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DEZVOLTAREA UNUI NOU CONCEPT DE CONDUCERE A 

PROCESELOR DE DEFORMARE PLASTICA BAZAT PE NOI 
TEHNICI DE REDUCERE A DIMENSIONALITATII 

 
- Obiectivele proiectului - 

 
Domeniul abordat prin prezentul proiect il constituie proiectarea si controlul proceselor 
de deformare plastica la rece pentru asigurarea curgerii materialului in matrita si, implicit 
pentru asigurarea calitatii pieselor in conditiile unor consumuri minime de energie, 
materii prime si manopera. Aspectele caracteristice ale pietei actuale de piese obtinute 
prin procedee de deformare plastica la rece sunt: i). cresterea ponderii acestui tip de piese 
in componenta echipamentelor si a produselor utilizate si realizate in industria usoara, 
aeronautica, a automobilelor, electronica si electrotehnica; ii). multitudinea parametrilor 
care intervin in timpul proceselor de deformare plastica si complexitatea relatiilor dintre 
acestia; iii). necesitatea conducerii si controlului adaptiv al acestor procese prin 
intermediul parametrilor invocati mai inainte; iv). necesitatea cresterii acuratetei in 
identificarea legii de comportare a materialelor folosite pentru simularea numerica a 
proceselor in faza de proiectare a acestora.  
Scopul proiectului este de dezvolta o noua metodologie de proiectare si conducere a 
proceselor de deformare plastica la rece. Aceasta noua metodologie consta in: i). 
conceperea structurii modelului redus al procesului; ii). simularea numerica a modelului 
redus al procesulu; iii). identificarea zonelor critice d.p.d.v al starilor de tensiuni 
caracteristice si identificarea metodelor de amplasare si actionare a sistemelor de 
inregistrarea on-line a parametrilor procesului; iv). identificarea zonelor de amplasare a 
elementelor constructive ce pot fi comandate pentru a genera controlul parametrilor 
inregistrati; v). elaborarea algoritmului de control adaptiv a parametrilor procesului; vi). 
proiectarea virtuala a procesului pentru validarea algoritmului de control. 
 
Idei cheie 
Constructia acestui proiect se sprijina pe 5 idei cheie, de nivel conceptual, si anume: 

1. Generarea modelului redus al procesului de deformare plastica prin tehnici de 
reducere a dimensionalitatii. 

2. Identificarea legii de comportare a materialelor prin folosirea modelului redus al 
procesului, nu numai prin incercari mecanice simple, combinate si ciclice cu 
amplitudine mica a deformatiei. 

3. Extragerea de cunostinta din simularea numerica prin metodele EF si SPH si din 
functionarea curenta cu folosirea imediata a acestora din urma pentru conducerea 
procesului. 

4. Modelul redus al procesului isi actualizeaza parametrii dupa fiecare exemplar al 
piesei de prelucrat in timp ce structura acestuia este actualizata pentru fiecare 
piesa de prelucrat, in acord cu forma si dimensiunile acesteia. 

5. Algoritmul de control se bazeaza pe modele simple, actualizate pe baza datelor 
recente in locul modelelor complexe, generale, greu de gestionat in timpul scurt 
de derulare a unui proces de deformare plastica la rece. 



 
Obiectivul general al proiectului  
Pentru atingerea scopului propus mai sus, in proiect se propune dezvoltarea unui nou 
concept de conducere a proceselor de deformare plastica la rece, bazat pe noi tehnici de 
reducere a dimensionalitatii, asociate cu o noua metoda de identificare a legii de 
comportare a materialului si o tehnica specifica de invatare on-line nesupervizata precum 
si conceperea pe aceasta baza a unui sistem de control predictiv, adaptiv-optimal al 
parametrilor proceselor de deformare plastica bazat pe extragerea de cunostinte pentru 
generarea caracterului anticipativ al controlului parametrilor procesului. 
 
Obiectivele specifice 
Aceasta abordare face ca obiectivele proiectului sa fie urmatoarele: 
Ob. 1. Dezvoltarea modelului conceptual al procesului de deformare plastica la rece.  
Modelul conceptual propus de acest proiect este reprezentat schematic in figura 1. Se 
considera ca, pornind de la desenul de executie al piesei de prelucrat se impune 
parcurgerea urmatoarelor etape: 

pasul 1: elaborarea programului – piesa prin care se descriu tehnologia de fabricatia a 
piesei date, parametrii procesului tehnologic, parametrii geometrici si tehnologici ai zonei 
de lucru a elementelor active deformatoare si cinematica acestora; 

