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A. Obiective, activităţi şi rezultate planificate
 
Ob.1 - Elaborarea, la nivel conceptual, a unei noi teorii a stabilităţii 
proceselor de prelucrare mecanică, care să se bazeze pe abordarea aşchierii 
ca proces haotic 
 
Activităţi: 
1.1. Generarea unor fişiere de date care să redea variaţia in timp a fiecărui 
parametru caracteristic al procesului de aşchiere (spre exemplu, forţa de 
aşchiere). 
1.2. Calculul exponentului Lyapunov pentru fiecare dintre aceste fişiere. 
1.3. Trasarea reprezentării de tip „phase portrait”. 
 
Rezultate: 
Metodă de identificare a dinamicii aşchierii. 
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B. Prezentarea in extenso a activităţilor desfăşurate
 
 
 
1. Premize ştiinţifice şi tehnice, abordări
 

În acest capitol este prezentat stadiul actual în domeniul cercetării - 
diferitele teorii şi abordări referitoare la dinamica şi stabilitatea procesului de 
aşchiere. Sunt, de asemenea, trecute în revistă noţiunile elementare ale Teoriei 
haosului. 

 
1.1. Generalităţi

Pe parcursul funcţionării unui sistem tehnologic, destinat prelucrării 
printr-un proces de aşchiere, apar perturbaţii inerente (variaţii locale ale 
rezistenţei materialului prelucrat sau ale grosimii stratului de material detaşat, 
formarea şi desprinderea tăişului de depunere etc.), care scot sistemul din starea 
de echilibru. La dispariţia perturbaţiei, sistemul se poate comporta în două 
moduri: 
 - revine în starea de echilibru – eventual după ce a efectuat un număr 
oarecare de oscilaţii în jurul acesteia – caz în care este considerat stabil; 
 - nu mai revine în starea de echilibru – fie îndepărtându-se permanent de 
aceasta, fie efectuând permanent auto-oscilaţii în jurul acesteia – caz în care 
sistemul este considerat instabil. 

Instabilitatea unui sistem tehnologic este, în general, inacceptabilă, 
deoarece compromite total indicatorii de performanţă şi pune în pericol 
integritatea acestuia. Prin urmare, un deziderat esenţial al celor care proiectează 
sau exploatează un sistem tehnologic de prelucrare este asigurarea stabilităţii. 

Formele de manifestare în mod concret a instabilităţii sunt variate, dar 
pentru fiecare se poate determina mulţimea mărimilor care influenţează 
stabilitatea sistemului. Aceste mărimi sunt, în general, parametri ai procesului de 
prelucrare (viteza de aşchiere, adâncimea de aşchiere) sau caracteristici 
constructive ale sistemului (rigiditatea, frecvenţele proprii). Pentru anumite 
domenii ale valorilor acestor mărimi, comportarea sistemului este stabilă; de aici 
rezultă că asigurarea stabilităţii se poate realiza prin aducerea in interiorul 
acestor domenii a parametrilor care au efect asupra stabilităţii. 

În funcţie de mecanismele de apariţie a instabilităţii, se pot distinge 
mai multe forme ale acesteia: 
 a) Instabilitatea primară a procesului de aşchiere, cauzată de formarea 
discontinuă a aşchiei; se întâlneşte, inevitabil, în toate cazurile, indiferent de 
tipul materialului prelucrat, de regimul de lucru, de geometria sculei sau de 
caracteristicile sistemului tehnologic utilizat. 
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 b) Instabilitatea statică a sistemului tehnologic, datorată deformaţiei 
elastice a sistemului tehnologic, care, la rândul său, conduce la modificarea 
(creşterea) valorii programate a grosimii stratului de material detaşat; în anumite 
condiţii, această creştere nu are limită, astfel încât traiectoria reală a sculei se 
îndepărtează permanent de cea dorită, până când forţa de aşchiere devine atât de 
mare, încât sistemul tehnologic se distruge. 
 c) Instabilitatea dinamică a sistemului tehnologic, care apare în cazul 
proceselor de prelucrare cu caracter ciclic, constând în regenerarea, în ciclul de 
aşchiere curent, a unei perturbaţii (vibraţii) apărute în ciclul precedent; dacă 
raportul între amplitudinea vibraţiei în ciclul curent şi cea din ciclul precedent 
este supraunitară, atunci avem de-a face cu instabilitatea dinamică. 
 d) Instabilitatea termică a sistemului tehnologic, care apare de asemenea 
în cazul proceselor de prelucrare cu caracter ciclic şi se datorează refacerii în 
ciclul curent a unei perturbaţii (de tip deformaţie elastică) din ciclul anterior, 
datorită inerţiei termice a materialului piesei prelucrate. 
 e) Instabilitatea geometrică a sistemului tehnologic, reprezentând acea 
formă de comportare în care o perturbaţie, inerentă într-un proces de aşchiere, 
poate schimba definitiv geometria suprafeţei prelucrate; această formă de 
instabilitate apare în cazul proceselor de prelucrare în care scula sau piesa pot 
executa mişcări în anumite direcţii fără ca sistemul tehnologic să genereze forţe 
de reacţiune. 

Dintre toate formele de instabilitate mai sus enumerate, cel mai 
defavorabil impact îl are instabilitatea dinamică, deoarece soluţia cea mai 
utilizată pentru eliminarea sa este reducerea intensităţii procesului de aşchiere, 
cu efecte negative în ceea ce priveşte productivitatea prelucrării. În cele ce 
urmează, va fi tratat doar acest tip de instabilitate. 

 
1.2. Teoria clasică a stabilităţii [26]

Fie cazul aşchierii ortogonale libere, prezentat schematic în fig.1.  
 

 
Fig.1 – Regenerarea vibraţiilor 
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Să presupunem că în ciclul de aşchiere anterior a avut loc o vibraţie, 
care a lăsat pe suprafaţa piesei unda vibratorie y(t-T), unde T reprezintă perioada 
procesului ciclic de prelucrare iar t – variabila timp. Din acest motiv, grosimea 
reală a stratului de material pe care scula trebuie să-l detaşeze în ciclul curent 
este variabilă periodic faţă de grosimea programată a0. Ca urmare, forţa de 
aşchiere va fi, la rândul său, variabilă periodic şi va determina o variaţie cu 
acelaşi caracter a deformaţiei elastice a sistemului tehnologic, ducând, în final, 
la apariţia undei vibratorii regenerate în ciclul de aşchiere curent, y(t). 

La un moment dat, grosimea reală a(t) a stratului de material detaşat 
se poate calcula cu ajutorul relaţiei 

 
( ) ( ) ( ) ( )tyTtytata −−+= 0 .    (1) 

 
Aplicând relaţiei (1) transformata lui Laplace, se obţine 
 
    ( ) ( ) ( ) ( )syesysasa sT −+= −

0 ,    (2) 
 
în care s este o variabilă de tip complex. 
 

În cazul schemei bloc 
din fig.2, descriind mecanismul 
de regenerare a undei vibratorii 
curente, Y1 şi Y2 reprezintă 
funcţiile de transfer ale 
procesului de prelucrare, 
respectiv structurii mecanice. 
Astfel, relaţia (2) devine 

 
Fig.2 – Schema bloc a sistemului tehnologic 

  
       ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )sTesYsYsasasa −−−= 1210 .   (3) 
 
Considerând că mărimea de intrare în sistemul tehnologic este 

valoarea programată a grosimii stratului de material detaşat, iar mărimea de 
ieşire este valoarea reală a acesteia, funcţia de transfer a sistemului tehnologic 
poate fi scrisă sub forma 

         ( )
( ) ( ) ( )( )sTesYsYsa
saY −−+

==
11

1

210
.   (4) 

 
Determinarea limitei de stabilitate se poate face plecând de la criteriul 

general de stabilitate, potrivit căruia un sistem este stabil numai dacă părţile 
reale ale tuturor rădăcinilor complexe ale ecuaţiei caracteristice sunt nule. 
Ecuaţia caracteristică se obţine anulând numitorul funcţiei de transfer (4) a 
sistemului, adică 
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      ( ) ( )( ) 011 21 =−+ −sTesYsY .    (5) 
 
Dacă ecuaţia caracteristică are rădăcinile pur imaginare, atunci 

sistemul se află la limita de stabilitate. Impunând ecuaţiei caracteristice să aibă 
rădăcinile imaginare s = ± jω, această ecuaţie se transformă într-o condiţie care, 
dacă este îndeplinită, sistemul se află la limita de stabilitate; în cazul sistemului 
tehnologic, această condiţie este 

 
   ( ) ( )( ) 011 21 =−+ − TjejYjY ωωω .    (6) 
 
Definind funcţiile A şi B după cum urmează: 
 

    ( ) ( ) ( )ωωω jYjYjA 21= , respectiv ( )
1

1
−

= − Tje
jB ωω ,  (7) 

 
condiţia (6) devine 
 
     ( ) ( )ωω jBjA = .     (8) 
 

Funcţia A, de variabilă complexă, este produsul altor două funcţii, Y1 
şi Y2. În teoria clasică a stabilităţii, funcţia de transfer Y1 se considera a fi o 
constantă reală, neglijându-se complet dinamica procesului de aşchiere. De 
asemenea, comportarea structurii mecanice a sistemului tehnologic se consideră 
liniară. Dacă în expresia funcţiei Y2 s-a înlocuit variabila complexă, s, cu una pur 
imaginară, jω, s-a obţinut, de fapt, caracteristica de frecventa a structurii 
mecanice, care poate fi determinată experimental (diagrama Nyquist). 

Funcţia B, de asemenea de variabilă complexă, nu depinde nici de 
structura mecanică şi nici de 
procesul de prelucrare, având un 
caracter general; reprezentarea sa 
grafică în planul complex este o 
dreaptă paralelă cu axa imaginară, 
care trece prin punctul (-1/2, 0). 

 
 

Fig.3 – Metodă grafo-anlitică pentru 
studiul stabilităţii 

În aceste condiţii, 
stabilitatea unui sistem tehnologic 
se poate studia cu ajutorul unei 
metode grafo-analitice, bazată pe 
reprezentarea în acelaşi sistem de 
axe a caracteristicii de frecvenţă a 
structurii sale mecanice şi a 
dreptei – grafic al funcţiei B 
(fig.3). În cazul în care cele două 
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grafice nu se intersectează, se poate afirma că sistemul tehnologic este stabil din 
punct de vedere dinamic. 

Se mai pot face următoarele două observaţii: 
- pentru un sistem tehnologic dat, creşterea rigidităţii procesului de aşchiere 

conduce către instabilizarea dinamică a sistemului; 
- un sistem tehnologic mai rigid, pentru care curba caracteristicii de 

frecvenţă este mai apropiată de originea sistemului de axe, are o rezervă de 
stabilitate mai mare. 

Stabilitatea dinamică a unui sistem tehnologic poate fi obţinută 
modificând în mod favorabil valorile acelor parametri ai procesului de 
prelucrare sau caracteristici ale sistemului care influenţează poziţia limitei de 
stabilitate. Pe baza teoriei clasice a stabilităţii, se pot enunţa următoarele tehnici 
de stabilizare a sistemelor tehnologice pentru prelucrarea prin aşchiere: 

a) Modificarea regimului de aşchiere – micşorarea adâncimii de aşchiere, 
creşterea avansului sau reducerea vitezei de aşchiere. 

b) Modificarea geometriei sculei aşchietoare – creşterea unghiului de 
degajare sau a unghiului principal de atac. 

c) Modificarea caracteristicii de frecvenţă a structurii mecanice – 
îndepărtarea relativă a frecvenţelor proprii, în scopul obţinerii unui 
interval de stabilitate absolută inclus în domeniul vitezelor raţionale de 
prelucrare, sau creşterea rigidităţii structurii mecanice a sistemului 
tehnologic de prelucrare. 

Se poate observa că, în cazul unui sistem tehnologic dat, stabilizarea 
procesului de prelucrare se poate face, în cele mai multe cazuri, doar cu preţul 
scăderii productivităţii. 

 
1.3. Limite şi neajunsuri ale teoriei clasice a stabilităţii

O analiza critica a teoriei clasice a stabilităţii [26], relevă următoarele 
neajunsuri şi chestiuni neelucidate: 
1. Nu se ia în considerare dinamica procesului de aşchiere, deşi în fenomenul de 

instabilitate a aşchierii aceasta are un rol esenţial. Ca urmare, nu se poate 
explica relaţia dintre materialul aşchiat – forma aşchiilor – stabilitatea 
procesului (de exemplu, stabilitatea 
comparativă între otel şi bronz). 

2. Nu se poate explica dependenţa de 
viteza de aşchiere şi de avans a 
limitei de stabilitate, aşa cum a fost 
ea constatată experimental de către 
membrii echipei proiectului (Fig.4) si 
nici relaţia dintre frecvenţa vibraţiilor 
autoexcitate şi viteza de aşchiere. 

 

 
Fig.4 – Dependenţa între limita  

de stabilitate şi viteza de aşchiere 
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3. Nu pot fi explicate fenomenele de instabilitate ce apar într-un singur ciclu de 
aşchiere, când fenomenul de regenerare, care stă la baza abordării actuale, nu 
mai există. 

4. Teoria actuală nu poate explica de ce, aşa cum a constatat echipa proiectului 
în toate cazurile din practică, instabilitatea apare numai atunci când lungimea 
de undă a urmelor lăsate de vibraţia autoexcitată pe suprafaţa piesei are valori 
cuprinse între 0,5 şi 12 mm şi nici de ce la mijlocul acestui interval 
stabilitatea are un nivel minim. 

5. Teoria actuală nu permite determinarea poziţiei punctului de funcţionare a 
sistemului tehnologic în raport cu limita de stabilitate. Mai exact, nu se poate 
evalua rezerva de stabilitate existentă la un moment dat. 

6. Determinarea limitei de stabilitate, în contextul actualei teorii a stabilităţii, 
impune cunoaşterea caracteristicii de frecventa a sistemului. Obţinerea acestei 
caracteristici presupune parcurgerea unui plan experimental complex. Pe de 
altă parte, chiar în cursul deplasării sculei în lungul generatoarei piesei 
prelucrate, caracteristica de frecvenţă se modifica în permanenţă. Ca urmare, 
teoria actuală nu poate oferi posibilitatea de a monitoriza, în timp real, rezerva 
de stabilitate a sistemului tehnologic. Din aceasta cauză, se intervine asupra 
sistemului doar după ce acesta a ajuns în domeniul funcţionării instabile. Pe 
scurt, nu este posibilă nici un fel de prognoză, mai ales on-line, asupra 
stabilităţii şi de aceea sistemele tehnologice actuale nu dispun de un sistem de 
control al stabilităţii. 

 
1.4. Abordări şi teorii privind dinamica procesului de aşchiere
 
1.4.1. Modelul Hanna – Tobias 

Unul dintre cele mai 
cunoscute modele neliniare care 
descrie dinamica vibraţiilor 
autoexcitate ce apar la 
prelucrarea prin strunjire sau 
frezare a fost dezvoltat de Hanna 
şi Tobias [15]. Sistemul dinamic 
echivalent la prelucrarea prin 
strunjire este prezentat în fig.5, 
unde Ω reprezintă viteza 
unghiulară a piesei, d – 
coeficientul amortizării efective, 
iar k(y) – constanta elastică 
neliniară a resortului. Ecuaţia diferenţială neliniară a modelului este: 

 

y(t-τ) 

Ω y(t)

d 

k(y)

Fig.5 – Sistemul dinamic echivalent, [15] 
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( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]

( ) ( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ]{ },ˆˆ
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3
3
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2

3
3

2
2

2

TtytyTtytyTtytyp

tytytyptypty

−−+−−+−−−=

=++++

ββκ

ββζ &&&
 (9) 

 

cu notaţiile  ,02

m
kp =      

ω
ζ p

⋅
Δ

=
2

,     
0k

h
=Δ ,     

0

1

k
k

=κ ,          (10) 

 
în care y(t) reprezintă deplasarea sculei în direcţia normalei la suprafaţa 

prelucrată, la momentul t, m – masa 
echivalentă a sistemului, k0 – 
rigiditatea liniară, p – frecvenţa 
proprie a sistemului, h – coeficientul 
histeretic de amortizare, ω – pulsaţia 
vibraţiilor (depinzând de parametrii 
sistemului), k1 – coeficientul 
adâncimii de aşchiere, β2 şi β3 – 
constante caracterizând neliniaritatea 
rigidităţii sistemului tehnologic, şi 

 - coeficienţii funcţiei neliniare a 
forţei de aşchiere. 

2β̂

3β̂

Prin rezolvarea ecuaţiei (9) 
se poate trasa o diagrama a stabilităţii 
sistemului, de forma celei prezentate 
în fig.6. Pe baza acestui model, 
lucrarea [34] propune o soluţie pentru 
extinderea domeniului de stabilitate, 
prin variaţia continuă a turaţiei 

arborelui principal. 

 

  stabil      instabil 

Fig.6 – Diagramă a stabilităţii 
p = 173.25, Δ = 0.041845, [34] 

 
1.4.2. Analiza neliniară a valorilor unor parametri caracteristici ai procesului 
de aşchiere [21] 

Cercetările au luat în 
considerare, în acest caz, 
prelucrarea unei suprafeţe 
cilindrice exterioare prin 
strunjire, fig.7. Pe parcursul 
prelucrării, componentele Fx, Fy 
şi Fz ale forţei de aşchiere au 
fost măsurate cu ajutorul unui 
dinamometru piezoelectric, cu 
cuarţ, rezultatele fiind 
înregistrate sub forma unor 

 
Fig.7 – Experimentul considerat, [21] 
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şiruri de valori discrete. De asemenea, au fost măsurate şi înregistrate deplasările 
piesei prelucrate după cele trei axe, cu detectoare pe bază de laser. Prin 
reprezentarea grafică a şirurilor de valori astfel obţinute, se obţin diagrame de 
variaţie ca în fig.8. 

