometrice pentru creșterea preciziei de 
poziționare 

• generarea de date experimentale pentru modulele sistemului integrat – generarea 
acestor date de intrare a necesitat proiectarea și realizarea unui banc optic experimental (figura 14) 
care, prin intermediul unor modificări relativ simple, să permită: 

o măsurători pentru determinarea coeficienților de absorbție a materialelor polimerice și 
pentru evitarea distrugerii senzorului profilometrului 

o măsurători de profilometrie pentru vizualizarea modului de împrăștiere a fasciculului 
laser prin materialul polimeric semi-transparent 

o bancul de măsurare cu câteva dintre modificările efectuate pentru măsurătorile 
efectuate este prezentat în figurile 15 – 17) 

• teste funcționale ale sistemului de achiziție date ce au urmărit corelarea datelor 
achiziționate de la senzorul IR prin intermediul plăcii de achiziție cu temperatură monitorizată de 
software-ul specific al senzorului: 

o testele efectuate au demonstrat că datele achiziționate prin intermediul plăcii de 
achiziție concordă cu valorile temperaturii determinate de software-ul specific senzorului IR utilizat 

o pentru optimizare s-a determinat că poate fi utilizat un senzor cu o viteză de răspuns 
mai mare pentru creșterea vitezei de răspuns în bucla de control 

• experimentări de sudare cu sistemul experimental realizat fără bucla de control-
feedback pentru stabilirea zonei de experimentare specifică sudării cu fascicul laser în regim pulsat 

o programul experimental derulat a vizat determinarea zonei de experimentare pentru 
sudarea cu fascicul laser în regim pulsat datorită faptului ca experiența apriori s-a bazat pe sudarea 
cu fascicul laser în regim continuu 

o experimentările efectuate au utilizat regimuri de parametri ai laserului care să se 
apropie de un regim continuu (durate de puls reduse cu frecvențe de repetiție relativ mari), dar care 
să nu producă tăierea materialului (figurile 18 – 19) 

• program experimental de sudare materiale polimerice cu bucla de control 
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Figura 14 Schema bancului optic pentru măsurători 
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Figura 15 Modificări banc optic pentru măsurători putere 

 

 
Figura 16 Detaliu modificări banc optic pentru măsurători putere 

 

 
Figura 17 Detaliu modificări banc optic pentru măsurători de profilometrie 



 

"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    13 

 

 
Figura 18 Detaliu montaj experimentări de sudare 

 

  
Figura 19 Încercarea la debutonare a materialelor polimerice sudate (PC0.2) 

 
Program experimental de sudare materiale polimerice cu sistemul integrat 

experimental. Teste buclă feedback sistem 
 
Sistemul integrat experimental realizat a fost testat pentru a verifica funcționarea buclei de 

feedback a modulului de control prin derularea unui program de experimentări de sudare a unor 
materiale polimerice. Pentru materiale polimerice selectate – PC cu 0.2% colorant verde și respectiv 
PC cu colorant negru  au fost efectuate măsurători pentru determinarea coeficientului de absorbție și 
respectiv investigații asupra modului de împrăștiere a fasciculului laser (fig. 20 și 21). Datele au fost 
utilizate pentru stabilirea zonei de puteri medii ale fasciculului laser pentru derularea 
experimentărilor preliminare de sudare pentru combinații diferite putere medie de ieșire – viteze de 
sudare (fig. 22). 

În urma testelor de debutonare au fost selectate valorile pentru puterea medie de ieșire a 
fasciculului laser și respectiv pentru viteza de sudare ce au fost utilizate ca date de intrare în modulul 
statistic al sistemului integrat pentru generarea experimentărilor necesare (fig. 23) în scopul 
determinării curbelor de răspuns și a factorilor de regresie utilizabile de către modulul de control. 
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Figura 20 Forma fasciculului laser colimat 

 

  
Figura 21 Forma fasciculului laser colimat după trecerea prin plăcuța de PC0.2-verde 

 

 
Figura 22 Experimentări de sudare: debutonarea a relevat îmbinarea fermă a materialelor 
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Figura 23 Matricea experimentărilor pentru stabilirea curbelor de răspuns T=f(Pav,v) 
 
Pentru monitorizarea temperaturii a fost utilizat senzorul achiziționat, poziționat în spatele 

fasciculului laser, ce a permis achiziționarea valorilor temperaturii în timpul procesului de sudare cu 
fascicul laser (fig. 24). Datele achiziționate, au fost importate pentru selectarea zonelor din timpul 
procesării cu fascicul laser și pentru calcularea valorii medii a temperaturii (fig. 25). 