pasul 2: identificarea legii de comportare a materialului piesei de realizat, folosind 
modelul redus al procesului; in cazul prezentului proiect, actiunile necesare realizarii 
acestui pas vor fi dezvoltate in cadrul obiectivului 3;  

pasul 3: simularea numerica prin metodele EF si SPH in vederea identificarii zonelor 
critice ale piesei de prelucrat si a generarii bazelor de date necesare extragerii de 
cunostinte; actiunile necesare pentru realizarea acestui pas vor fi dezvoltate in cadrul 
obiectivului 4 al proiectului propus; 

pasul 4: aplicarea metodelor de reducere a dimensionalitatii si generarea modelului 
redus al procesului de deformare plastica; acest model este specific unei piese date si va 
fi actualizat in momentul considerarii unei alte piese de prelucrat; dezvoltarea acestor 
metode face obiectul actiunilor ce definesc obiectivul 2 al proiectului; 

pasul 5: identificarea parametrilor modelului redus al procesului de deformare 
plastica si a legilor care ii guverneaza; acesti parametri sunt actualizati dupa fiecare 
exemplar prelucrat al piesei date, prin utilizarea tehnicilor de identificare on-line; legile 
care guverneaza parametrii modelului redus al procesului de deformare plastica vor fi 
generate folosind tehnicile de extragere a cunostintelor (rough set theory, algoritmi 
genetici, retele neuronale); in urma parcurgerii acestui pas va rezulta algoritmul de 
conducere a procesului de deformare plastica in baza caruia se genereaza programul de 
control, specific exemplarului curent al piesei date; actiunile necesare realizarii acestui 
pas vor fi dezvoltate in cadrul obiectivului 5 al proiectului; 

pasul 6: controlul procesului de prelucrare prin deformare plastica prin intermediul 
zonelor critice identificate la pasul 3 si a legilor ce guverneaza parametrii modelului 
redus, identificate la pasul 5, folosind programul de control obtinut.  

pasul 7: obtinerea piesei date in urma desfasurarii procesului de deformare plastica. 



 
Figura 1. Modelul conceptual al procesului de deformare plastica la rece, propus in 

proiect 
 

Desfasurarea procesului de deformare conform acestui nou model conceptual implica 
elaborarea unei noi metodologii de proiectare a proceselor de deformare plastica, ce 
asigura parcurgerea pasilor descrisi mai sus.  
 
Ob. 2. Dezvoltarea metodelor de reducere a dimensionalitatii procesului. Procesele de 
deformare plastica pot fi considerate ca ansambluri de elemente caracteristice-echivalente 
cu stari de tensiuni care inter-relationeaza intre ele. Aceste stari de tensiuni au 
urmatoarele caracteristici: 

- au o evolutie complexa in timpul procesului; 
- descriu starea de echilibru sau de instabilitate a materialului; 
- determina, la atingerea uni criteriu limita specific, aparitia defectelor in piesa de 

prelucrat; 
- sunt specifice, ca mod de combinare a lor, unui anumit procedeu de deformare 

plastica (indoire, ambutisare, extrudare). 
Pentru exemplificare vom considera cazul particular al ambutisarii pieselor complexe, 

care reprezinta procesul de deformare plastica la rece cu cea mai mare complexitate a 
starilor de tensiuni ce iau nastere in materialul deformat si a evolutiei acestora. In acest 
caz, starile de tensiuni caracteristice sunt (fig. 2): 

1). intindere biaxiala – zona A; 
2). Intindere + compresiune cu dominanta in intindere – zona B; 
3). intindere + compresiune cu dominanta in compresiune – zona C. 
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Figura 2. Stari de tensiuni ce sunt caracteristice procesului de ambutisare a pieselor 

complexe 
 

Pentru fiecare dintre acestea exista un criteriu limita ce caracterizeaza trecerea 
materialului de la starea de echilibru la cea de instabilitate si , implicit, la aparitia 
defectelor specifice fiecareia dintre ele: 

a) fisuri sau ruperea materialului, generate de starea de tensiuni de tipul 1;  
b) revenire elastica, generata de starea de tensiuni de tipul 2; 
c) formarea cutelor, generata de starea de tensiuni de tipul 3. 
Conducerea unui proces de deformare plastica este echivalenta cu controlul 

parametrilor care caracterizeaza curgerea materialului in matrita si, implicit, evolutia 
starilor de tensiuni caracteristice.  