 

 
a) b) 

Fig.8 – Diagrame de variaţie a mărimilor măsurate: a) componenta principală 
a forţei de aşchiere, Fz; b) deplasarea axei piesei în direcţia axei z [21] 

 
Caracterul şirurilor de valori de mai sus a fost analizat prin metoda 

funcţiei de corelaţie şi apoi cu ajutorul transformatei Fourier. A fost evidenţiată 
o importantă componentă stohastică a vibraţiilor; aceasta ar putea fi efectul 
solicitărilor aleatorii datorate rugozităţii iniţiale a suprafeţei prelucrate şi/sau 
fragmentării aşchiei detaşate. 

 
1.4.3. Modelul viscoelastic [28] 

Acest model a fost dezvoltat considerându-se ipoteza unei comportări 
de tip elasto-plastic a materialului prelucrat prin aşchiere. Se porneşte de la o 
relaţie între forţa de aşchiere şi grosimea stratului de material detaşat de forma 

 
   ,            (11) hTqhkFTqF && Δ+Δ=Δ+Δ 110

 
unde ( ) ( )0hFhFF −=Δ  reprezintă variaţia între forţele de aşchiere 
corespunzătoare grosimii programate, respectiv grosimii reale a aşchiei detaşate, 

Ω
=

π2T  - perioada mişcării principale, k1 – constanta de elasticitate echivalentă  

 - variaţia grosimii stratului de material detaşat, iar q( ) ( )Ttytyh −−=Δ 0 şi q1 – 
constante de material. 

Dacă se porneşte, apoi, de la ecuaţia modelului unui sistem oscilant cu 
un singur grad de libertate 

 

   F
m

yyy Δ−=++
12 2ωζω&&& ,                      (12) 
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în care ζ reprezintă coeficientul de amortizare echivalent iar ω – pulsaţia 
frecvenţei proprii de oscilaţie a sistemului, prin derivarea relaţiei (12) în raport 
cu timpul, multiplicarea rezultatului cu q0T şi adunarea membru cu membru a 
relaţiei obţinute cu (12), se obţine 
 

      ( ) ( )FTqF
m

yyyTqyyy &&&&&&&&&& Δ+Δ−=+++++ 0
2

0
2 122 ωζωωζω .          (13) 

 
Ultima relaţie se poate rescrie, având în vedere şi (11) sub forma 
 

    
( )

( ) ( ) ,0

221

1112

12
000

=−−−−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ++

+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +++++

Tty
m
TqTty

m
ky

m
k

y
m
TqTqyTqyTq

&

&&&&&&

ω

ωζωωζ
    (14) 

 

 

ceea ce reprezintă ecuaţia 
modelului visco-elastic. Pe baza 
acestei ecuaţii, pentru q0 = 0,01,  
q1 = 0, ζ =0,01, ω = 580 rad/s şi  
m = 10 Kg, a fost obţinută o 
diagramă de stabilitate de forma 
prezentată în fig.8. 
 
1.4.4. Model neliniar pentru 
analiza instabilităţii procesului de 
găurire 

În lucrarea [5] este 
dezvoltat un model dinamic neliniar pentru procesul de găurire. Pornindu-se de 
la forma clasică a ecuaţiei diferenţiale a mişcării vibratorii 

Fig.8 – Diagrama de stabilitate a 
modelului visco-elastic, [28] 

 
     ( )[ ]taFkyycym =++ &&& ,            (15) 
 

unde a(t) reprezintă grosimea aşchiei detaşate la momentul t, F – forţa cu care 
scula acţionează asupra piesei iar m, c şi k – valorile echivalente ale masei, 
constantei de amortizare şi, respectiv constantei elastice ale sistemului dinamic, 
aceasta poate fi transpusă pe direcţia pe care au loc vibraţiile (fig.9) în forma 
 
            ηηηη Fkcm =++ &&& .             (16) 
 
În relaţia de mai sus, Fη reprezintă proiecţia forţei de aşchiere rezultante, R, pe 
direcţia vibraţiilor, iar η – amplitudinea modală. 

 10



Proiectul ID_794                                                                             Raport in extenso pentru etapa 2009 

 

Sculă

Piesă 

Fig.9 – Schema forţelor şi unghiurilor la aşchierea ortogonală, [5] 
 

Pentru exprimarea forţei Fη este propusă o relaţie de forma 
 

( ) ( )( )2
2101 cos, ηηθητηηη &&& ppptwF ++−= ,          (17) 

 
în care w reprezintă lăţimea aşchiei, t1 – grosimea stratului de material detaşat 
(fig.9), τ – tensiunea de forfecare a materialului prelucrat iar p0, p1 şi p2 – 
coeficienţi depinzând de unghiul de degajare principal, de viteza de aşchiere şi 
de unghiul vibraţiilor, θ (fig.9). 

Pe baza modelului propus s-a obţinut o diagramă de stabilitate ca în 

fig.10 – (a) reprezentând un detaliu al reprezentării (b); aici 
k

wτβ = . 

 

 

(a)

(b)

 
Fig.10 – Diagrama de stabilitate, [5] 
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1.5. Elemente de teoria haosului
 

Teoria Haosului, în accepţia cea mai generală [1,27,35], se referă la 
comportarea acelor sisteme cu dinamică neliniară, care au o mare sensibilitate la 
condiţiile iniţiale. Deşi la o primă evaluare, comportarea acestor sisteme poate 
părea stohastică, în realitate este deterministă (dinamica lor viitoare este complet 
definită prin condiţiile iniţiale, fără a fi implicate elemente întâmplătoare). 
 
1.5.1. Generalităţi 

Teoria haosului operează cu o serie de concepte specifice, cum are fi 
cele de punct fix, bifurcaţie, atractor, ciclu limită. 
 

Punct fix 
Să considerăm, pentru simplitate cazul unui sistem dinamic 

unidimensional [35], având o lege de variaţie a vitezei de forma 
 

         ( )xfx =&  .             (18) 
 

Să presupunem că graficul funcţiei f 
este cel din fig.11. Un punct oarecare 
de pe axa x, care se poate deplasa în 
lungul acesteia, spre stânga sau spre 
dreapta (după cum valorile funcţiei f în 
punctul curent sunt negative sau 
pozitive), va fi numit punct fazic 
(„phase point). 

Pentru a găsi soluţia ecuaţiei 
(18), pornind de la condiţia iniţială  
x = x0, plasăm un punct fazic în x0 şi 

studiem mişcarea acestuia în lungul axei x. Un punct fazic x* cu proprietatea că 
f(x*) = 0 se numeşte punct fix. Un punct fix poate fi, în general, stabil sau 
instabil. Dacă traiectoriile punctelor fazice din vecinătatea unui punct fix 
converg către acesta, avem de-a face cu un punct fix stabil; dacă diverg, punctul 
fix este instabil. Astfel, în exemplul din Fig.11, punctul A este stabil, iar B – 
instabil. 

 

A B 

Fig.11 – Legea de variaţie a vitezei 
 

O reprezentare grafică a traiectoriilor diferite calitativ pe care le poate 
avea sistemul dinamic poartă numele de portret fazic („phase portrait”). În cazul 
sistemelor unidimensionale, portretul fazic este, în general, simplu – pentru 
exemplul considerat reprezentarea din fig.11 poate fi considerată portret fazic. 
 

Bifurcaţie 
Dinamica unui sistem oarecare poate fi modificată prin variaţia unuia 

sau a mai multor parametri caracteristici; spre exemplu, se pot crea sau elimina 
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puncte fixe, sau se poate schimba natura acestora. Schimbarea structurii 
topologice a portretului fazic al unui sistem, ca urmare a variaţiei unui 
parametru poartă numele de bifurcaţie, iar valorile parametrilor pentru care 
acestea se manifestă se numesc puncte de bifurcaţie [35]. 

 
 

Fig.12 – Apariţia bifurcaţiilor 
 
Dacă se consideră, spre exemplu, sistemul având legea de variaţie a 

vitezei de forma 
          2xrx += ,               (19) 
 

în care r este un parametru real, atunci sunt posibile următoarele trei situaţii (a 
se vedea şi fig.9):  

• r < 0, caz în care în portretul fazic al sistemului sunt prezente două puncte 
fixe, unul stabil şi unul instabil; 

• r = 0 – există un punct fix semi-stabil; 
• r > 0 – nu există puncte stabile. 

Cu alte cuvinte, punctul x = 0 este punct de bifurcaţie, deoarece pentru x < 0, 
respectiv x > 0, sistemul are comportări calitativ diferite (stabil / instabil). 

  

instabil

stabil
stabil instabil

Fig.12 – Dependenţa portretului 
fazic de valoarea parametrului r  

Fig.13 – Diagrama bifurcaţiei 
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Dacă se reprezintă dependenţa dintre portretul fazic al sistemului 
considerat şi valoarea parametrului r, rezultă diagrama din fig.12; prin 
schimbarea poziţiei celor două axe, ca în fig. 13, se obţine diagrama bifurcaţiei. 
 
Ciclu limită 

În Teoria haosului, prin ciclu limită se înţelege, în general, o 
traiectorie izolată şi închisă. O traiectorie este izolată atunci când traiectoriile 
sale învecinate nu sunt închise, ele fiind convergente sau divergenta faţă de 
ciclul limită (fig.14). Dacă toate traiectoriile învecinate converg către ciclul 
limită, atunci acesta este numit stabil; altminteri, ciclul este instabil sau, în 
cazuri excepţionale, semi-stabil. 

 

 stabil
 

instabil semi-stabil 

 
Fig.14 – Tipurile de cicluri limită [35] 

 
Ciclurile limită sunt importante din punct de vedere ştiinţific, deoarece 

se utilizează pentru modelarea sistemelor dinamice vibratorii auto-excitate. 
Ciclurile limită sunt legate, inerent, de fenomenele neliniare; ele nu pot apărea în 
cazul sistemelor liniare, deoarece acestea pot fi caracterizate de traiectorii 
închise în spaţiul fazic, dar acestea nu sunt izolate. 

În cazul în care sistemul este descris printr-un model analitic, 
existenţa ciclurilor limită poate fi studiată prin aplicarea teoremei Poincaré – 
Bendixson sau a teoremei Liénard [35]. 
 

Atractor 
Un atractor este o mulţime către care un sistem dinamic evoluează 

după un interval de timp suficient. Din punct de vedere geometric, un atractor 
poate fi un punct, o curbă sau o structură topologică. În general, se spune că 
avem de-a face cu un atractor atunci când traiectoriile din spaţiul fazic al unui 
sistem se contractă într-una sau mai multe direcţii, în timp ce în altele se 
evazează, ca urmare a unei dependenţe sensibile de condiţiile iniţiale. 

Din punct de vedere matematic, dacă f(t,•) este funcţia ce 
caracterizează dinamica sistemului (indică punctul fazic în care se află sistemul 
la fiecare moment t), atunci un atractor este o submulţime A a spaţiului fazic 
care îndeplineşte concomitent următoarele trei condiţii [27]: 

 

• este invariantă faţă de f când t variază crescător – dacă Aa∈  atunci 
; ( ) 0,, >∀∈ tAatf

 14



Proiectul ID_794                                                                             Raport in extenso pentru etapa 2009 

• există o vecinătate a mulţimii A, numită bazin de atracţie şi notată cu 
B(A), care include toate punctele care vor intra în A atunci când ∞→t ; 

• nu există o submulţime proprie a lui A cu cele două proprietăţi de mai sus. 
Cele mai simple forme de atractori sunt punctul fix şi ciclul limită. 
 

1.5.2. Exponentul Lyapunov 
Calculul exponentului Lyapunov este una dintre soluţiile cele mai 

utilizate pentru a stabili dacă dinamica unui sistem oarecare are sau nu caracter 
haotic. După cum s-a arătat deja, haosul în cazul sistemelor deterministice 
implică sensibilitate la condiţiile iniţiale. Aceasta înseamnă că dacă două 
traiectorii din spaţiul fazic al unui sistem pornesc din puncte apropiate, ele se 
vor îndepărta exponenţial una de cealaltă odată cu trecerea unor intervale relativ 
scurte de timp. Astfel, dacă d0 este distanţa iniţială (între punctele de start), după 
un interval scurt de timp distanţa între traiectorii va fi 

 
       ( ) tdtd λ20 ⋅= .             (20) 
 
În cazul în care sistemul este descris discret, printr-o relaţie de 

recurenţă, relaţia de calcul a distanţei dintre traiectorii este 
 
        .             (21) n

n dd λ20 ⋅=
 

Alegerea bazei 2 pentru relaţiile 
de tip exponenţial (20) şi (21) 
este pur convenţională, ea 
putând avea şi altă valoare. 
Mărimea adimensională, notată 
cu λ în cele două relaţii, poartă 
numele de exponent Lyapunov.  

Divergenţa traiectoriilor 
poate fi doar local exponenţială, 
deoarece dacă sistemul este finit, 
aşa cum se întâmplă în cazul 

celor mai multe experimente, distanţa d nu poate tinde spre infinit. Astfel, pentru 
a avea măsura corectă a acestei divergenţe, trebuie făcute evaluări în mai multe 
puncte din lungul traiectoriei (după cum se arată în fig.15). Se adoptă o 
traiectorie de referinţă şi un punct faţă de care se determină cea mai apropiată 
traiectorie (aflată la distanţa d0), după care se urmăreşte evoluţia raportului 
d(t)/d0; atunci când d(t) devine prea mare, se caută o nouă „cea mai apropiată 
traiectorie” şi se defineşte o nouă distanţă iniţială, d0 ş.a.m.d.. 

 
Fig.15 – Evaluarea caracterului dinamic 

haotic prin exponentul Lyapunov [27] 

Ţinând cont de această ultimă observaţie, exponentul Lyapunov se 
poate defini printr-o relaţie de forma [27] 
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   ( )
( )∑

= −

⋅
−

=
N

k k

k

n td
td

tt 1 10
2

0
log1λ .            (22) 

 
În aceste condiţii, un sistem sau un proces pot fi considerate ca având 

dinamică haotică în situaţia în care exponentul Lyapunov calculat potrivit (22) 
are valori pozitive. Este evident că, pentru calculul exponentului Lyapunov se 
poate face doar cu ajutorul calculatorului; în funcţie şi de modul în care este 
cunoscută dinamica sistemului analizat (analitic sau discret) există mai multe 
metode (algoritmi) de calcul [1,32,35]. 

 
1.5.3. Diagrama Poincaré 

În studiul matematic al sistemelor dinamice, se utilizează reprezentări 
ale şirurilor de valori obţinute prin măsurarea discretă a unei mărimi x (la 
diferite momente de timp); se introduce notaţia xn = x(tn). O reprezentare 
deterministică simplă, pe care o vom denumi diagramă se poate face atunci când 
valoarea termenului xn+1 se poate determina pe baza valorii lui xn; aceasta se 
poate scrie sub forma 

       ( )nn xfx =+1 .             (23) 
 
Noţiunea de diagramă se poate generaliza pentru cazul 

multidimensional; astfel, xn poate reprezenta un vector cu m componente, caz în 
care relaţia (23) se transformă într-un sistem de m ecuaţii. 

Fie mişcarea unei particule tradusă prin deplasarea unui punct fazic în 
spaţiul fazic ( ); dinamica acestei mişcări poate fi urmărită la intervale 
discrete de timp, caz în care se va materializa printr-o secvenţă de puncte din 
spaţiul fazic. Dacă în afară de notaţia de mai sus pentru x

( ) ( )txtx &,

n, se mai introduce şi 
notaţia , secvenţa de puncte din spaţiul fazic reprezintă o diagramă 
bidimensională: 

( )nn txy &=

 

     
( )
( ).,

;,

1

1

nnn

nnn

yxgy
yxfx

=
=

+

+              (24) 

 
Atunci când timpii de eşantionare tn sunt aleşi după o anumită regulă, 

care va fi prezentată în continuare, diagrama (24) devine o diagramă Poincaré 
[27]. Când sistemul vibrator este excitat cu perioada T, eşantionarea timpilor 
trebuie să fie de forma  

         nTtn += 0τ ;             (25) 
 

astfel, se va putea face diferenţa între mişcările periodice şi cele neperiodice 
(haotice). 
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În fig.16 sunt prezentate 
diagramele Poincaré ale unei 
mişcări sub-armonice de 
perioadă 3 (a), respectiv ale 

unei mişcări haotice – apropiată de cea sub-armonică 
de perioadă 3, (b). În fig.17 este arătată diagrama Poincaré a unei mişcări 
rezultând prin însumarea a două oscilaţii, 

 
 

Fig.17 – Însumarea a două 
oscilaţii [27] 

 

Fig.16 – Mişcare  
sub-armonică [27] Fig.18 – Mişcare 

haotică [27] 

 
      ( ) ( ) ( )222111 sinsin dtCdtCtx +++= ωω ,           (26) 
  
în care ω1/ω2 este un număr iraţional. Această mişcare este denumită cvasi-
periodică şi nu este considerată haotică. În fine, în cazul în care diagrama nu 
consistă într-o mulţime finită de puncte (fig.18), mişcarea poate fi haotică; se 
poate face distincţia între aspectul diagramei unui sistem neamortizat sau slab 
amortizat (a), când punctele fazice sunt dispuse sub forma unui nor de puncte 
neorganizate, respectiv cel al diagramei unui sistem amortizat (b), când punctele 
sunt dispuse într-un atractor. 
 
1.5.4. Modelul logistic 

Modelul logistic este cel mai cunoscut model haotic unidimensional, 
utilizat iniţial [35] pentru a descrie evoluţia numerică a unei populaţii; relaţia 
definitorie a modelului este de tip recurent şi are forma 

 
    ( )nnn xxrx −⋅=+ 11 ,            (27) 
 

în care r reprezintă, în general, un parametru de control (în cazul specificat, r 
reprezenta rata de creştere demografică, iar xn – populaţia aflată la generaţia n). 