 

 
Figura 24 15W, 10mm/s 
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Figura 25 Exemplu de prelucrare a datelor cu calcularea valorii medii pentru temperatura la 
suprafața plăcuțelor sudate cu fascicul laser 

 
Valorile medii ale temperaturii monitorizate au fost introduse în modulul statistic (fig. 27) 

pentru determinarea suprafețelor de răspuns și a coeficienților de regresie (fig. 28). 
 

 
Figura 26 Matricea de experimentare cu valorile funcției obiectiv (T) 
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Figura 27 Curbele de răspuns și valorile calculate ale coeficienților de regresie pentru valoarea 

medie a temperaturii la suprafață 
 

 
Figura 28 Programul laser cu control extern pentru frecvența de repetiție a pulsurilor 
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Valorile coeficienților de regresie au fost notați și utilizați în cadrul modulului de control al 
sistemului integrat pentru realizarea unei suduri în condițiile în care puterea medie de ieșire a 
fasciculului laser este ajustată în timpul procesului prin intermediul frecvenței de repetiție a 
pulsurilor, comandată de către convertorul tensiune frecvență și al regulatorului software. Pentru 
aceasta a fost realizat un program laser prin intermediul software-ului specializat (fig. 28) ce 
activează controlul extern pentru valoarea frecvenței de repetiție a pulsurilor. Programul realizat a 
fost selectat pentru executare (fig. 29), iar de la PC-ul de control al procesului a fost lansat modulul 
de control al sistemului integrat. Figura 28 prezintă interfața grafică a modulului de control în timpul 
procesului de sudare unde se poate observa modul în care regulatorul software reacționează pentru 
atingerea temperaturii prestabilite la suprafața materialului polimeric, iar în figura 29 se prezintă o 
captură de ecran a interfeței grafice a software-ului de control a laserului unde se poate observa 
valoarea instantanee a frecvenței de repetiție a pulsurilor laser comandată de către regulatorul 
software prin intermediul convertorului tensiune – frecvență. 

 

 
Figura 29 
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Figura 30 Controlul procesului de sudare 

 

 
Figura 31 
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Teste similare au fost efectuate și pentru alte combinații putere medie – viteză de sudare – 
temperatură la suprafață cu aceeași combinație de materiale, iar bucla de control a funcționat în ceea 
ce privește controlul procesului de sudare. 

Totodată, programul experimental derulat a permis stabilirea unor direcții de optimizare a 
sistemului integrat experimental, dintre care se amintesc: 

• interconectarea pentru comandă simultană laser – regulator – sistem deplasare 
• posibilitatea stocării rezultatelor experimentale într-o bază de date 
• posibilitatea exportării valorilor pentru coeficienții de regresie către modulul de control 

și eventual stocarea acestora în fișe de date 
• implementarea controlului vitezei de sudare prin utilizarea unui sistem de deplasare ce 

permite controlul acesteia 
• posibilitatea de control a altor parametrii laser: puterea în puls, durata pulsului 
• utilizarea unor componente cu o viteză de achiziție date și răspuns mai mare 
• implementarea posibilității de setare a unor valori limită pentru frecvența de repetiție a 

pulsurilor 
• posibilitatea stocării graficului de variație a temperaturii în timpul procesului de sudare 

pentru asigurarea trasabilității 
Alte optimizări sunt posibile, la implementarea într-o linie de producție, în funcție de tipul 

echipamentului laser și a sistemelor de deplasare selectate, odată cu realizarea unui sistem integrat - 
produs. 

În urma celor prezentate în cadrul acestei etape consideram ca a fost atins obiectivul fazei 
finale, activitățile fiind prevăzute a fi continuate într-un nou proiect ce va viza optimizarea 
sistemului experimental și realizarea unui produs. 

 