Ameliorarea starilor de tensiuni si a evolutiei acestora, in cazul ambutisarii pieselor 
complexe se poate realiza prin urmatoarele metode: modificarea razelor de racordare la 
elementele active – placa si poansonul de ambutisare, modificarea jocului dintre 
elementele active, modificari ale geometriei piesei (raze, unghiuri de inclinare), 
modificarea modului de retinere a materialului (retinere combinata, nervuri de retinere, 
forta de retinere variabila). Dintre toate aceste metode, singura care poate fi aplicata in 
timpul desfasurarii procesului sau foarte rapid, in timpul dintre doua piese prelucrate 
succesiv, este cea legata de nervurile de retinere. 

Daca nervurile de retinere sunt deja dispuse pe placa de retinere si pe suprafata 
superioara a placii de ambutisare atunci se poate  interveni in timpul sau intre doua 
desfasurari succesive ale procesului de deformare pentru modificarea conditiilor lor de 
actiune (adancimea de patrundere, presiunea exercitata). Nervurile de retinere supun 
materialul la o succesiune de cicluri de indoire cu intindere – indreptare cu intindere, cu 
schimbarea sensului de curbura la indoire, cicluri care au ca efect final aparitia unei 
tensiuni de intindere si a unui moment de inconvoiere, remanente. Prin intermediul 
acestora, nervurile de retinere pot controla evolutia starilor de tensiuni caracteristice la 
ambutisarea pieselor complexe, cu scopul evitarii pierderii stabilitatii materialului. 

Cele de mai sus conduc la ideea elaborarii unui model redus, destinat controlului prin 
nervuri de retinere al procesului de ambutisare in cazul pieselor complexe. 
 
Ob. 3. Elaborarea unei noi metode de identificare a legii de comportare a materialului. 
Modelul de comportare a unui material este definit prin: 

• criteriul de plasticitate; 
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• legea de curgere; 
• legile de evolutie a variabilelor interne de stare. 

Identificarea comportarii unui material presupune  determinarea coeficientilor din 
ecuatiile ce descriu elementele de mai sus, coeficienti specifici fiecarui material in parte. 
Pana in prezent acesti coeficienti se determina pe baza incercarilor mecanice simple, 
combinate sau ciclice cu amplitudine mica a deformatiei. 
Avand in vedere complexitatea starilor de tensiuni si deformatii si a evolutiei acestora in 
timpul unui proces de deformare plastica, in particular in timpul unui proces de 
ambutisare a unei piese cu configuratie complexa sau a modelului redus destinat 
controlului cu nervuri de retinere al procesului de ambutisare, se poate concluziona ca 
solicitarea materialului in zona nervurilor de retinere ilustreaza cel mai bine aceasta 
complexitate. 
In zona nervurilor de retinere materialului parcurge o succesiune de cicluri „indoire cu 
intindere – indreptare cu intindere”, cu schimbarea ciclica a sensului acestora, cea ce 
induce in material o variatie locala a starii de tensiuni si deformatii cu impact asupra 
starii de tensiuni din alte zone ale piesei in timpul procesului. 
Aceasta demonstreaza ca, in realitate, materialul este supus unui ciclu de solicitari de 
amplitudine mare, intrepatrunse cu solicitari  monotone, ceea ce difera semnificativ de 
tipurile de solicitari la care este supus materialul in timpul incercarilor ciclice partiale de 
intindere-compresiune, folosite pentru identificarea comportarii acestuia. 
Proiectul de fata propune identificarea comportarii materialului folosind modelul redus al 
procesului de ambutisare cu nervuri de retinere. Derularea fizica, in laborator, a acestui 
proces va face posibila analiza comparativa a rezultatelor experimentale si a celor 
obtinute prin simulare numerica, pentru validarea parametrilor de material identificati. 
 
Ob. 4. Simularea numerica folosind modelarea cu elemente finite si SPH. Simularea 
numerica se realizeaza pentru: procesul de deformare in ansamblu, modelele elementelor 
caracteristice ale procesului de deformare plastica si modelul redus al procesului de 
deformare plastica. Legea de comportare ce va fi utilizata pentru definirea materialului de 
deformat va fi cea identificata prin metoda elaborata in cadrul obiectivului 3. 
Realizarea acestui obiectiv presupune parcurgerea urmatoarelor activitati: 

a) identificarea legii de comportare, folosind noua metodologie (Ob. 3), pentru 3 
materiale : aliaj de Al, otel DP600 si otel HSLA cu limita inalta de elasticitate, 
materiale cu larga utilizare in industria automobilelor si aeronautica; am avut in 
vedere, prin alegerea acestor materiale de analizat, acoperirea unei plaje cat mai 
largi a cazuisticii intalnite in aceste domenii industriale: materiale relativ moi, 
usoare, cu grad mare de defomabilitate – aliaj de Al; materiale cu grad mare de 
prelucrabilitate prin deformare plastica, avand o utilizare foarte larga in industrie 
– otel tip DP600 - si materiale cu limita inalta de elasticitate, de generatie noua, 
care tind sa ocupe o pondere din ce in ce mai mare in constructia automobilelor si 
avioanelor – otel marca HSLA. 