În cazul în care , relaţia (27) transpune intervalul [ 4,0∈r ] 10 ≤≤ x  în 
el însuşi. În funcţie de valoarea parametrului de control, evoluţia şirului de 
puncte generat recurent este diferită, după cum urmează: 
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• pentru , termenii şirului tind către o anumită limită (şirul  
este convergent), după cum se poate observa şi în fig.19 – (a). 

( 3,1∈r ) ( ) Nnnx ∈

• pentru valori ale lui r mai mari decât 3, şirul devine periodic (după un 
număr relativ mic de termeni), de perioadă care se dublează odată cu 
creşterea valorii parametrului de control; astfel, pentru r = 3,3 perioada 
este 2 (fig.19 – (b)), iar pentru r = 3,5 – perioada este 4 (fig.19 – (c)). 

• începând din vecinătatea valorii de 3,57, comportarea şirului logistic 
devine aperiodică, devenind o formă discretă de ilustrare a haosului 
(fig.19 – (d)). 

 

 
 

xn xn
r = 3,3 r = 2,8 

n n

 
 
 

Fig.19 – Diferitele forme de evoluţie pentru şirul logistic [35] 
 
Analizele minuţioase ale, efectuate asupra modelului logistic cu 

ajutorul instrumentelor specifice ale teoriei haosului, relevă o serie de aspecte 
deosebit de interesante, prezentate în cele ce urmează. 

 

Diagrama orbitelor 
Pentru a se putea analiza global influenţa pe care valoarea 

parametrului de control o are asupra naturii şirului logistic, se poate recurge la o 
reprezentare denumită diagrama orbitelor („orbit diagram”, [35]), fig.20.  

Trebuie remarcat faptul că, deşi aspectul reprezentării este continuu, 
de fapt această diagramă este construită prin reprezentarea în acelaşi sistem de 
axe a unui număr mare de puncte: pentru valori echidistante ale lui r, alese atât 
de dese cât permit tehnica de calcul şi timpul disponibil, se reprezintă toate 
valorile din şirurile logistice corespunzătoare, cuprinse între un rang minim şi un 
rang maxim (spre exemplu, x301 ... x600). 

 

(a) (b) 
xn 

r = 3,9 r = 3,5 

n n

(c) (d) 
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Fig.20 – Modelul logistic, diagrama orbitelor [35] 

 
La un studiu mai atent, se observă că partea cea mai interesantă a 

reprezentării este cea din regiunea 44,3 ≤≤ r . Pentru r = 3,4, avem de-a face cu 
un atractor de forma unui ciclu de perioadă 2; pe măsură ce valoarea 
parametrului de control creşte, ambele ramuri se ramifică simultan, 
corespunzând unui ciclu de perioadă 4. În continuare se produc o succesiune de 
bifurcaţii (rezultând cicluri de perioadă 8, 16 ş.a.m.d.), cu aproximaţie până în 
dreptul valorii r = 3,57, când atractorii încep să includă un număr infinit de 
puncte, corespunzând unor şiruri haotice. Totuşi, pentru r > 3,57 reprezentarea 
nu are un aspect continuu, între norii haotici de puncte fiind intercalate 
„spărturi” în care forma atractorilor este de tip periodic (cea mai mare „spărtură” 
fiind aproximativ în dreptul valorii r = 3,83). 

Pentru valori mai mici de 3,83, dar foarte apropiate, şirul logistic 
prezintă o formă interesantă de haos: dacă se face reprezentarea grafică a 
punctelor , se observă secvenţe cvasi-periodice, de perioadă 3, 
alternând cu secvenţe complet haotice (fig.21). 

( ) Nnn nx ∈,

 

 
 

periodic haotic 

Fig.21 – Reprezentarea grafică a şirului logistic „intermitent” [35] 
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Exponentul Lyapunov al 
modelului logistic a fost calculat de mai 
mulţi cercetători, prin utilizarea mai 
multor metode (grafice [32] sau analitice  
[35]) şi pentru diferite valori ale 
parametrului de control. O valoare 
acceptată, în cazul în care r = 4 este  
λ = 0,693. În lucrarea [35] este 
prezentată  o diagrama de bifurcaţie 
pentru modelul logistic, trasată în funcţie 
de variaţia parametrului de control, r 
(fig.22). 

 
Fig.22 – Modelul logistic –  
diagramă de bifurcaţie [35] 

 
 
1.6. Încercări de implementare a Teoriei haosului în modelarea dinamicii 
sistemelor vibratorii autoexcitate
 

Fenomenul vibraţiilor haotice nu poate apărea în cazul unor sisteme 
dinamice liniare. În cazul sistemelor mecanice, neliniarităţile sunt generate de 
următoarele categorii de factori generali: 

• proprietăţi constitutive ale materialului (de exemplu, neliniaritatea relaţiei 
dintre tensiune şi deformaţie); 

• acceleraţii sau factori cinematici; 
• geometrici (de exemplu, modificarea formei unui element elastic pe 

parcursul deformării sale elastice). 
În cazul sistemelor tehnologice destinate prelucrărilor prin aşchiere, la 

cele de mai sus se adaugă o serie de factori specifici: 
• neliniarităţile structurii sculei aşchietoare; 
• frecarea la interfaţa sculă – aşchie; 
• pierderea contactului dintre sculă şi piesa prelucrată; 
• influenţa sistemului de acţionare al maşinii asupra fluxului de material 

detaşat. 
Pornindu-se de aici şi având în vedere noţiunile şi instrumentele 

specifice Teoriei haosului, cercetările specialiştilor din domeniul stabilităţii 
sistemelor tehnologice de prelucrare s-au axat pe dezvoltarea unor modele 
neliniare haotice ale dinamicii procesului de prelucrare. Abordările au fost, în 
general vorbind, teoretice, ulterior încercându-se şi o validare experimentală. 

Principalele metode de investigare utilizate au fost: 
• evaluarea neliniarităţii relaţiei dintre forţă şi deformaţie, la nivelul sculei 

aşchietoare, prin diferite măsurători; 
• după adoptarea unui model, studiul bifurcaţiilor prin metoda variaţiei 

parametrilor; 
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• analiza dinamicii şirurilor de valori obţinute prin măsurarea unor mărimi 
caracteristice, la identificarea sistemelor tehnologice. 

În continuare vor fi prezentate câteva dintre cele mai interesante 
rezultate obţinute prin aplicarea Teoriei haosului în studiul dinamicii sistemelor 
de prelucrare prin aşchiere. 

 
1.6.1. Modelul Litak [20] 

Modelul fizic al procesului de 
prelucrare considerat este prezentat în 
fig.23; Ω0 reprezintă viteza unghiulară a 
piesei, c şi k – valorile echivalente pentru 
constanta de amortizare respectiv pentru 
constanta elastică, h0 – grosimea 
programată a stratului de material de 
detaşat, h – grosimea efectivă a aşchiei, 
la un moment dat iar v0 – viteza relativă 
dintre sculă şi piesă, tangentă la suprafaţa 
piesei. Deplasarea orizontală a axei de 
simetrie a piesei la momentul t este y(t). 

 

piesă
Ω0 k

sculă

c
 h 
h0 

Fig.23 – Modelul fizic al procesului 

După o primă trecere, grosimea efectivă a aşchiei se poate exprima 
printr-o relaţie similară cu (1) 

 
     ( ) ( ) ( ) ( )tyTtythth −−+= 0 ,            (28) 
 

în care y(t-T) corespunde poziţiei piesei la rotaţia precedentă iar 
0

2
Ω

=
πT  este 

perioada mişcării de revoluţie a piesei. În aceste condiţii, ecuaţia de mişcare a 
modelului Litak este [20] 
 

  ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )00
2 sgn12 hFhFtyv

m
typtynty yy −−=++ &&&& ,          (29) 

 
unde p este frecvenţa vibraţiilor libere iar mcn /2 =  reprezintă coeficientul de 
amortizare adimensionalizat. Componenta de respingere a forţei de aşchiere, Fy, 
este asumată ca o funcţie – putere de grosimea efectivă a stratului de material 
detaşat, 
     ( ) ( ) 4/3KwhhhFy Θ= .            (30) 
 
În relaţia (30) K reprezintă coeficientul de frecare, w – lăţimea aşchiei iar Θ – 
funcţia treaptă – unitate a lui Heaviside. Într-o primă aproximaţie, pentru y(t-T) 
se adoptă forma 
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          ( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=− ϕω

0
cos

v
xaTty ,            (31) 

în care ω, a şi φ sunt pulsaţia, amplitudinea şi faza de modulaţie a suprafeţei 
prelucrate iar x(t) – distanţa relativă parcursă de sculă faţă de suprafaţa cilindrică 
a piesei. Modelul ţine cont şi de pierderile de contact dintre sculă şi piesa 
prelucrată, care la viteze de aşchiere ridicate pot avea un efect dinamic 
important; impactul dintre sculă şi piesă este descris de relaţia 
 
     ( ) ( )−+ −= tyty && β ,             (32) 
 
unde t+ şi t– se referă la timpul de înainte, respectiv de după impact, iar β ≤ 1 

reprezintă coeficientul de restituire. 

 

Pe baza ecuaţiilor (28) … 
(32) au fost generate şiruri de valori ale 
adâncimii de aşchiere h, pentru diferite 
valori ale pulsaţiei Ω (800, 1200, 1600 
şi 2600 rad/s); rezultatele sunt 
prezentate sub formă grafică în fig.24. 
Valorile parametrilor utilizaţi pentru 
modelare au fost următoarele: K = 
1,25·109 N/m2; w = 3 mm; h0 = 0,3 mm; 
p = 816 rad/s; m = 17,2 kg; a = 0,2 mm; 
φ = 2π; β = 0,75. 

(a) 

Cele patru şiruri de valori 
astfel obţinute au fost apoi analizate de 
autorii modelului cu ajutorul unor 
instrumente specifice Teoriei haosului – 
diagrama de recurenţă, portretul fazic, 
analiza ondulatorie. Spre exemplu 
portretele fazice sunt prezentate, pentru 
toate cele patru cazuri considerate, în 
fig.25. Cea mai importantă concluzie 
desprinsă este aceea că, prin creşterea 
vitezei de aşchiere se realizează o 
trecere de la vibraţii periodice (Ω = 800 
rad/s, fig.24 – b) la o dinamică haotică 
(Ω = 1200 rad/s, fig.24 – a) şi apoi se 
revine la regimul periodic (Ω = 1600, 
2600 rad/s, fig.24 – a).  

Ω = 800 rad/s 

(b) 
 

Fig. 24 – Variaţia adâncimii de 
aşchiere [20] 

 

Se mai afirmă că impacturile 
dintre scula care revine către piesă 
(urmare a pierderii de contact) şi piesă 

Fig.25 – Portrete fazice [20] 
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ar putea avea un rol important în tranziţia regimului dinamic al procesului de 
aşchiere către haos. 

 
1.6.2. Modelul Wiercigroch [40] 

Se porneşte de la un model al sistemului 
maşină-unealtă – proces de aşchiere prezentat în 
fig.26, bidimensional. Proprietăţile elastice, 
disipative şi inerţiale ale structurii formate din 
maşina-unealtă, scula aşchietoare şi piesă sunt 
reprezentate printr-un oscilator plan, excitat de 
componentele fx şi fy ale forţei de aşchiere.  

 

Se admite ipoteza unui proces de 
aşchiere ortogonală, caracterizat prin adâncimea 
de aşchiere h şi prin viteza relativă între sculă şi 
piesă vr. Datorită vibraţiilor pe direcţia x, vr poate 
lua atât valori pozitive, cât şi negative, ceea ce 
conduce la prezenţa atât a frecărilor statice cât şi a 
celor dinamice. 

Pentru definirea forţelor fx şi fy se 
propun următoarele relaţii: 

Fig.26 – Modelul dinamic 
al sistemului [40] 

  

        ( ) ( ) ( ) ( )[ ] ( )h11vc
1

vSgn
1

1vhqy,x,yf 2
r1

0

0
r

0
r0x Θ

μ
μ

μ
Θ +−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

+
+

=&& ;     (33) 

 
        ( ) ( ) ( )y,x,yfh,v,vy,x,yf xfry &&&& χ= ;            (34) 
 
  ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ( )fx

2
3

2
f2 vSgnf11hc11vc Θχ +−+−=K ;          (35) 

 
   ( )( )11vcRR 2

r40 +−= ;             (36) 
 

xvv 0r &−= ;   yRvv 0f &−= ;   yhh 0 −= .            (37) 
 

În afară de cele deja precizate, în relaţiile de mai sus, s-au folosit 
următoarele notaţii: q0 – modulul forţei de aşchiere; μ0 – coeficientul frecării 
statice; Sgn – funcţia signum; χ – coeficientul de frecare a aşchiei pe faţa de 
degajare a sculei; vf – viteza de frecare; R0 – constanta deformaţiei plastice în 
planul de forfecare; R – coeficientul deformaţiei plastice de forfecare (variabil); 
h0 – valoarea programată a adâncimii de aşchiere; c1 …c4 – coeficienţi. 

Mişcarea sistemului dinamic maşină-unealtă – sculă aşchietoare, în 
forma considerată, este descrisă printr-un sistem de două ecuaţii diferenţiale de 
gradul al doilea 
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ααξ

ξ
            (38) 

în formă adimensionalizată. În relaţia (38), 
m
cx

x =0ω , 
m
cy

y =0ω , 
y

x

c
c

=α , 

x

x
x m

k

02 ω
ξ = , 

y

y
y m

k

02 ω
ξ =  iar cx şi cy – rigiditatea în direcţia x, respectiv y. 

Răspunsul dinamic al sistemului astfel modelat rezultă de forma 
prezentată în fig.27; aperiodicitatea (de tip haotic) vibraţiilor rezultă şi din 
portretele fazice prezentate în fig.28. 

 

 
(b)(a)

Fig.27 – Răspunsul dinamic al sistemului: (a) – pe direcţia x;  
(b) – pe direcţia y [40] 

 

 (a) (b)
 

Fig.28 – Portretele fazice ale sistemului, pentru oscilaţiile:  
(a) – pe direcţia x; (b) – pe direcţia y [40] 

 
Deşi dinamica sistemului este determinată de un vector format din 12 

parametri 
  ,           (39) [ ]Tyx vRhqccccp 000043210 ,,,,,,,,,,, μξξα=
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pentru trasarea unor diagrame de bifurcaţie s-au luat în consideraţie doar 
parametrii ξ şi q0 (acceptând, pentru simplitate ξ  = ξ  = ξ). Pentru μx y 0 = 0,1;  
c1 = 0,3; c2 = 0,7; c3 = 1,5; c4 = 1,2; R0 = 2,2 şi v0 = 0,5 s-au obţinut diagramele 
prezentate în fig.29. 
 

(a) (b)

(c) (d)
 

Fig.29 – Diagrame de bifurcaţie: (a) – oscilaţie pe direcţia x, α = 0,25;  
(b) – oscilaţie pe direcţia y, α = 0,25; (c) – oscilaţie pe direcţia x, α = 1; 

(d) – oscilaţie pe direcţia y, α = 1 [40] 
 

La o examinare mai atentă a diagramelor de bifurcaţie de mai sus, se 
pot observa câteva aspecte interesante. Astfel, pentru oscilaţiile pe direcţia x, în 
cazul α = 0,25, pentru valori ale modulului forţei de aşchiere până la 1,6, 
comportarea sistemului este aperiodică, după care devine periodică; un fenomen 
asemănător se petrece şi pentru oscilaţiile pe direcţia y. În cazul α = 1, situaţia se 
schimbă total: comportarea sistemului este mai întâi periodică, după care, atunci 
când modulul q0 depăşeşte valoarea 2, avem de-a face cu oscilaţii aperiodice. 
Pentru valori ale parametrului α mai mari, nu se mai produc bifurcaţii. 

În fig.30 sunt prezentate diagrame Poincaré, trasate în cazul aceluiaşi 
sistem studiat. 

În concluzie, modelul Wiercigroch se caracterizează printr-un 
comportament dinamic complex, în care se regăsesc oscilaţii periodice, cvasi-
periodice, sub-armonice şi haotice. Deşi nu în toate cazurile analizate, totuşi, 
diagramele de bifurcaţie prezintă tranziţia clasică spre haos. 
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Se poate, de asemenea, remarca faptul că modul de oscilaţie a 
sistemului poate fi controlat eficient prin modificarea modulului forţei de 
aşchiere, q0; mai mult, o observaţie contrară practicii actuale ar fi aceea că, în 
anumite situaţii, amplitudinea vibraţiilor poate fi redusă prin creşterea forţei. 

 
Fig.30 – Diagrame Poincaré: (a) – q

(a)
0 = 1,25; (b) – q0 = 2,5 [40] 

(b) 

 
 

1.7. Soluţii tehnice pentru eliminarea vibraţiilor în procesele de prelucrare 
 

Datorită efectului nefavorabil pe care vibraţiile apărute pe parcursul 
procesului de prelucrare prin aşchiere îl au asupra calităţii şi preciziei suprafeţei 
generate, prezenţa acestora este, de cele mai multe ori, inacceptabilă. Rezolvarea 
acestei probleme implică două aspecte:  

• detectarea apariţiei vibraţiilor – evident, cu cât se face mai prompt, cu atât 
este mai bine; din păcate, modelele actuale ale procesului de aşchiere nu 
permit anticiparea cu precizie a momentului de apariţie a vibraţiilor; 

• adoptarea unor măsuri care să readucă procesul de prelucrare în domeniul 
de stabilitate. 

Soluţia cea mai simplă de eliminare a vibraţiilor este modificarea 
parametrilor regimului de aşchiere, în sensul reducerii, dar aceasta implică şi 
scăderea productivităţii prelucrării. Există şi alte soluţii în acest sens 
[2,8,10,18,31,33,34,37,38], dar niciuna dintre ele nu are un caracter suficient de 
general, ceea ce a îngreunat implementarea lor din punct de vedere practic. În 
continuare, sunt prezentate câteva soluţii tehnice de monitorizare şi/sau de 
eliminare a vibraţiilor. 

 
1.7.1. Detectarea instabilităţii prin monitorizarea curentului absorbit pentru 
acţionarea arborelui principal [33] 

Metoda a fost aplicată în cazul prelucrării prin frezare. Deşi există mai 
multe posibilităţi de detectare a vibraţiilor (spre exemplu prin monitorizare 
audio), se propune monitorizarea mărimii curentului absorbit pentru acţionarea 
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arborelui principal datorită unor avantaje pe care aceasta le prezintă: senzorii 
sunt ieftini şi fiabili, amplasarea lor făcându-se la distanţă faţă de zona de lucru. 

Oportunitatea utilizării unui semnal aferent unui proces de prelucrare 
pentru detectarea vibraţiilor poate fi definită prin trei factori: 

• capacitatea semnalului de a transmite informaţii despre instabilitate 
(frecvenţă, amplitudine, fază); 

• existenţa unei proceduri de procesare a semnalului, pentru a putea extrage 
informaţiile dorite despre instabilitatea procesului; 

• promptitudinea cu care este indicată apariţia instabilităţii. 
Experimentele efectuate arată o corelaţie bună între diagrama de 

variaţie a curentului absorbit, fig.31-a şi cea a forţei de aşchiere, fig.32-a. De 
asemenea există concordanţă între spectrele de frecvenţă la prelucrarea stabilă 
(fig.31-b şi 32-b) şi la prelucrarea instabilă (fig.31-c şi 32-c). 

 

  
Fig.32 – Dinamica semnalului forţă 

[33] 
Fig.31 – Dinamica semnalului curent 

[33] 
 

Se defineşte şi un indicator prin monitorizarea valorilor căruia să se 
poată semnala apariţia instabilităţii, notat cu R [33],  

 

( )
( ) ⎟

⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
=

∑
∑

2

2

staticevalori

dinamicevalori
R .            (40)    

 
Indicatorul poate fi calculat, spre exemplu, pentru forţa de aşchiere sau pentru 
curentul absorbit pentru acţionare. Depăşirea unui anumit prag (determinat pe 
bază de observaţii) înseamnă instabilitate. Din experimentele efectuate, s-a putut 
observa concordanţă între momentele când pragul critic a fost depăşit de 
parametrul R calculat pe baza forţelor măsurate, respectiv pe baza curenţilor 
măsuraţi. 
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1.7.2. Eliminarea vibraţiilor prin utilizarea unei scule oscilante [37] 
Metoda se bazează pe legătura dintre mărimea forţei de aşchiere şi 

valoarea unghiului de degajare al sculei şi este aplicată în cazul prelucrării prin 
strunjire. În fig.33 – sus este reprezentată legea de variaţie a unghiului de 
degajare, γ = γ(t), iar jos – amplitudinea simulată a vibraţiilor în cazul unui cuţit 
fix (sectorul A), respectiv în cazul în care cuţitul oscilează, în aşa fel încât 
unghiul de aşezare variază liniar şi continuu între o limită minimă şi una 
maximă (sectorul B). 

 
Fig.34 – Dispozitiv pentru asigurarea 
variaţiei unghiului de degajare [37]  

 
Pentru punerea în practică a 

acestei soluţii s-a utilizat dispozitivul prezentat în fig.34, pe care s-a montat şi 
un accelerometru 4, cu ajutorul căruia s-a efectuat măsurarea amplitudinii 
vibraţiilor; celelalte poziţii notate pe desen reprezintă: 1 – cuţit; 2 – ax portcuţit; 
3, 9 – roţi dinţate conice; 5 – sanie-portsculă; 6 – melc; 7 – roată melcată; 8 – ax. 
Rezultatele experimentale confirmă eficienţa metodei propuse. 

Fig.33 – Efectul variaţiei unghiului 
de degajare [37] 

 
1.7.3. Eliminarea vibraţiilor prin variaţia aleatoare multi-nivel a turaţiei 
mişcării principale [38] 

În acest caz se propune eliminarea vibraţiilor prin antrenarea arborelui 
principal într-o mişcare de rotaţie variabilă după legea 

 
( ) antn 0 ( )ztM ,⋅ ,     (41)        = +

 
în care n(t) reprezintă turaţia la momentul t, 
n0 – turaţia nominală prescrisă din 
considerente tehnologice, a = α·n

n 
[r

ot
/m

in
] 

0 – 
amplitudinea maximă admisibilă de variaţie 
a turaţiei, cu α o constantă predefinită iar 
M(t,z) – o funcţie de parametrizare aleatoare 
cu pasul z. În fig.35 este exemplificat un 
grafic de variaţie a turaţiei după o lege de 
tipul (41).  

t [s] 
 

Fig.35 – Lege de variaţie a 
turaţiei - exemplu 
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Rezultatele aplicării acestei metode sunt prezentate, în formă simulată, 
în fig.36, respectiv măsurate experimental, în fig.37. 

 
Acceleraţia vibraţiilor [g] 

Turaţia programată a arborelui principal [rot/min] 

Turaţia efectivă a arborelui principal [rot/min] 

 Timpul [s] Timpul [s] 
 

Fig.36 – Efectul simulat al variaţiei turaţiei arborelui principal [38] 
 

Acceleraţia vibraţiilor [g] 

Turaţia programată a arborelui principal [rot/min] 

Turaţia efectivă a arborelui principal [rot/min] 

 
 

Timpul [s]

Fig.37 - Efectul măsurat al variaţiei turaţiei arborelui principal [38] 
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1.8. Concluzii
 

După cum s-a arătat deja, în secţiunea 1.3., teoria clasică asupra 
stabilităţii procesului de aşchiere, prin simplificările pe care le presupune, nu 
oferă o imagine completă şi corectă a modului în care apare instabilitatea în 
procesele de prelucrare. Mai mult decât atât, pe baza acestei teorii nu se poate 
aprecia poziţia punctului de funcţionare al maşinii faţă de limita de stabilitate şi, 
prin urmare, nu se pot exploata, într-o măsură eficientă, resursele de 
productivitate ale sistemului tehnologic. 

Există un număr de încercări de utilizare ale unor modele neliniare şi 
chiar haotice pentru a caracteriza dinamica proceselor de prelucrare (dintre care 
câteva au fost expuse mai sus) dar, în general vorbind, acestea au la rândul lor 
neajunsuri,cum ar fi: 

• se referă la cazuri particulare (strunjire sau frezare sau rectificare etc.); 
• sunt complicate, utilizând un aparat matematic deosebit de complex; 
• se porneşte de la o abordare teoretică, după care se realizează, eventual, o 

validare experimentală, cu rezultate mai mult sau mai puţin 
convingătoare. 

Teoria haosului a fost deja aplicată, cu succes, pentru modelarea unor 
fenomene complexe, în domenii precum electronica, fizica cuantică, chimia, 
dinamica fluidelor sau meteorologia. Atât modelele haotice dezvoltate de alţi 
autori, cât şi unele rezultate deja obţinute de cercetătorii din echipa acestui 
proiect, lasă să se întrevadă posibilitatea găsirii unui model haotic al procesului 
de aşchiere, suficient de simplu şi de general, pe baza căruia să se poată apoi 
concepe un sistem inteligent pentru controlul on-line al stabilităţii sistemului 
tehnologic de prelucrare. 
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2. Generarea unor fişiere de date care să redea variaţia in timp a fiecărui 
parametru caracteristic al procesului de aşchiere
 
2.1. Descrierea programului experimental 
 

Pentru studiul caracterului haotic al dinamicii procesului de aşchiere, 
în vederea conturării unei noi metode de identificare a acesteia, au fost realizate 
trei seturi de experimente.  

Primul set de experimente a constat în strunjirea longitudinală a unor 
piese cilindrice din OLC 45, pornindu-se de la semifabricate cu diametrul de 80 
mm; adâncimea de aşchiere şi avansul au fost păstrate constante, iar turaţia 
arborelui principal a fost variată succesiv în trepte, pentru modificarea 
caracterului stabil/instabil al procesului de aşchiere. Pe suprafaţa fiecărei piese 
au fost efectuate 8-9 prelucrări succesive, fiecare pe lungimea de 7 mm.  

Al doilea set de experimente a presupus strunjirea unui semifabricat 
conic (fig.38), pornindu-se de la diametrul mai mic către cel mai mare 
(adâncimea de aşchiere variind, astfel, crescător de la 1mm la 4mm), viteza de 
aşchiere şi avansul fiind constante în cazul fiecărei piese, dar diferite de la o 
piesă la alta. S-a urmărit astfel trecerea de la o dinamică de tip stabil la una de 
tip instabil, în mod continuu. 

 

 
a)           b) 

Fig.38 – Setul 2 de experimente: a – semifabricatul utilizat; b – piesa rezultată 
 

La al treilea set de experimente s-a realizat strunjirea unor piese 
conice (fig.39), pornindu-se de la semifabricate cilindrice, prin reducerea 
continuă a adâncimii de aşchiere (de la 4mm la 1,25mm), viteza de aşchiere şi 
avansul fiind de asemenea constante în cazul fiecărei piese, dar diferite de la o 
piesă la alta. S-a urmărit, în acest caz, tranziţia de la regimul de prelucrare 
instabil la cel stabil. 
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     a)       b) 
Fig.39 – Setul 3 de experimente: a – semifabricatul utilizat; b – piesa rezultată 

 
Prelucrările au fost realizate pe un strung frontal SF-280 a cărui 

portsculă revolver a fost înlocuită cu o masă rotativă pe care a fost fixată o 
portsculă simplă (fig.40). 

 

 
 

Fig.40 – Standul experimental 
 
Pentru monitorizarea procesului de aşchiere s-a utilizat sistemul de 

achiziţie de date Spider 8, prin intermediul căruia s-a măsurat deformaţia 
specifică a cuţitului pe direcţia vitezei de aşchiere precum şi acceleraţia mişcării 
cuţitului pe aceeaşi direcţie. Sistemul de achiziţie de date Spider 8, produs de 
Hottinger Baldwin Messtechnik, permite alimentarea punţilor alcătuite din mărci 
tensometrice folosind o frecvenţă purtătoare de 4,8 KHz.  

Pentru efectuarea probelor s-a utilizat un cuţit dotat cu plăcuţe 
amovibile produs de Sandvik Coromant de tip PSSNR2525M12. Plăcuţele 
utilizate au fost de tip SNMG120416KM. Pe corpul sculei care a fost folosită 
pentru realizarea probelor au fost aplicate două mărci tensometrice fixate în 
semipunte. 

Caracteristicile mărcilor tensometrice utilizate, de tip 1-LY11-10/120 
au fost următoarele: lungimea grilei de măsurare – 10 mm; lăţimea acesteia –  
4,9 mm; rezistenţa nominală – 120 Ω; tensiunea maximă admisibilă – 13V. În 
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fig.41 şi în tab.1 şi 2 se prezintă modul în care mărcile tensometrice au fost 
fixate pe cuţitul folosit pentru realizarea probelor.  
 

Tab.1 – Caracteristicile corpului sculei folosite pentru efectuarea probelor 
 

Dimensiuni [mm] 
b f1 f1s H h1
25 32.0 23.7 25 25 
Dimensiuni [mm] Unghi[ 0] 
l1 l1s l3 γ 1 λs2
150 158.3 29.3 -8  0 

 
 

 
Fig.41 – Cuţitul utilizat pentru efectuarea probelor 

 

 
Tab.3 – Caracteristicile accelerometrului AC140-2A Tab.2 –  Amplasarea 

mărcilor tensometrice 
 

 

Sensibilitate 100mV/g 
Domeniul de frecvenţă 1-10000Hz Dimensiuni [mm] 
Domeniul dinamic de acceleraţie ±50g 
Frecvenţa de rezonanţă 23000Hz 
Domeniul de temperatura -50 – 1200C

 

c d E lm 
19,5 9,5 7,75 40 
 

Accelerometrul a fost fixat cu şurub la nivelul sculei aşchietoare. 
Accelerometrul utilizat a fost produs de compania Connection Technology 
Center Inc. de tip AC140-2A, având specificaţiile expuse în tab.3.  

În tab. 4 – 7 sunt prezentate regimurile de aşchiere aferente prelucrării 
pieselor din primul set de experimente, iar în fig.42 – 45 se pot observa 
suprafeţele prelucrate. 
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Tab.4 – Regimurile de lucru la prelucrarea suprafeţelor piesei 1 
 

Suprafaţa Turaţia 
[rot/min] 

Avansul  
[mm/rot] 

Adâncimea de 
aşchiere, [mm] 

1 1000 
2 900 
3 800 
4 700 
5 600 
6 500 

0,25 4 

7 400 
8 300 
9 200 

  
 

 
 

Fig.42 – Suprafeţele prelucrate în cazul piesei 1 
 
 

Tab.5 – Regimurile de lucru la prelucrarea suprafeţelor piesei 2 
 

Suprafaţa Turaţia 
[rot/min] 

Avansul  
[mm/rot] 

Adâncimea de 
aşchiere, [mm] 

1 300 
2 275 
3 250 
4 235 
5 220 
6 210 

0,25 4 

7 200 
8 185 
9 170 
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Fig.43 – Suprafeţele prelucrate în cazul piesei 2 
 

Tab.6 – Regimurile de lucru la prelucrarea suprafeţelor piesei 3 
 

Suprafaţa Turaţia 
[rot/min] 

Avansul  
[mm/rot] 

Adâncimea de 
aşchiere, [mm] 

1 700 
2 550 
3 450 
4 500 
5 350 
6 300 

0,25 3,5 

7 325 
8 340 
9 345 

 

 
 

Fig.44 – Suprafeţele prelucrate în cazul piesei 3 

 37



Proiectul ID_794                                                                             Raport in extenso pentru etapa 2009 

 
Tab.7 – Regimurile de lucru la prelucrarea suprafeţelor piesei 4 

 

Suprafaţa Turaţia 
[rot/min] 

Avansul  
[mm/rot] 

Adâncimea de 
aşchiere, [mm] 

1 700 
2 650 
3 675 
4 550 
5 400 0,25 3,75 

6 350 
7 200 
8 150 

 

 
 

Fig.45 – Suprafeţele prelucrate în cazul piesei 4 
 

În fig.46 sunt prezentate suprafeţele pieselor rezultate în urma celui 
de-al doilea set de experimente, iar în fig.47 – suprafeţele pieselor rezultate în 
urma celui de-al treilea set de experimente. În ambele cazuri avansul utilizat a 
avut valoarea de 0,3 mm/rot. 
 
2.2. Colectarea datelor şi procesarea acestora în vederea utilizării ulterioare 

 
S-au înregistrat, în fiecare caz, variaţiile forţei de aşchiere şi 

acceleraţiei, în direcţia componentei principale a forţei de aşchiere, sub forma 
unor fişiere, pentru a putea fi apoi procesate şi analizate. 

Calculul exponentului Lyapunov şi trasarea portretului fazic necesită 
ca valoarea medie a mărimii analizate să fie relativ constantă în timp. Această 
condiţie este îndeplinită de şirurile de valori măsurate ale acceleraţiei (fig.48); în 
cazul şirurilor de valori măsurate ale forţei de aşchiere, dacă adâncimea de 
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aşchiere se modifică după o anumită lege, atunci şi mărimea valorii medii a 
forţei variază, aproximativ după aceeaşi lege. Cum pentru seturile 2 şi 3 de 
experimente, adâncimea de aşchiere a fost crescătoare, respectiv descrescătoare, 
liniar, diagramele de variaţie a forţei au aspectul din fig.49, respectiv 50. 

 
 

   
     a)      b) 
 

      
     c)      d) 
 

Fig.46 – Suprafeţele pieselor prelucrate în al doilea set de experimente: 
a – n = 1200 rot/min; b – n = 1100 rot/min; 
 c – n = 1000 rot/min; d – n = 1300 rot/min. 
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     a)      b) 
 

      
    c)      d) 

 
Fig.47 – Suprafeţele pieselor prelucrate în al trelea set de experimente: 

a – n = 450 rot/min; b – n = 500 rot/min; 
 c – n = 600 rot/min; d – n = 650 rot/min. 

 

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

1 117 233 349 465 581 697 813 929 1045 1161 1277 1393 1509 1625 1741 1857 1973

 
 

Fig.48 – Diagramă de variaţie a acceleraţiei în cazul t = 3,5 mm,  
s = 0,25 mm/rot, n = 325 rot/min. 

 
Pentru a putea utiliza datele experimentale culese în aceste cazuri, a 

fost conceput un program MatLab care să extragă valoarea medie a forţei de 
aşchiere (determinată pe baza unei regresii liniare) din valorile măsurate ale 
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forţei, transformând astfel şirurile de valori în şiruri cu valoare medie constantă, 
nulă, asemănătoare celor conţinând valorile măsurate ale acceleraţiei. 

O altă operaţie necesară pentru a permite analiza ulterioară a datelor 
experimentale este eşantionarea datelor. Dată fiind frecvenţa de măsurare a 
sistemului de achiziţie a datelor, fişierele iniţiale conţin de la câteva zeci de mii 
până la câteva sute de mii de puncte. Dintre acestea, s-au extras seturi de câte 
5000 de puncte, din fiecare regiune unde aspectul diagramelor de variaţie a 
forţei sau acceleraţiei a fost semnificativ diferit. 

 
Fig.49 – Diagramă de variaţie a forţei de aşchiere în cazul n = 1200 rot/min. 

 
Fig.50 – Diagramă de variaţie a forţei de aşchiere în cazul n = 500 rot/min. 
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2.3. Diagramele FFT ale fişierelor ce urmează a fi analizate
 

Pentru a putea face eventualele conexiuni între starea de 
stabilitate/instabilitate a dinamicii procesului de aşchiere şi valorile exponentului 
Lyapunov sau aspectul portretului fazic, trebuie ca mai întâi caracterul dinamicii 
să fie bine precizat. În acest scop au fost realizate diagramele FFT pentru toate 
fişierele de valori ale acceleraţiei sau forţei de aşchiere care urmează a fi apoi 
analizate cu instrumente specifice Teoriei haosului.  