b) simularea numerica folosind modelarea cu elemente finite (EF) si SPH (Smoothed 
particle hydrodinamics) se realizeaza, atat pentru modelul integral al procesului 
cat si pentru modelul redus al acestuia, cu scopul: i). identificarii zonelor critice 
ale piesei din punct de vedere al starii de tensiuni; ii). generarii unei baze de date 
consistente folosite pentru aplicarea tehnicilor de extragere a cunostintelor. 



c)   analiza comparativa a rezultatelor obtinute prin cele 2 metode de simulare 
numerica si identificarea parametrilor ce pot fi controlati in timpul procesului 
pentru controlul starilor de tensiuni caracteristice din zonele critice ale piesei 

 
Ob. 5. Conceperea noului algoritm de conducere. Pentru conceperea noului algoritm de 
conducere se impune parcurgerea urmatoarelor etape: 
- aplicarea tehnicilor de data mining pentru identificarea legilor ce guverneaza relatia 
dintre parametrii modelului redus al procesului si reactia de raspuns a materialului in 
zonele critice; 
- aplicarea retelelor neuronale a tehnicii data mining si a cercetarilor experimentale 
pentru realizarea unei harti a deviatiilor acestor parametri cu scopul predictiei evolutiei 
corectiei necesare mentinerii starilor de tensiuni, in intervalul optim, cu luarea in 
considerare a criteriilor limita de generare a pierderii stabilitatii materialului; 
- conceperea noului algoritm de conducere si control a procesului de deformare plastica, 
asigurandu-i acestuia atributele de control adaptiv-optimal, predictiv si anticipativ pe 
baza rezultatelor obtinute prin tehnici data mining si prin tehnicile de identificare on-line 
a parametrilor procesului.  
 
Ob. 6. Elaborarea unei noi metodologii de proiectare a proceselor de deformare plastica 
la rece. Proiectarea proceselor de deformare plastica presupune atat proiectarea 
tehnologica cat si a echipamentului tehnologic necesar realizarii  pieselor prin procedee 
de deformare plastica. Noua metodologie propusa prin acest proiect presupune 
parcurgerea urmatoarele etape: 

- proiectarea asistata de calculator, folosind simularea numerica prin metoda 
elementelor finite, a tehnologiei de prelucrare prin deformare plastica la rece a 
piesei date;  

- identificarea prin simulare numerica a zonelor critice ale piesei din punct de 
vedere al starilor de tensiuni caracteristice; 

- elaborarea modelului redus si a modelelor starilor de tensiuni caracteristice ale 
procesului de deformare plastica la rece; 

- identificarea zonelor si metodelor de amplasare a sistemelor de senzori pentru 
identificarea on-line a parametrilor starilor de tensiuni caracteristice in timpul 
procesului de deformare; 

- identificarea zonelor de amplasare a elementelor constructive si a modului lor de 
comanda in vederea realizarii controlului parametrilor procesului; 

- proiectarea virtuala a procesului de deformare plastica si aplicarea noului algoritm 
de control in vederea validarii lui. 

 
Elementele de originalitate ale acestui proiect sunt: 

1) stabilirea modelului conceptual al procesului de deformare plastica; 
2) elaborarea modelului redus al procesului de deformare plastica prin aplicarea 

tehnicilor de reducere a dimensionalitatii; 
3) elaborarea unei noi metode de identificare a legii de comportare a materialului 

piesei de realizat folosind modelul redus al procesului de deformare plastica; 
4) identificarea legilor ce guverneaza parametrii modelului redus al procesului de 

deformare plastica; 



5) elaborarea unui nou algoritm de conducere si control a procesului; 
6) conceperea unei noi metodologii de proiectare a procesului de deformare plastica 

pe baza modelului conceptual elaborat. 
 