În continuare, sunt prezentate diagramele FFT, în ordinea seturilor de 
experimente efectuate. 
 
- Experimentul 1, piesa 1, variabila forţă: 
 

 

n=200

 

n=300 n=300 

 

n=400 n=400 
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n=600 n=500

 

n=700 n=700

 

n=800 n=800 

 

n=800

 43



Proiectul ID_794                                                                             Raport in extenso pentru etapa 2009 

 

n=1000 n=900

 
- Experimentul 1, piesa 1, variabila acceleraţie: 
 

 

n=200

 

n=300 n=300 

 

n=400 n=400
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n=500 n=600 

 

n=700 n=700 

 
- Experimentul 1, piesa 2, variabila forţă: 
 

 

n=170 n=170 

 

n=185 n=185
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n=200 n=210 

 

n=220

 

n=235 n=235

 

n=250 n=250 
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n=275 n=300 

 

n=300 n=300 

 
- Experimentul 1, piesa 2, variabila acceleraţie: 
 

 

n=170 n=170 

 

n=185 n=185 
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n=200 n=210 

 

n=220

 

n=235 n=235 

 

n=250 n=250 
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n=275 n=300 

 

n=300 n=300 

 
 
- Experimentul 1, piesa 3, variabila forţă: 
 

 

n=325 n=300

 

n=340 n=345 
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n=350 n=350 

 

n=450 n=450 

 

n=500 n=500 

 

n=550 n=550
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- Experimentul 1, piesa 3, variabila acceleraţie: 
 

 

n=300 n=325 

 

n=340 n=345 

 

n=350 n=350 

 

n=450 n=450 
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n=500 n=500 

 

n=550 n=700 

 
 
- Experimentul 1, piesa 4, variabila forţă: 
 

 

n=150 n=150 

 

n=200 n=200
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n=350 n=200

 

n=350 n=350 

 

n=450 n=450 

 

n=450
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n=550 n=550 

 

n=650 n=650

 

n=675 n=675

 

n=700
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- Experimentul 1, piesa 4, variabila acceleraţie: 
 

 

n=150 n=150 

 

n=200 n=200

 

n=200 n=350 

 

n=350 n=350 
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n=450
n=450 

 

n=450

 

n=550 n=550

 

n=650 n=650 
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n=675 n=675 

 

n=700

 
 
- Experimentul 2, n = 1200 rot/min, variabila forţă: 
 

 

 

 57



Proiectul ID_794                                                                             Raport in extenso pentru etapa 2009 

 
 
- Experimentul 2, n = 1200 rot/min, variabila acceleraţie: 
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- Experimentul 2, n = 1100 rot/min, variabila forţă: 
 

 

 

 
 
- Experimentul 2, n = 1100 rot/min, variabila acceleraţie: 
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- Experimentul 2, n = 1000 rot/min, variabila forţă: 
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- Experimentul 2, n = 1000 rot/min, variabila acceleraţie: 
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- Experimentul 2, n = 1300 rot/min, variabila forţă: 
 

 

 

 
 
- Experimentul 2, n = 1300 rot/min, variabila acceleraţie: 
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- Experimentul 3, n = 450 rot/min, variabila forţă: 
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- Experimentul 3, n = 450 rot/min, variabila acceleraţie: 
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- Experimentul 3, n = 500 rot/min, variabila forţă: 
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- Experimentul 3, n = 500 rot/min, variabila acceleraţie: 
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- Experimentul 3, n = 550 rot/min, variabila forţă: 
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- Experimentul 3, n = 550 rot/min, variabila acceleraţie: 

 

 
 
- Experimentul 3, n = 600 rot/min, variabila forţă: 
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- Experimentul 3, n = 600 rot/min, variabila acceleraţie: 
 

 

 
 
- Experimentul 3, n = 650 rot/min, variabila forţă: 
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- Experimentul 3, n = 650 rot/min, variabila acceleraţie: 
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2.4. Concluzii
 

Analizând cu atenţie diagramele FFT anterior prezentate, se pot 
extrage câteva concluzii referitoare la dinamica procesului de prelucrare. 

În cazul primului experiment, sistemul tehnologic prezintă două 
frecvenţe proprii ale vibraţiilor, prima în jurul valorii de 250 Hz iar cea de-a 
doua la aproximativ 1700 Hz. 

 

 Pentru prima piesă (t = 4 mm), amplitudinea vibraţiilor este semnificativă 
în domeniul 300 … 800 rot/min, cu valori maxime la 300 rot/min (pentru 
prima frecvenţă proprie) şi la 700 rot/min (pentru cea de-a doua frecvenţă 
proprie). 

 Pentru cea de-a doua piesă (t = 4 mm), amplitudinea vibraţiilor prezintă 
un minim la 210 … 220 rot/min, un maxim local la 170 rot/min şi un 
maxim absolut la 275 rot/min (pentru prima frecvenţă proprie); în cazul 
celei de-a doua frecvenţe proprii, amplitudinea vibraţiilor este mai redusă, 
observabilă mai ales pe diagramele acceleraţiei, cu un maxim în cazul 
turaţiei de 300 rot/min. 

 Pentru cea de-a treia piesă (t = 3,5 mm), s-au înregistrat vibraţii 
semnificative doar în domeniul 350 … 500 rot/min, cu amplitudine 
maximă (pentru ambele frecvenţe proprii) la 350 şi la 450 rot/min. 

 Pentru cea de-a patra piesă (t = 3,75 mm), au apărut vibraţii în intervalul 
de turaţii cuprins între 200 şi 675 rot/min, cu maxim al amplitudinii la 450 
rot/min (prima frecvenţă proprie), respectiv la 350 rot/min (a doua 
frecvenţă proprie). 

 

În cazul celui de-al doilea experiment, la prelucrarea cu adâncime de 
aşchiere crescătoare liniar, frecvenţele proprii ale vibraţiilor odată apărute sunt 
aproximativ aceleaşi ca la primul experiment. Modificarea turaţiei de lucru 
atrage o oarecare variaţie a amplitudinii maxime de vibraţie, fără a se putea 
sesiza o dependenţă de tip proporţional. Amplitudinile maxime corespunzătoare 
celor două frecvenţe proprii sunt comparabile (cu valori ceva mai mari pentru 
prima frecvenţă proprie) şi cresc odată cu adâncimea de aşchiere. 
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În cazul celui de-al treilea experiment, la prelucrarea cu adâncime de 
aşchiere descrescătoare, prima frecvenţă proprie de vibraţie se manifestă la toate 
piesele prelucrate (respectiv, la toate turaţiile folosite). A doua frecvenţă proprie 
apare numai pentru turaţiile mai mari (600 şi 650 rot/min), cu o valoare maxima 
a amplitudinii mult mai redusă. 
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3. Calculul exponentului Lyapunov pentru fiecare dintre fişierele generate 
în cadrul programului experimental
 

Aşa după cum s-a arătat deja la §1.5.2., calculul exponentului 
Lyapunov este una dintre soluţiile cele mai utilizate pentru a stabili dacă 
dinamica unui sistem oarecare are sau nu caracter haotic. Pe lângă aceasta, 
având în vedere scopul de ansamblu al proiectului, este important de stabilit 
dacă există vreo legătură între caracterul dinamicii procesului de prelucrare şi 
valoarea exponentului Lyapunov. 

Cu ajutorul unui program de calcul, bazat în principiu pe formula (22), 
s-a determinat exponentul Lyapunov pentru toate fişierele cu valori ale forţei de 
aşchiere şi acceleraţiei generate în cadrul experimentelor mai sus prezentate. 
Pentru calcul s-au utilizat câte trei tranşe a 500 de valori consecutive, extrase din 
fiecare set de 5000 de puncte corespunzând zonelor cu aspect particular din 
diagramele de variaţie a forţei de aşchiere şi acceleraţiei. Rezultatele sunt 
prezentate în cele ce urmează, în formă numerică şi grafică. 
 
- Experimentul 1, piesa 1, variabila forţă: 
 

 t4_1_f interval λ t4_1_f interval λ 
1001-1500  1001-1500 0.4421 

 
 
 
 

0.3878 
2501-3000 0.3760 

  
200 

4001-4500 
2501-3000 0.4269 

 
700_1

4001-4500 0.4206 0.3759 
1001-1500 0.3803 1001-1500 0.4095 

2501-3000 0.3200 
 

300_1 
4001-4500 

2501-3000 0.4000 
 

700_2
3501-4000 0.4055 0.2660 
1001-1500 0.4519 1001-1500 0.2805 

2501-3000 0.2900 
 

300_2 
4001-4500 

2501-3000 0.4309 
 

800_1
3501-4000 0.4298 0.2866 
1001-1500 0.4252 1001-1500 0.3762 

2501-3000 0.3427 
 

400_1 
4001-4500 

2501-3000 0.4305 
 

800_2
4001-4500 0.4395 0.3681 
1001-1500 0.4202 1001-1500 0.3491 

2501-3000 0.3420 
 

400_2 
4001-4500 

2501-3000 0.4475 
 

800_3
4001-4500 0.3972 0.3706 
1001-1500 0.4985 1001-1500 0.4280 

2501-3000 0.3429 
 

500 
4001-4500 

2501-3000 0.5002 
 

900 
3501-4000 0.4936 0.3468 
1001-1500 0.4806 1001-1500 0.3750 

2501-3000 0.3879 
 

600 
4001-4500 

2501-3000 0.4955 
 

1000 
4001-4500 0.5011 0.4079 
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- Experimentul 1, piesa 2, variabila forţă: 
 

1001-1500 0.4316             
2501-3000 0.4469 

 
235_1 

4001-4500 
t4_2_f interval λ  0.3885 1001-1500 0.4346  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1001-1500 0.4166 
2501-3000 0.3711 

 
235_2 

4001-4500 

2501-3000 0.4155 
 

170_1 
4001-4500 0.4107 

0.3894 1001-1500 0.2886 
1001-1500 0.4510 
2501-3000 0.4376 

 
250_1 

4001-4500 

2501-3000 0.3399 
 

170_2 
4001-4500 0.2908 

0.4158 1001-1500 0.3754 
1001-1500 0.3736 
2501-3000 0.4090 

 
250_2 

4001-4500 

2501-3000 0.4248 
 

185_1 
4001-4500 0.3795 

0.4297 1001-1500 0.3793 
1001-1500 0.2662 
2501-3000 0.2786 

 
275 

4001-4500 

2501-3000 0.4029 
 

185_2 
4001-4500 0.3874 

0.2918 1001-1500 0.3713 
1001-1500 0.5122 
2501-3000 0.4794 

 
300_1 

4001-4500 

2501-3000 0.3715 
 

200 
4001-4500 0.3783 

0.4716 1001-1500 0.4036 
1001-1500 0.4858 
2501-3000 0.4406 

 
300_2 

4001-4500 

2501-3000 0.4014 
 

210 
4001-4500 0.4271 

0.4061 1001-1500 0.3712 
1001-1500 0.4055 
2501-3000 0.4273 

 
300_3 

4001-4500 

2501-3000 0.4173 
 

220 
4001-4500 0.3938 

0.3950 
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- Experimentul 1, piesa 2, variabila acceleraţie: 
 

 1001-1500 0.5318 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

t4_2_a interval λ 2501-3000 0.5181 
 

235_1 
4001-4500 1001-1500 0.5316 

2501-3000 0.5514 
 

170_1 
4001-4500 

0.5329 
1001-1500 0.5365 

0.5388 2501-3000 0.4919 
 

235_2 
4001-4500 1001-1500 0.4710 

2501-3000 0.5202 
 

170_2 
4001-4500 

0.5111 
1001-1500 0.5409 

0.4710 2501-3000 0.5263 
 

250_1 
4001-4500 1001-1500 0.5343 

2501-3000 0.5131 
 

185_1 
4001-4500 

0.4902 
1001-1500 0.5190 

0.5324 2501-3000 0.5253 
 

250_2 
4001-4500 1001-1500 0.5333 

2501-3000 0.5131 
 

185_2 
4001-4500 

0.5360 
1001-1500 0.4501 

0.4974 2501-3000 0.4564 
 

275 
4001-4500 1001-1500 0.5266 

2501-3000 0.5298 
 

200 
4001-4500 

0.4689 
1001-1500 0.5502 

0.5427 2501-3000 0.5432 
 

300_1 
4001-4500 1001-1500 0.5367 

2501-3000 0.5058 
 

210 
4001-4500 

0.5452 
1001-1500 0.5292 

0.5197 2501-3000 0.5341 
 

300_2 
4001-4500 1001-1500 0.5142 

2501-3000 0.5053 
 

220 
4001-4500 

0.5284 
1001-1500 0.5173 

0.4963 2501-3000 0.5327 
 

300_3 
4001-4500 0.5006 
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- Experimentul 1, piesa 3, variabila forţă: 
 

 t3_5_f interval λ 
1001-1500 0.3199  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1001-1500 0.4609 
2501-3000 0.4480 

 
300 

4001-4500 

2501-3000 0.4102 
 

450_1
4001-4500 0.3890 0.4905 
1001-1500 0.4292 1001-1500 0.4796 

2501-3000 0.4981 
 

325 
4001-4500 

2501-3000 0.4015 
 

450_2
4001-4500 0.3946 0.4798 
1001-1500 0.5048 1001-1500 0.4912 

2501-3000 0.5094 
 

340 
4001-4500 

2501-3000 0.4791 
 

500_1
3501-4000 0.4810 0.4881 
1001-1500 0.4802 1001-1500 0.4628 

2501-3000 0.4749 
 

345 
4001-4500 

2501-3000 0.4663 
 

500_2
3501-4000 0.4965 0.4759 
1001-1500 0.4581 1001-1500 0.3778 

2501-3000 0.3466 
 

350_1 
4001-4500 

2501-3000 0.4915 
 

550 
4001-4500 0.4794 0.3369 
1001-1500 0.4822 1001-1500 0.3746 

2501-3000 0.4003 
 

350_2 
4001-4500 

2501-3000 0.4765 
 

700 
4001-4500 0.4704 0.3588 
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- Experimentul 1, piesa 3, variabila acceleraţie: 
 

 t3_5_a interval λ 1001-1500 0.2454  
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1001-1500 0.5558 
2501-3000 0.5258 

 
300 

4001-4500 

2501-3000 0.2685 
 

450_1
4001-4500 0.2165 0.5324 1001-1500 0.3288 1001-1500 0.5574 

2501-3000 0.5305 
 

325 
4001-4500 

2501-3000 0.2815 
 

450_2
4001-4500 0.3262 0.5118 1001-1500 0.3935 1001-1500 0.5196 

2501-3000 0.5218 
 

340 
4001-4500 

2501-3000 0.4062 
 

500_1
3501-4000 0.3869 0.4979 1001-1500 0.3490 1001-1500 0.4842 

2501-3000 0.4790 
 

345 
4001-4500 

2501-3000 0.3442 
 

500_2
3501-4000 0.3555 0.4774 1001-1500 0.4967 1001-1500 0.2901 

2501-3000 0.2360 
 

350_1 
4001-4500 

2501-3000 0.4825 
 

550 
4001-4500 0.4897 0.2760 1001-1500 0.4510 1001-1500 0.2611 

2501-3000 0.3282 
 

350_2 
4001-4500 

2501-3000 0.4621 
 

700 
4001-4500 0.4428 0.2913 
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- Experimentul 1, piesa 4, variabila forţă: 
 

 t3_75_f interval λ 
1001-1500  

 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1001-1500 0.3978 
2501-3000 0.4220 

 
150_1 

4001-4500 0.4142 
1001-1500 0.3773 
2501-3000 0.3418 

 
150_2 

4001-4500 0.4022 
1001-1500 0.4546 
2501-3000 0.4173 

 
200_1 

4001-4500 0.4032 
1001-1500 0.4070 
2501-3000 0.3773 

 
200_2 

4001-4500 0.4255 
1001-1500 0.2814 
2501-3000 0.2631 

 
200_3 

4001-4500 0.2706 
1001-1500 0.4692 
2501-3000 0.4739 

 
350_1 

4001-4500 0.4439 
1001-1500 0.3389 
2501-3000 0.3445 

 
350_2 

4001-4500 0.3947 
1001-1500 0.4382 
2501-3000 0.4433 

 
350_3 

4001-4500 0.4363 
1001-1500 0.4616 
2501-3000 0.3938 

 
450_1 

4001-4500 0.3283 

0.3714 
2501-3000 0.3952 

 
450_2 

4001-4500 0.4459 
1001-1500 0.4142 
2501-3000 0.3949 

 
450_3 

4001-4500 0.4231 
1001-1500 0.4040 
2501-3000 0.4185 

 
550_1 

4001-4500 0.3443 
1001-1500 0.3823 
2501-3000 0.3436 

 
550_2 

4001-4500 0.4042 
1001-1500 0.5099 
2501-3000 0.4677 

 
650_1 

4001-4500 0.3499 
1001-1500 0.3448 
2501-3000 0.3512 

 
650_2 

4001-4500 0.3641 
1001-1500 0.4560 
2501-3000 0.4230 

 
675_1 

4001-4500 0.4137 
1001-1500 0.4212 
2501-3000 0.4172 

 
675_2 

4001-4500 0.4304 
1001-1500 0.4594 
2501-3000 0.4598 

 
700 

4001-4500 0.4612 

 79



Proiectul ID_794                                                                             Raport in extenso pentru etapa 2009 

 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52

 
 
 

- Experimentul 1, piesa 4, variabila acceleraţie: 
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t3_75_a interval λ  1001-1500 0.2981 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Experimentul 2, n = 1200 rot/min, variabila forţă: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1001-1500 0.5479 
2501-3000 0.5468 

 
150_1 

4001-4500 

2501-3000 0.3304 
 

450_2 
4001-4500 0.3616 

0.5419 1001-1500 0.5083 
1001-1500 0.5421 
2501-3000 0.5057 

 
150_2 

4001-4500 

2501-3000 0.4714 
 

450_3 
4001-4500 0.4108 

0.5301 1001-1500 0.4764 
1001-1500 0.5543 
2501-3000 0.5243 

 
200_1 

4001-4500 

2501-3000 0.4381 
 

550_1 
4001-4500 0.4457 

0.5282 1001-1500 0.3436 
1001-1500 0.5256 
2501-3000 0.5088 

 
200_2 

4001-4500 

2501-3000 0.4026 
 

550_2 
4001-4500 0.3473 

0.4974 1001-1500 0.5009 
1001-1500 0.4407 
2501-3000 0.4798 

 
200_3 

4001-4500 

2501-3000 0.4978 
 

650_1 
4001-4500 0.4750 

0.4432 1001-1500 0.4402 
1001-1500 0.3535 
2501-3000 0.3047 

 
350_1 

4001-4500 

2501-3000 0.4612 
 

650_2 
4001-4500 0.4374 

0.3957 1001-1500 0.2785 
1001-1500 0.2935 
2501-3000 0.2808 

 
350_2 

4001-4500 

2501-3000 0.2929 
 

675_1 
4001-4500 0.2955 

0.3195 1001-1500 0.3811 
1001-1500 0.3361 
2501-3000 0.3982 

 
350_3 

4001-4500 

2501-3000 0.3559 
 

675_2 
4001-4500 0.3092 

0.3812 1001-1500 0.4484 
1001-1500 0.2554 
2501-3000 0.2926 

 
450_1 

4001-4500 

2501-3000 0.4141 
 

700 
4001-4500 0.4138 

0.2707 

f3 interval λ 
1001-1500 0.3833 1001-1500 0.4913 

2501-3000 0.5224 
 
h 

4001-4500 
2501-3000 0.3800 t3
4001-4500 0.4167 0.5373 
1001-1500 0.4049 1001-1500 0.4889 

2501-3000 0.5145 
 

t1

4001-4500 
2501-3000 0.4014 v1
4001-4500 0.4090 0.4949 
1001-1500 0.4709 1001-1500 0.4924 

2501-3000 0.4833 
 

t2

4001-4500 
2501-3000 0.4409 

 
v2

4001-4500 0.4554 0.4208 
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- Experimentul 2, n = 1200 rot/min, variabila acceleraţie: 
 

 a3 interval λ 
1001-1500  0.4589 1001-1500 0.5243 
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2501-3000 0.5419 
 
h 

4001-4500 
2501-3000 0.5034 t3
4001-4500 0.4759 0.5164 
1001-1500 0.5232 1001-1500 0.5329 

2501-3000 0.5295 
 

t1

4001-4500 
2501-3000 0.5008 t4
4001-4500 0.4798 0.5293 
1001-1500 0.4644 1001-1500 0.5480 

2501-3000 0.5225 
 

t2

4001-4500 
2501-3000 0.4418 

 
v 

4001-4500 0.4584 0.5250 
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- Experimentul 2, n = 1100 rot/min, variabila forţă: 
 

f4 interval λ  1001-1500 
 

0.4776 1001-1500 0.5014 
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- Experimentul 2, n = 1100 rot/min, variabila acceleraţie: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2501-3000 0.4818 
 
h 

4001-4500 

2501-3000 0.4588 v1
4001-4500 0.4638 0.5042 
1001-1500 0.4737 1001-1500 0.4848 

2501-3000 0.5110 
 

t1

4001-4500 

2501-3000 0.4354 v2
4001-4500 0.4569 0.4858 
1001-1500 0.4859 1001-1500 0.5045 

2501-3000 0.4473 
 

t2

4001-4500 

2501-3000 0.4615 
 

v3

4001-4500 0.4534 0.4130 

a4 interval λ 
1001-1500 0.4565 1001-1500 0.5213 

2501-3000 0.5165 
 
h 

4001-4500 
2501-3000 0.4780 t3
4001-4500 0.4777 0.5284 
1001-1500 0.4780 1001-1500 0.4917 

2501-3000 0.5107 
 

t1

4001-4500 
2501-3000 0.4839 t4
4001-4500 0.4498 0.5093 
1001-1500 0.4523 1001-1500 0.5017 

2501-3000 0.4765 
 

t2

4001-4500 
2501-3000 0.4236 

 
v 

4001-4500 0.4590 0.4895 
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- Experimentul 2, n = 1000 rot/min, variabila forţă: 
 

1001-1500  0.4623 
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f5 interval λ 2501-3000 0.4306 
 

t2

1001-1500 0.4977 
2501-3000 0.4746 

 
h 

4001-4500 0.3997 
1001-1500 0.4087 

4001-4500 0.4755 2501-3000 0.4477 t3
1001-1500 0.4866 
2501-3000 0.4612 

 
t1

4001-4500 0.4387 
1001-1500 0.4574 

4001-4500 0.4939 2501-3000 0.4497 
 
v 

4001-4500 0.4427 
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- Experimentul 2, n = 1000 rot/min, variabila acceleraţie: 
 

a5 interval λ  1001-1500 
 

0.5090 
1001-1500 0.5381 
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- Experimentul 2, n = 1300 rot/min, variabila forţă: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

2501-3000 0.5301 
 
h 

2501-3000 0.4541 t3
4001-4500 0.4379 

4001-4500 0.5257 1001-1500 0.4782 
1001-1500 0.5076 
2501-3000 0.5029 

 
t1

2501-3000 0.4801 t4
4001-4500 0.4730 

4001-4500 0.5010 1001-1500 0.4631 
1001-1500 0.4772 
2501-3000 0.5152 

 
t2

2501-3000 0.4076 
 
v 

4001-4500 0.4618 
4001-4500 0.5167 

1001-1500 0.5054 
2501-3000 0.4778 

 
t2f7 interval λ 

4001-4500 0.4061 1001-1500 0.5071 
1001-1500 0.3605 2501-3000 0.5003 

 
h 

2501-3000 0.3572 t34001-4500 0.5072 
4001-4500 0.3738 1001-1500 0.4765 
1001-1500 0.4119 
2501-3000 0.4519 

 
v 

2501-3000 0.4796 
 

t1

4001-4500 0.4933 
4001-4500 0.4454 
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- Experimentul 2, n = 1300 rot/min, variabila acceleraţie: 
 

 a7 interval λ 1001-1500  0.4398 1001-1500 0.5032 
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2501-3000 0.5226 
 
h 2501-3000 0.4201 t3

4001-4500 0.4481 4001-4500 0.5291 1001-1500 0.5024 1001-1500 0.4920 
2501-3000 0.5195 

 
t1

2501-3000 0.4538 t4
4001-4500 0.4549 4001-4500 0.4822 1001-1500 0.4211 1001-1500 0.4675 

2501-3000 0.4803 
 

t2
2501-3000 0.3765 

 
v 

4001-4500 0.3683 4001-4500 0.4553 
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- Experimentul 3, n = 450 rot/min, variabila forţă: 
 

 f450 interval λ 501-1000 0.2080 
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- Experimentul 3, n = 450 rot/min, variabila acceleraţie: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

501-1000 0.2433
1001-1500 0.2711

 
v1

1001-1500 0.2771 
 

t3

1501-2000 0.2880 
1501-2000 0.2423 501-1000 0.3060 
501-1000 0.2676
1001-1500 0.2588

 
v2

1001-1500 0.2621 
 

t4

1501-2000 0.3221 
1501-2000 0.2627 501-1000 0.3647 
501-1000 0.2354
1001-1500 0.2465

 
v3

1001-1500 0.3537 
 

h1

1501-2000 0.3433 
1501-2000 0.2702 501-1000 0.3465 
501-1000 0.2166
1001-1500 0.2734

 
t1

1001-1500 0.3010 
 

h2

1501-2000 0.3895 
1501-2000 0.2206 501-1000 0.3190 
501-1000 0.2881
1001-1500 0.3230

 
t2

1001-1500 0.3624 
 

h3

1501-2000 0.3766 
1501-2000 0.3240

a450 interval λ 1001-1500 0.4574 
1001-1500 0.4096 
2501-3000 0.5252 

 
v 

2501-3000 0.4622 
 

t2

4001-4500 0.4650 
4001-4500 0.5294 1001-1500 0.5125 
1001-1500 0.4089 
2501-3000 0.4485 

 
t1

2501-3000 0.5252 
 
h 

4001-4500 0.5293 
4001-4500 0.4581 
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- Experimentul 3, n = 500 rot/min, variabila forţă: 
 
 f500 interval λ 

501-1000 0.3209 
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501-1000 0.2326
1001-1500 0.2262

 
v1

1001-1500 0.3432 
 

t3

1501-2000 0.2659 1501-2000 0.2454
501-1000 0.2561 501-1000 0.2313

1001-1500 0.2211
 

v2
1001-1500 0.3006 

 
t4

1501-2000 0.3299 1501-2000 0.2323
501-1000 0.3688 501-1000 0.2320

1001-1500 0.2155
 

v3
1001-1500 0.3356 

 
h1

1501-2000 0.3958 1501-2000 0.2480
501-1000 0.3717 501-1000 0.2243

1001-1500 0.3016
 

t1
1001-1500 0.3635 

 
h2

1501-2000 0.3923 1501-2000 0.2869
501-1000 0.3910 501-1000 0.3027

1001-1500 0.3147
 

t2
1001-1500 0.3147 

 
h3

1501-2000 0.3377 1501-2000 0.3430
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- Experimentul 3, n = 500 rot/min, variabila acceleraţie: 
 

 a500 interval λ 1001-1500  0.5333 
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- Experimentul 3, n = 550 rot/min, variabila forţă: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1001-1500 0.4242 
2501-3000 0.4131 

 
v 2501-3000 0.4973 

 
t2

4001-4500 0.4843 4001-4500 0.3913 1001-1500 0.5211 1001-1500 0.4187 
2501-3000 0.4619 

 
t1

2501-3000 0.5236 
 
h 

4001-4500 0.4892 4001-4500 0.5012 

f550 interval λ 501-1000 0.3775 
501-1000 0.2750
1001-1500 0.2688

 
v1

1001-1500 0.3647 
 

t3

1501-2000 0.4135 
1501-2000 0.2433 501-1000 0.4319 
501-1000 0.2346
1001-1500 0.2403

 
v2

1001-1500 0.3798 
 

t4

1501-2000 0.4219 
1501-2000 0.2953 501-1000 0.4155 
501-1000 0.2686
1001-1500 0.2806

 
v3

1001-1500 0.3900 
 

h1

1501-2000 0.3807 
1501-2000 0.2697 501-1000 0.4303 
501-1000 0.3056
1001-1500 0.2730

 
t1

1001-1500 0.4077 
 

h2

1501-2000 0.3479 
1501-2000 0.2977 501-1000 0.4292 
501-1000 0.3273
1001-1500 0.3052

 
t2

1001-1500 0.3885 
 

h3

1501-2000 0.4129 
1501-2000 0.3472
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- Experimentul 3, n = 550 rot/min, variabila acceleraţie: 
 
 a550 interval λ 

 1001-1500 0.4103 
 2501-3000 0.3983 

 
v 

 4001-4500 0.3737 
 1001-1500 0.4419 

2501-3000 0.4154 
 

t1 
4001-4500 0.4274  
1001-1500 0.4652  2501-3000 0.4669 

 
t2 4001-4500 0.5245 

 1001-1500 0.4923 
 2501-3000 0.4769 

 
h 

 4001-4500 0.4903 
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- Experimentul 3, n = 600 rot/min, variabila forţă: 
 

 f600 interval λ 501-1000 0.3744 
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- Experimentul 3, n = 600 rot/min, variabila acceleraţie: 
 
 
 
 
 
 
 

501-1000 0.2834
1001-1500 0.2928

 
v1

1001-1500 0.3813 
 

t3

1501-2000 0.3624 
1501-2000 0.2839 501-1000 0.3929 
501-1000 0.2948
1001-1500 0.2799

 
v2

1001-1500 0.3753 
 

t4

1501-2000 0.3857 
1501-2000 0.2744 501-1000 0.4612 
501-1000 0.2796
1001-1500 0.3029

 
v3

1001-1500 0.4339 
 

h1

1501-2000 0.4464 
1501-2000 0.3077 501-1000 0.4096 
501-1000 0.3197
1001-1500 0.3169

 
t1

1001-1500 0.4370 
 

h2

1501-2000 0.4048 
1501-2000 0.2942 501-1000 0.4653 
501-1000 0.3373
1001-1500 0.3103

 
t2

1001-1500 0.4226 
 

h3

1501-2000 0.4385 
1501-2000 0.3394

a600 interval λ 
1001-1500 0.4355 
2501-3000 0.4117 

 
v 

4001-4500 0.4519 
1001-1500 0.4235 
2501-3000 0.4450 

 
t1

4001-4500 0.4537 
1001-1500 0.4824 
2501-3000 0.5313 

 
t2

4001-4500 0.5269 
1001-1500 0.4789 
2501-3000 0.4897 

 
h 

4001-4500 0.5061 
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- Experimentul 3, n = 650 rot/min, variabila forţă: 
 

 f650 interval λ 
501-1000 0.3900  
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501-1000 0.2741
1001-1500 0.2800

 
v1

1001-1500 0.3837 
 

t3

1501-2000 0.4520 1501-2000 0.2702
501-1000 0.4294 501-1000 0.2969

1001-1500 0.2841
 

v2
1001-1500 0.4166 

 
t4

1501-2000 0.3795 1501-2000 0.2714
501-1000 0.4151 501-1000 0.3085

1001-1500 0.2677
 

v3
1001-1500 0.3973 

 
h1

1501-2000 0.4045 1501-2000 0.2849
501-1000 0.4185 501-1000 0.3107

1001-1500 0.3310
 

t1
1001-1500 0.4001 

 
h2

1501-2000 0.4129 1501-2000 0.3409
501-1000 0.4321 501-1000 0.3160

1001-1500 0.3642
 

t2
1001-1500 0.4269 

 
h3

1501-2000 0.4064 1501-2000 0.3653
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- Experimentul 3, n = 650 rot/min, variabila acceleraţie: 
 
 a650 interval λ 
 1001-1500 0.4061 

2501-3000 0.3802 
 
v  

4001-4500 0.3741  
1001-1500 0.4308  2501-3000 0.4422 

 
t1 4001-4500 0.4530 

 1001-1500 0.5000 
 2501-3000 0.5178 

 
t2

 4001-4500 0.5134 
 1001-1500 0.4795 

2501-3000 0.4816 
 
h  

4001-4500 0.4964  
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Dacă se analizează modul în care variază valoarea exponentului 
Lyapunov în funcţie de caracterul dinamicii procesului de prelucrare, se poate 
observa că, practic în toate cazurile când apar vibraţii, valoarea exponentului 
scade. Uneori această tendinţă este mai puţin evidentă, dar sunt situaţii (spre 
exemplu primul experiment, piesa a treia, sau al doilea experiment, la turaţia de 
1300 rot/min, sau al treilea experiment, la turaţiile de 600 şi 650 rot/min) când 
variaţia valorii exponentului este extrem de evidentă la apariţia (respectiv 
dispariţia) vibraţiilor. 
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4. Trasarea diagramei de tip „phase portrait” pentru fiecare dintre fişierele 

generate în cadrul programului experimental 
 

Conform celor prezentate în §1.5.1., trasarea portretului fazic (a 

reprezentării de tip „phase portrait”) oferă informaţii importante despre evoluţia 

unui sistem din punct de vedere dinamic. Având în vedere că mărimile măsurate 

pentru a caracteriza starea procesului de aşchiere din punct de vedere dinamic 

sunt forţa de aşchiere, F, şi acceleraţia unui punct de pe tăişul sculei aşchietoare, 

a, relaţia (18), pe baza căreia se trasează o reprezentare de tip „phase portrait” 

devine, în cele două cazuri,  FfF  , respectiv  aga  . 

Pornindu-se de la fişierele cu valori ale forţei de aşchiere şi 

acceleraţiei generate în cadrul experimentelor mai sus prezentate, cu ajutorul 

softului AutoLISP s-au trasat portretele fazice în toate cazurile. S-au utilizat, în 

acest scop, tranşe a 200 de valori consecutive, extrase din fiecare set de 5000 de 

puncte, corespunzând zonelor cu aspect particular din diagramele de variaţie a 

forţei de aşchiere şi acceleraţiei. Rezultatele sunt prezentate în cele ce urmează, 

în formă grafică. 