Importanta proiectului pentru domeniul proceselor de deformare plastica la rece este 
relevata de faptul ca o mare parte a indicatorilor de performanta ai acestor procese 
variaza in limite largi, fara a fi controlati, ceea ce inseamna ca exista importante rezerve 
de imbunatatire a nivelului acestor indicatori. Urmatoarele date sunt edificatoare in acest 
sens: a). predictilabilitatea proceselor de deformare plastica se rezuma la stabilirea unor 
legitati ce nu sunt actualizate periodic; b). optimizarea parametrilor proceselor de 
deformare se realizeaza, cel mult,  pe baza rezultatelor furnizate de pre-procesorul CAE 
prin parcurgerea buclei feed-back de maxim 5 ori, fara posibilitate de actualizare; c). 
controlul on-line al parametrilor proceselor de deformare plastica se realizeaza doar 
pentru cateva cazuri particulare de procedee (ambutisarea), constructie a matritelor 
(matrite cu suprafete discrete) si tipuri de piese (piese de dimensiuni mari cu sectiune 
constanta de-a lungul unei generatoare complexe). Noul concept de conducere a 
proceselor de deformare plastica la rece poate duce la posibilitatea de a controla curgerea 
materialului in matrita, in timpul desfasurarii procesului si, implicit la asigurarea calitatii 
pieselor obtinute. Prin activitatile desfasurate in cadrul proiectului se vor aduce 
contributii importante la dezvoltarea cunostintelor in domeniul proceselor de deformare 
plastica la rece prin elaborarea unr noi concepte si metode de conducere sau control. 
 
Impactul estimat al proiectului. 
 Sub aspect stiintific, impactul proiectului se concretizeaza in dezvoltarea la nivel 
conceptual a unui nou model al proceselor de deformare plastica la rece prin aplicarea 
tehnicilor de reducere a dimensionalitatii, cu scopul valorificarii lui la identificarea legii 
de comportare a materialelor, la identificarea parametrilor procesului ce pot fi 
controlati numeric si la elaborarea unui nou algoritm de control, avand atributele de 
predictiv, optimal-adaptiv si anticipativ. Aceasta abordare se caracterizeaza prin: a). grad 
mare de generalitate, putand fi particularizata pentru orice proces de deformare plastica; 
b). abstractizare, prin extragerea elementelor caracteristice in vederea elaborarii 
modelului redus al procesului; c). deschiderea de noi orizonturi in imaginarea unor 
sisteme de conducere din ce in ce mai avansate. 
 Sub aspect industrial, impactul proiectului este reprezentat prin alinierea 
industriei la exigentele pietei in domeniul proceselor de deformare plastica la rece, prin 
transferul catre aceasta a rezultatelor cercetarii si prin consultarea permanenta a 
reprezentantilor acestora pe parcursul derularii proiectului. Acest impact se va materializa 
prin cresterea calitatii pieselor obtinute prin procedee de deformare plastica la rece 
determinata de controlul curgerii materialului in matrita, diminuarea timpului necesar 
proiectarii si realizarii echipamentelor tehnologice, reducerea consumului de materiale 
si energie prin utilizarea proiectarii virtuale, care permite inlocuirea sau diminuarea 
etapei de testare, premergatoare lansarii in fabricatie a unui produs. 
 
Caracterul interdisciplinar 
In prezentul proiect, obiectivul, continutul stiintific si abordarea au caracter 
interdisciplinar, intrucat satisfac cele doua conditii de baza care permit atribuirea acestui 



caracter, si anume: 
1) se refera la un grup de aspecte stiintifice care apartin unor domenii diferite, dar 

formeaza un ansamblu coerent, cu o  arhitectura proprie;  
2) ansamblul astfel format se poate dezvolta de sine statator si are potentialul de a 

deveni, in timp, un domeniu nou de studiu, cu obiective, legi si aplicatii proprii. 
Intr-adevar, domeniile din care prezentul proiect isi extrage aspectele stiintifice de baza 
sunt multiple: i) automatica, pentru ca se refera la un nou concept privind controlul 
proceselor de deformare plastica la rece, bazat pe o complet noua abordare; ii) mecanica, 
pentru ca, atat esenta procesului (prelucrare prin deformare plastica la rece a 
materialului), cat si componentele de baza ale echipamentului tehnologic ce sustine 
procesul, sunt mecanice; iii) inteligenta artificiala, pentru ca procesul de conducere se 
bazeaza pe un sistem cognitiv, prin care cunostintele folosite in conducere sunt obtinute 
chiar direct de la elementul condus. 
Pe de alta parte, abordarea interdisciplinara din prezentul proiect poate intr-adevar 
conduce la dezvoltarea unui domeniu de studiu nou, avand ca obiectiv general studiul 
elementelor caracteristice ale proceselor de deformare plastica la rece si a corelatiilor 
dintre acestea, tinand cont de caracterul stohastic, haotic sau linear al comportarii 
acestora, functie de valorile parametrilor procesului. 