 

- Experimentul 1, piesa 1, variabila acceleraţie: 
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- Experimentul 1, piesa 1, variabila forţă: 

 

 
            
 

- Experimentul 1, piesa 3, variabila acceleraţie: 
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- Experimentul 1, piesa 3, variabila forţă: 

 
 

- Experimentul 1, piesa 4, variabila acceleraţie: 
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- Experimentul 1, piesa 4, variabila forţă: 

 
 

 

- Experimentul 2, n = 1200 rot/min, variabila forţă: 
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- Experimentul 2, n = 1200 rot/min, variabila acceleraţie: 

 
 

- Experimentul 2, n = 1100 rot/min, variabila forţă: 
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- Experimentul 2, n = 1100 rot/min, variabila acceleraţie: 

 
 

- Experimentul 2, n = 1000 rot/min, variabila forţă: 

 
- Experimentul 2, n = 1000 rot/min, variabila acceleraţie: 
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- Experimentul 2, n = 1300 rot/min, variabila forţă: 

 
 

 

- Experimentul 2, n = 1300 rot/min, variabila acceleraţie: 
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- Experimentul 3, n = 450 rot/min, variabila forţă: 

 
- Experimentul 3, n = 450 rot/min, variabila acceleraţie: 

 
- Experimentul 3, n = 500 rot/min, variabila forţă: 

 
- Experimentul 3, n = 500 rot/min, variabila acceleraţie: 
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- Experimentul 3, n = 550 rot/min, variabila forţă: 

 
 

- Experimentul 3, n = 550 rot/min, variabila acceleraţie: 

 
- Experimentul 3, n = 600 rot/min, variabila forţă: 

 
 

- Experimentul 3, n = 600 rot/min, variabila acceleraţie: 
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- Experimentul 3, n = 650 rot/min, variabila forţă: 

 
 

- Experimentul 3, n = 650 rot/min, variabila acceleraţie: 

 
 

Dacă se examinează portretele fazice de mai sus, se pot evidenţia 

câteva particularităţi: 
 

 portretele fazice trasate pe baza înregistrărilor cu valori ale forţei de 

aşchiere diferă, ca aspect, de cele trasate pe baza înregistrărilor cu valori 

ale acceleraţiei, chiar dacă se referă la aceeaşi piesă şi la aceeaşi stare din 

punct de vedere dinamic; 

 se poate observa un aspect specific al portretului fazic pentru variabila 

forţă, atunci când procesul de aşchiere se desfăşoară în prezenţa vibraţiilor 

(experimentul 1 –  piesa 1, piesa 4, experimentul 2 – n = 1200, 1300 

rot/min, experimentul 3 – toate cazurile); 

 se poate, de asemenea, constata un aspect specific al portretului fazic 

pentru variabila acceleraţie, atunci când procesul de aşchiere se desfăşoară 

în prezenţa vibraţiilor; în plus faţă de cazul portretelor fazice ale forţei de 

aşchiere, se pot observa – uneori extrem de clar – existenţa unori cicluri 

limită distincte (de exemplu la experimentul 3). 
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C. Modul de îndeplinire a obiectivului propus 
 
Elaborarea, la nivel conceptual, a unei noi teorii a stabilităţii proceselor de 
prelucrare mecanică, care să se bazeze pe abordarea aşchierii ca proces haotic

 
Rezultatele obţinute în 

cadrul programului experimental 
descris mai sus confirmă 
caracterul potenţial haotic al 
dinamicii procesului de aşchiere şi 
creează, totodată, condiţiile pentru 
formularea, la nivel conceptual, a 
unei noi teorii asupra stabilităţii 
acestuia. 

 
Fig.51 – Schema bloc clasică a sistemului 

tehnologic 

Considerând că mărimea de intrare în sistemul tehnologic este 
valoarea programată a grosimii stratului de material detaşat, iar mărimea de 
ieşire este valoarea reală a acesteia, în teoria clasică a stabilităţii funcţia de 
transfer a sistemului tehnologic (descris de schema bloc din fig.51) poate fi 
exprimată sub forma 

         ( )
( ) ( ) ( )( )sT

210 e1sYsY1
1

sa
saY −−+

== .           (41) 

 
În locul abordării de mai 

sus, în care instabilitatea este 
fundamentată pe regenerarea 
vibraţiei de la un ciclu la următorul, 
se propune o alta (fig.52) în care 
elementul fundamental este 

dinamica haotică a procesului de aşchiere. Pe această bază, se adoptă o formă cu 
totul nouă pentru funcţia de transfer a procesului de aşchiere, Y1. Pornind de la 
forma celui mai cunoscut model haotic unidimensional, modelul logistic, 
generat recurent printr-o relaţie de forma 

 
Fig.52 – Noua schemă bloc a sistemului 

tehnologic 

             
    ( ) 0n,x1xrx nn1n ≥−⋅=+ ,            (42) 

 
prin analogie, mărimea forţei de aşchiere F la momentul t se va exprima în 
funcţie de valorile sale anterioare, la momentele t-T1, t-T2, t-T3 …, în care  
T1 < T2 < T3 < … reprezintă intervale de timp: 
 
       ( ) ( ) ( ) ( ) K+−+−+−= 332211 TtFKTtFKTtFKtF .          (43) 
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Admiţând, în continuare, o dependenţă între forţa de aşchiere şi 
dimensiunile aşchiei de forma 

 
    ( ) ( )tabCtF ⋅⋅= ,             (44) 
 

în care b reprezintă lăţimea aşchiei (considerată constantă), a(t) – grosimea 
curentă a acesteia iar C – o constantă de material şi păstrând, pentru simplitate, 
doar primii doi termeni din membrul drept (pe care din raţiuni de ordin practic îi 
adoptăm ca multipli ai unei perioade T0), relaţia (43) devine 
 
      ( ) ( ) ( )[ ]0201 T2taKTtaKbCtF −⋅+−⋅⋅= .           (45) 
 

În acest caz, după aplicarea transformatei Laplace, funcţia de transfer 
a procesului de aşchiere rezultă de forma 

 

   ( ) ( )
( ) ( )00 T2s

2
Ts

11 eKeKbC
sa
sFsY ⋅−⋅− ⋅+⋅⋅== .          (46) 

 
Funcţia de transfer a sistemului tehnologic devine, pentru schema bloc 

din fig.52, 
 

     ( )
( ) ( ) ( )sYsY1

1
sa
saY

210 +
== ,            (47) 

 
unde funcţia Y1  se calculează conform (46); ecuaţia caracteristică se obţine, prin 
anularea numitorului în relaţia (47), sub forma 
 
    ( ) ( ) 0sYeKeKbC1 2

T2s
2

Ts
1

00 =⋅⋅+⋅⋅+ ⋅−⋅− .           (48) 
 

La limita de stabilitate, rădăcinile ecuaţiei caracteristice sunt pur 
imaginare, de forma ii js ω±= , i = 1, 2, … . În acest caz, relaţia (11) poate fi pusă 
sub forma 

 

         ( )
0i0i T2j

2
Tj

1
i2 eKeK

1jYbC
⋅−⋅− ⋅+⋅

−=⋅⋅ ωωω .           (49) 

 
Dacă în relaţia (12) se notează membrul stâng cu A şi cel drept cu B, 

atunci relaţia devine 
 
    A(jωi) = B(ω ,Ti 0).                       (50) 
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Fig.54 – Dependenţa profilului 
curbei B de parametrii K1/K2 

(pentru cazul ωi = 300π):  
a – 0,6/0,5; b – 0,6/0,4;  
c – 0,7/0,4; d – 0,7/0,5 

 
Apariţia instabilităţii se va produce, în acest caz, dacă graficele celor 

două funcţii, A şi B, se intersectează într-un punct în care ambele pulsaţii au 
concomitent, aceeaşi valoare (a se vedea şi fig.53, 54). 

 
 
 

 
D. Rezultate obţinute, conform „Planului de lucru”
 
Rezultatul 1 Metodă de identificare a dinamicii procesului de aşchiere

 
Dezvoltarea, la nivel conceptual, a noii metode de identificare, 

porneşte de la o realitate obiectivă: dinamica procesului de aşchiere se poate 
modifica rapid, în funcţie de condiţiile concrete în care procesul are loc – în 
orice moment putându-se produce o perturbaţie. Astfel, este imposibilă stabilirea 
unui unic model, care să caracterizeze global şi eficient evoluţia dinamicii 
procesului de la început până la sfârşit şi, prin urmare, eforturile îndreptate în 
acest scop sunt, cel mai adesea, inutile. 

Prin urmare, în cele ce urmează se propune o metodă de identificare 
cvasi-instantanee a dinamicii, care să permită utilizarea sa integrată în feed-
back-ul unui sistem automat de control al stabilităţii. Aceasta se poate realiza 
doar prin monitorizarea on-line a procesului de aşchiere şi presupune 
parcurgerea următorilor paşi: 

1. Adoptarea numărului adecvat de termeni în membrul drept al relaţiei 
(43), care să permită o prognozare suficient de precisă a dinamicii, pe baza unui 
număr rezonabil de valori anterioare ale parametrului monitorizat. 

 
Fig.53 – Studiu grafo-analitic al stabilităţii 

ωi=0

ωi=ω1 

ωi=ω2 

ωi

T0 

A(jωi)

B(jωi) 

Im Im 

Re Re

b c da 
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2. Stabilirea corectă a unui increment T0, care să ţină seama atât de 
posibilităţile tehnice ale sistemului de măsurare şi monitorizare, cât şi de 
gradientul dinamicii procesului. 

3. Identificarea „statică” a procesului – respectiv a coeficienţilor care 
permit calculul mărimii forţei de aşchiere cu relaţia (44). 

4. Generarea continuă a unor şiruri de valori, funcţie de timp, pentru 
parametrii caracteristici ai procesului de aşchiere (forţa de aşchiere, acceleraţia), 
prin monitorizare on-line şi măsurare „in-process” şi înregistrarea acestora sub 
formă de fişiere de lucru. 

5. Identificarea on-line, prin utilizarea unor algoritmi numerici special 
concepuţi, a parametrilor Ki din relaţia (45) şi compararea acestora cu valori 
dintr-o bază de date, anterior generată prin măsurători experimentale. 

Aplicarea metodei de identificare propuse a fost realizată prin 
simulare, utilizând o relaţie de tipul (43) particularizată prin modelul haotic 
Logistic, rezultatele arătând posibilitatea stabilirii unei legături între caracterul 
dinamic al procesului monitorizat şi valorile parametrului de control al 
modelului (de tip K ). i

Pe această bază, în cadrul activităţilor presupuse de realizarea 
următorului obiectiv al proiectului, urmează fundamentarea riguroasă a metodei 
de identificare concepute, prin stabilirea exactă a formei finale a relaţiei 
caracteristice a modelului, a exigenţelor referitoare la aplicarea metodei, precum 
şi delimitarea domeniului de utilizare. 
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ABSTRACT 
It is already more and more accepted by the researchers working in the 

manufacturing area, that the cutting process dynamics is nonlinear and, more than 
that, there is proof to support this assessment, under certain conditions, of chaos. 
The paper presents the authors’ research, performed in order to reveal the potential 
chaotic character of the cutting process dynamics. A cutting process characteristic 
parameter – the cutting force - was measured and its variation was analyzed by 
using Chaos Theory specific tools. Experimental results and conclusions are also 
presented. 
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1. INTRODUCTION 

 
Classical theory of cutting stability starts from 

the regenerative phenomenon, according to which the 
current cutting cycle is determined by the 
perturbations appeared during previous cycle and its 
fundamental physical model is shown in Fig.1. Elastic 
deformation from previous cycle, y(t-T), induces 
cutting force F variation, which further determines 
y(t) deformation of mechanical structure during 
current cycle. As consequence, chip real thickness is 
given by 

 
( ) ( ) ( ) ( TtytytataBD 0 −+−== ) , (1) 

 
where a0 means the nominal chip thickness. 
 

 
 

Fig.1  Cutting process physical model 
 

The system diagram describing perturbations 
regeneration phenomenon is shown in Fig.2 and 
enables to find system transfer function, 

 
( )
( ) ( ) ( )( )sT

210 e1sYsY1
1

sa
saY

−−+
== . (2) 

 

 
 

Fig.2  Manufacturing system diagram: 
a0/a – nominal/real chip thickness; y – system elastic 

deformation; T – cutting cycle duration; F – cutting force. 
 
Stability is approached based on the general 

stability criterion, according to which if one of the 
characteristic equation solutions has a positive real 
part, then the system is unstable. Referring to cutting 
process, the characteristic equation is 

 
( ) ( )( ) 0e1sYsY1 sT

21 =−+ − .  (3) 
 
To find the limit separating stable from unstable 

domains, we must impose to the characteristic 
equation pure imaginary solutions, resulting in the 
following equation of stability limit: 

 



THE ANNALS OF ‘DUNĂREA DE JOS” UNIVERSITY OF GALAŢI                                       FASCICLE V 

 

( ) ( )( ) 011 21 =−ωω+ ω− TjejYjY .  (4) 
 
In the current cutting stability theory, transfer 

function Y1(jω) is considered to be a real constant, by 
entirely neglecting cutting process dynamics. On the 
other hand, the system’s mechanical structure is 
considered linear, which allows to look at Y2(jω) as 
the frequency characteristic of the mechanical 
structure (that can be experimentally found). Under 
these conditions, stability limit results from the 
relation 

 
( ) ( )ω=ω jBjA ,    (5) 

where 
( ) ( ) ( )ωω=ω jYjYjA 21   (6) 

and 

( )
1e

1jB Tj −
=ω ω− .   (7) 

 
To solve this equation, a graphic-analytical 

method is used, Fig.3, where, by increasing A(jω) 
constant, the expanding of the frequency 
characteristic Y2(jω) is obtained, until touching B(jω) 
line, when instability phenomenon appears. 

 

 
 

Fig.3  Graphic-analytical method  
to find the stability limit [2] 

 
Recent evolutions in the cutting stability theory 

are concretizing through a significant number of 
papers, dedicated to theoretically investigate new 
methods and models to study manufacturing 
processes dynamics, [4-10], by going away from the 
classical cutting model and based on new approaches. 
It should be mentioned that, in almost all the cases, a 
non-linear model is firstly developed and then, a 
comparison to the real cutting processes is done by 
numerical modelling. 

 
2. LIMITS OF CURRENT THEORY 

CONCERNING THE STABILITY 
 

Even by considering the recent scientific 
contributions to the cutting process stability theory, a 
critical analysis reveals the following limits and 
unclarified matters: 

• Cutting process dynamics is not considered, 
although in the cutting instability phenomenon it 
plays an essential role. Thus, it cannot be explained 
the dependence between cut material – chip shape – 
process stability (e.g. comparative stability between 
steel and bronze). 

• There is no explanation for dependence between 
cutting speed and feed rate, on one hand and 
stability limit, on the other hand, as this dependence 
can be experimentally observed.  

• Current approach cannot explain neither why 
instability only appears when wave length of traces 
let by self-excited vibration on workpiece’s surface 
has values between 0.5 and 12 mm and nor why at 
the middle of the interval the stability has a 
minimum level, as the authors of this paper 
observed during their experimental research. 

• Current theory cannot enable to find functioning 
point position referred to stability limit. More 
precisely, it cannot appreciate the reserve of stability 
existing at a given moment. 

• To find the stability limit, in the context of the 
actual stability theory, means to know the system’s 
frequency characteristic. To obtain it, supposes to 
follow a complex experimental plan. But, right in 
the moment when the tool moves along the worked 
piece generating line, the frequency characteristic 
permanently changes. Thus, the current theory does 
not offer the possibility of monitoring, in real time, 
the technological system’s reserve of stability. This 
is the reason to intervene on the system only after it 
reached the unstable functioning domain. 

 
3. THE POTENTIAL CHAOTIC 

CHARACTER OF THE CUTTING 
PROCESS DYNAMICS 
 

As it is known, cutting processes stability 
classical theory is based on a linear dynamics 
approach, developed by starting from the block-
scheme shown in Fig.2, where the transfer function Y1 
(characterizing the cutting process) is a constant while 
the transfer function Y2 (characterizing the 
technological system) is a linear function. This 
approach cannot explain the stability limit 
dependence to machining speed and feed. On the 
other hand, there are situations when the instability 
phenomenon cannot be understood by using the 
classical approach. 

Research already developed by the authors of 
this paper lead to the idea that cutting should be 
treated as chaotic process, with bifurcation points, 
attractors and limit cycles – the dynamics’ transition 
from stable to unstable or inverse meaning, in fact, the 
transition between two limit cycles. This could further 
lead to a better understanding of the conditions to pass 
from stability to instability and also to the opportunity 
of developing an intelligent tool for realizing the 
stability control. 
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3.1. The largest Lyapunov exponent of cutting 

force time series 
 
The main feature that characterizes the chaotic 

character of a certain process is “the largest Lyapunov 
exponent”, which may be defined as 
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where Δt is time series sampling period, dj(i) – the 
distance between the jth pair of nearest neighbors after 
i discrete time-steps, M – the number of reconstructed 
points. A positive largest Lyapunov exponent is 
sufficient to diagnose chaos and represents local 
instability in a particular direction. 

By assuming that there is a connection between 
cutting force variation and cutting process dynamics 
character, we calculated this exponent in the case of 
cutting force time-series. To do this, first, cutting 
force values must be discretely measured for a certain 
time interval, by a Δt increment and recorded as a 
time series. We used a SPIDER 8 data acquisition 
device, with 9600 scan/s; it was placed on the cutting 
tool, as close as possible to the cutting edge, in order 
to minimize other devices’ inertial forces influence.  
Then, the file including time series record can be 
analyzed by using a dedicated soft [3], to calculate the 
largest Lyapunov exponent. 

The above mentioned algorithm was applied to 
analyze the turning process. Cutting tests were 
performed on a turning machine, by manufacturing 
exterior cylindrical surfaces (40 mm diameter) of 
ordinary steel workpieces, with a cutting tool having a 
setting angle of 90º. Different rotation speeds 
(between 100 and 800 rot/min) were successively 
used; the feed was of 0.2 mm/rot while the depth of 
cut was set to 6 mm. The cutting force was discretely 
sampled by a time increment Δt = 1/9600 s. 

We have chosen only eight of the files 
containing cutting force values, considered 
representatives (because some of the files are similar), 
and we have analyzed them by using the special 
dedicated soft. The values obtained for largest 
Lyapunov exponent, λ, in these cases were: 0.5953, 
0.6450, 0.6565, 0.3210, 0.4546, 0.4347, 0.5738, and 
0.5983. It means that the considered cutting processes 
should be treated as chaotic. 

 
3.2. Poincaré map of cutting force time series  

 
In the mathematical study of dynamical systems, 

a map refers to a time-sampled sequence of data 
 with the notation 

. A simple deterministic map is one in 
which the value of x

( ) ( ) ( ) ( ){ Nn tx,,tx,,tx,tx KK21 }
( )nn txx =

n+1 can be determined from the 
values of xn. This is often written in the form 

 

( )n1n xfx =+ .    (9) 
 

The idea of a map can be generalized to more 
than one variable. For example, suppose we consider 
the motion of a particle as displayed in the phase 
plane ( ) ( )( )tx,tx & . However, if instead of looking at the 
motion continuously, we look only at the dynamics at 
discrete times, then the motion will appear as a 
sequence of dots in the phase plane. If ( )nn txx ≡  and 

( )nn txy &≡ , this sequence of points in the phase plane 
represents a two-dimensional map: 

 
( )
( ).y,xgy
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When the sampling times tn are chosen 

according to certain rules, this map is called a 
Poincaré map. When there is a driving motion of 
period T, a natural sampling rule for a Poincaré map is 
to choose 0τ+= nTtn . This allows one to distinguish 
between periodic motions and non-periodic motions. 

We intended to confirm the chaotic character of 
cutting process dynamics by drawing Poincaré maps 
based on cutting force, F, values time series. By using 
a dedicated soft to calculate points’ co-ordinates and 
AutoCad to realize the graphical representation of 
dependence between F& and F, Poincaré maps were 
obtained. If normally the picture has the shape of a 
single cloud of points, in some cases we found maps 
as it can be seen in Fig.4. 

 

 
 
          

F&

F

Fig.4  Poincaré maps drawn based  
on cutting force time series 

 
Poincaré map from Fig. 4 was drawn by using a 

file including 4000 measured values of the cutting 
force, during a turning process performed with a 
rotation speed of 500 rot/min. 

The existence of two sets of points suggests the 
existence of a bifurcation point between two limit 
cycles – aspect characteristic to systems with chaotic 
dynamics. 

If we consider the Logistic model, the most 
popular one-dimensional chaotic model,  

 
( ) 1n,x1xrx nn1n ≥−⋅=+ ,  (11) 
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where 0 < x1 < 1 and the control parameter, r, takes 
values close to 4, then one of its properties becomes 
interesting for us: if r is around the value of 3.83, the 
Logistic model’s map consists in period-3 cycles, 
interrupted by sections with chaotic aspect (Fig.5), 
while in other cases (e.g. r > 3.85 or r < 3.8) the map 
is completely chaotic. 
 

 
 

Fig.5  Logistic model map, r = 3.8282 
 

 
 

Fig.6  Cutting force variation, n = 400 rot/min 
 

 In Fig. 6, one can see that cutting force variation 
may be similar to the map from Fig.5 (referring to the 
succession between two types of sections). 

If a Logistic-type model (with a certain value for 
r) will be found to characterize the cutting force 
variation during a given manufacturing process, then, 
by monitoring the cutting force, in fact we will be 
able to know, in real time, the value of the control 
parameter. By accepting that the commutation 
between chaotic and periodic sections (Fig.5) means, 
by analogy, when referring to the cutting process, the 
commutation between stable and unstable dynamics, a 
tool to find when the instability risk occurs could be 
developed starting from here. 

 
4. CONCLUSIONS 
 
The limits of the classic theory concerning 

cutting process stability and the current expectations 
from the modern manufacturing systems require a 
new approach in this domain. 

Because it cannot refer the manufacturing 
system operating point to its stability limit, the current 
theory does not offer the possibility of entirely 
exploiting the technological system reserve of 
stability. The interventions in the system can be done 

only after it reached the unstable functioning domain. 
Any kind of stability prognosis is impossible, 
especially on-line, and that is why the actual 
technological systems do not have a system to control 
stability. 

The results presented above in this paper open 
the way for going over the enounced limits, through a 
new theory concerning cutting process stability, based 
on chaotic models.  chaos period-3 xn Grounded on the new theory, an intelligent 
system to control cutting stability could be imagined 
and realized, leading to a complete exploitation of 
technological system resources of productivity, by 
working with cutting regimes more intense, closer to 
the limit of stability domain. Thus, it will result both a 
maximisation of manufacturing processes efficiency 
and a superior quality of manufactured surfaces, by 
eliminating the risk of the instability appearance. 

n
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Abstract: - It is already accepted by most of the researchers working in this domain, that cutting process dynamics is 
nonlinear and, more than that, there are proves to sustain the appearance, under certain conditions, of chaos. There are 
also suggestions of non-linear and chaotic models to characterize the dynamic behaviour of the cutting process. This 
paper aims to be a first step made in order to conceive a system to control the machining process stability, based on a 
chaotic approach; this purpose requires, first of all, the existence of a reliable method to evaluate the position of the 
manufacturing system operating point relative to its stability limit, which can be done by monitoring cutting process 
characteristic parameters. 
 
Key-Words: - Cutting process, stability, nonlinear dynamics, chaos, cutting force, time series. 
 
1   Introduction 
Undesired relative vibrations between the tool and the 
workpiece, during a cutting process, may severely 
degrade the quality of machined surface. Once the 
vibrations appeared, the easiest solution to eliminate 
them is to reduce the cutting regime parameters (cutting 
velocity, cutting width), but this obviously affects the 
manufacturing productivity. An effective control of the 
vibrations in any normal working conditions is essential 
in machining technology domain; to enable it, finding a 
solution to evaluate the cutting process stability, by on-
line monitoring of one or more of its characteristic 
parameters, is very important. 
      First of all, a better understanding of physical 
phenomena associated with a cutting process is 
necessary. A cutting process is inherently nonlinear and 
may exhibit a wide range of complex behaviour due to 
frictional effects, delay dynamics or structural 
nonlinearities. Various experiments have confirmed the 
appearance of chaos in cutting processes [3, 5, 10]. 
During last years, a certain number of different nonlinear 
models, describing the machining process, have been 
proposed and analyzed [2, 4, 8, 10]. 
     By employing the automata theory [10], the machine 
tool – cutting process system may be considered as a 
dynamic system with a feedback control (Fig.1). During 
the chatter formation, the cutting force, fcut is generated 
and acts together to the other forces, fo on the machine 
tool structure. Thus, the required geometry is distorted 
by dynamic responses of the structure, which may be 
represented by the vector ( . The cutting parameters, 
αj are functions of the system’s displacement and 
velocity, 

)x,x &

  

 

         ( )x,xgj &=α .          (1) 
 

     One of the most recent models of the cutting process 
dynamics, based on Chaos Theory, was developed by 
Litak [5]; its physical aspect is shown in Fig.2. The 
symbols used have the following meanings:  
k – the effective spring constant; c – the damping 
coefficient; Ω0 – the angular velocity of the workpiece; 
h0 and h – the uncut, respective the actual cutting depth.
            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1  Diagram showing dynamic interactions  
in a MT-CP system [10] 

 

 
Fig.2  A schematic diagram of the tool – workpiece system [5] 
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The horizontal displacement of the workpiece symmetry 
axis at the time t is denoted by y(t). 
     After the first pass of the tool, the cutting depth can 
be expressed as 
 

   ( ) ( ) ( )Ttytyhth 0 −+−= ,         (2) 
 

where y(t–T) corresponds to the position of the 
workpiece during the previous pass and T = 2π/Ω0 is the 
revolution period of the workpiece. 
     The equation of motion can be written in terms of the 
current position, y(t), of the workpiece as 
 

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) (( )0yy0
2 hFhFtyvsgn )

m
1typtyn2ty −−=++ &&&&  

            (3) 
where p is the frequency of free vibration, v0 is the 
relative velocity between the tool and the workpiece, 
tangent to the workpiece surface and 2n = c/m is a 
dimensionless damping coefficient. The thrust force Fy is 
generated by dry friction between tool and chip and is 
assumed to have a power law dependence on the current 
cutting depth 
 

   .         (4) ( ) ( ) ( ) 4/3
y hwKhhF ⋅⋅Θ=

 

Here K is the coefficient of friction, w is the chip width 
and Θ is the Heaviside step function; y(t-T) is assumed 
to be a periodic function 
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where ω, a and φ are the frequency, amplitude and phase 
of the surface shape modulation and x(t) denotes the 
relative distance passed by the tool on the cylindrical 
surface of the rotating workpiece. 
    This model has been proven as relevant for analyzing 
a chatter effect based on complex nonlinear behaviour 
including bifurcations from regular vibrations to chaotic 
motion. 
     In this paper, we examine the possibility of 
evaluating the cutting process stability by monitoring the 
evolution of a process characteristic parameter (e.g. the 
cutting force magnitude). First, its variation in time was 
recorded as one-dimensional time series, when turning a 
sample workpiece with different rotation speeds. Then, 
these time series were analyzed by using both statistic 
and Chaos theory specific tools. We tried to establish a 
correlation between the stability/instability of the cutting 
process (observed and confirmed by FFT analysis) and 
the results of the upper-mentioned analysis. 
     The rest of the paper is structured as it follows: 
chapter 2 presents the problem formulation and the 
experimental plan, chapter 3 – experimental results and 
analysis by using both statistic and Chaos theory specific 
tools and chapter 4 – conclusions. 
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Fig.3  The experimental straight turning process 
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Fig.4  Time series of voltages corresponding to Fz force 
 
 

2   Problem Formulation 
The aim of this paper is to establish the position of the 
machining system operating point referred to its stability 
limit, by process characteristic parameters monitoring. 
     We considered the straight turning process and the 
system formed by the tool and the workpiece (Fig.3). We 
chose the cutting force as cutting process characteristic 
parameter. By assuming that the cutting process and the 
cutting force have the same dynamic character at once 
and by having in view the results presented by Litak, [6], 
only the variation of the cutting force main component, 
Fz , was monitored in time. Its value was measured by 
using a Spider 8 data acquisition device, the frequency 
of data accounting being of 9600 scans per second; the 
results, expressed in mV, were recorded as time series. 
     The tests were done by changing the cutting 
conditions (rotation speed and depth of cut), when 
machining a workpiece from steel, having a diameter of 
38 mm. The results analyzed beyond were obtained by 
modifying the rotation speed from 100 to 800 rot/min, 
while the feed rate was 0.2 mm/rot. An example of 
measuring results is presented under graphic form in 
Fig.4 (the voltages corresponding to Fz force, when 
turning by 800 rot/min.). 
     After recording the mentioned time series as data 
files, they were processed by using first statistic tools 
and then Chaos theory specific tools. 



3   Experimental Results and Analysis 
      
 
3.1 Analysis with Statistic Tools 
We realized this analysis by using EXCEL facilities; 
three statistical functions, which seemed to be the most 
adequate to our purpose – average deviation, kurtosis 
and skewness – were chosen to be applied. 
 

• The Average Deviation 
As it is known, the average deviation is a measure of the 
variability in a data set, 
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where x  means the mean. By calculating the average 
deviation of the electric voltages corresponding to the 
cutting forces measured for every considered value of 
the rotation velocity, the results shown in Fig.5 were 
obtained. 
 

• The Kurtosis 
The kurtosis is a parameter which characterizes the 
peakedness/flatness of a distribution compared with the 
normal distribution. Positive kurtosis indicates a 
relatively peaked distribution, while a negative kurtosis 
indicates a relatively flat distribution; it is defined as 
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               (7) 
where s is the sample standard deviation. The calculated 
values of the kurtosis in the cases of the same data series 
are presented in Fig.6. 
 

• The Skewness 
Skewness characterizes the degree of asymmetry of a 
distribution around its mean. Positive skewness indicates 
a distribution with an asymmetric tail extending toward 
more positive values. Negative skewness indicates a 
distribution with an asymmetric tail extending toward 
more negative values. 
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Fig.5  The average deviation of experimental data sets 
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Fig.6  The kurtosis of experimental data sets 
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Fig.7  The kurtosis of experimental data sets 

 
Skewness calculus formula is 
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The results obtained by calculating the skewness for the 
experimental measured cutting force time series are 
exposed in Fig.7. 
 
     We must notice that in all three cases, the statistical 
parameters have a similar variation: in the middle 
domain of rotation velocities (from 250 to 450 – 500 
rot/min) their values are significantly different respect to 
the values from the sides of the domain. 
 
 
3.2 Analysis with Chaos Theory Specific Tools 
The chaotic character of a process given through a time 
series can be revealed by using tools like false nearest 
neighbor method, largest Lyapunov exponent, phase 
portrait, Poincaré map, wavelet analysis, fractal 
dimension, autocorrelation function [1, 5, 6, 8, 10]. In 
this paper we applied some of them to analyze the 
experimental data files obtained by measuring the 
cutting force. 
 

• The Largest Lyapunov exponent 
For a dynamical system, its sensibility to initial 
conditions is quantified by the largest Lyapunov 
exponent, which may be defined as 
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where Δt is time series sampling period, dj(i) – the 
distance between the jth pair of nearest neighbors after i 
discrete time-steps, M – the number of reconstructed 
points. A positive largest Lyapunov exponent is 
sufficient to diagnose chaos and represents local 
instability in a particular direction. 
     By using an original soft, specially designed to 
calculate the largest Lyapunov exponent in the case of 
experimentally measured time series, we found for the 
upper-mentioned data files the results shown in Fig.8. 
     To obtain the values from Fig.8, the following input 
data were considered: M = 4000 reconstructed points; 
the reconstruction delay J = 1; the embedding dimension 
m = 7; the number of discrete time steps i = 5. 
 

• The Reconstructed Phase Portrait 
A phase portrait is a geometric representation of 
dynamical system trajectories, in the phase plane. To 
each set of initial conditions, a different curve, or point 
is corresponding.  
     Phase portraits are an invaluable tool in studying 
dynamical systems. They consist of a plot of typical 
trajectories in the state space. This reveals information 
such as whether an attractor, a repellor or a limit cycle is 
present for the chosen parameter value. 
     By using the data files corresponding to the different 
measured cutting forces, all the 15 phase portraits were 
drawn; because there are not significant differences 
between some of the representations, in Fig.9 there are 
presented only four of them, considered the most 
representatives. 
 

• Logistic Model Map versus Cutting Force 
Map 

The Logistic model is a well-known one-dimensional 
series, given by the law 
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Fig.8  The largest Lyapunov exponent of data sets 

 

    
                          (a)

 
                      (b)                         (c) 

                    (d) 
 

Fig.9  Cutting force phase portraits at different rotation 
velocities: (a) – 800 rot/min; (b) – 600 rot/min; 

(c) – 500 rot/min; (d) – 450 rot/min. 
 

where r means a control parameter; if its values are 
restricted to the range 0 ≤ r ≤ 4, then (10) maps the 
interval 0 ≤ x ≤ 1 into itself (the behaviour is less 
interesting for other values of x and r). If r takes values 
close to 4, series long time behaviour is aperiodic - this 
is a discrete-time version of the chaos. 
     If we now consider a cutting force map (in any of the 
upper mentioned time series) it appears the question if 
there is possible to make a comparison between it and 
the Logistic model map; an affirmative answer would 
give the possibility to further analyse the possibility of 
using the Logistic chaotic model to characterize 
(identify) cutting process dynamics.  
     First of all we must observe that, although in 
principle in both situations similar type of time series are 
represented, there is a major difference of scale between 
them. A relevant comparison could be made only if this 
impediment is eliminated.  
     If Fi are the measured values of cutting force,  
i = 1, 2, … n, the first transformation to be made is 
 

             ,        (11) minii FFF −=
 

where Fmin is chosen as the minimum value of the 
considered cutting force time series. Then, by 
considering that Logistic series terms take values 
between 0 and 1, the next transformation to be 
effectuated is 
 

             
max

ii F
1FF ⋅= ,        (12) 

 

where Fmax is time series maximum value (after 
transformation (11)). Thus, depending on the way of 
choosing Fmin and Fmax, all the terms of cutting force 
time series (or most of them) will have values between 0 
and 1. To bring all the terms in this interval could 
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become an inconvenient, because of isolated points with 
extreme values, which is better to be neglected. 
     The distance between Logistic model series (x)n and 
cutting force time series (F)n can be calculated by using 
the formula 
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     Because the values of Logistic Model series terms 
depend on control parameter, r, value and on initial term, 
x1, value, it is obvious that for a given cutting force time 
series and a given number of terms from each of the two 
series, n, the distance d is a function of two variables,  
d = d(r, x1) – if the number n doesn’t change. 
     By giving variation to both control parameter (near to 
4 but smaller) and initial term values (between 0 and 1), 
to generate Logistic series, different distances result. A 
dedicated soft was conceived in order to calculate the 
minimum distance, dmin, between a certain cutting force 
time series and a Logistic series.  
     It must be noticed that smaller control parameter 
values (3.5 … 3.7) lead to a Logistic model map with 
periodic aspect, while bigger values (3.9 … 4) generate 
aperiodic (chaotic-type) maps. We may further think that 
a cutting force time series has the same dynamic 
character (periodic or chaotic) as its closest Logistic 
series. The value of the Logistic series initial term has 
influence onto the map aspect but not onto the map type 
(chaotic or periodic). 
     By using n = 150 terms, Δr = 0.001 and Δx = 0.01 
(the increments for r and x1 values variation), the soft 
was applied to all 15 cutting force time series; the most 
significant results are shown Table 1. 
     Having in view that usually, in the case of an 
arbitrary couple of values (r, x1) – but still respecting 
upper mentioned restrictions – the distance between the 
two series (Logistic and cutting force) is higher than 30, 
it is obvious that the soft is efficient.  
     If we now take a look to the maps of Logistic series 
closest to the cutting force files measured at 300 and 700 
rot/min (Fig.10), the difference between them is obvious 
– the first one looks chaotic, while the second is 
periodic. 
 
      Table 1 

Minimum distance – numerical results  
 

Rot.speed 
[rot/min] dmin r(dmin) 

 

x1(dmin)  

300 25.1810 3.995 0.75 
350 23.2322 3.991 0.90 
… … … … 

650 18.8436 3.663 0.23 
700 18.4501 3.663 0.18 
750 17.0947 3.663 0.18 

 

    
(a) 

 

xn 

n 

 xn 

n 

(b) 
 

Fig.10  The maps of Logistic models closest to cutting force 
time series: (a) – 300 rot/min; (b) – 700 rot/min. 
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Fig.11  Cutting force files FFT analysis: 
(a) – 450 rot/min; (b) – 500 rot/min. 

          
 
3.3 Harmonic Analysis of Cutting Force Signal 
To make possible the establishment of a connection 
between the cutting process stability and the evolution of 
the cutting force during machining, we needed to know 
which was the system status (from dynamical point of 
view) in the case of each one from the 15 analyzed data 
files. By using MatLab, an analysis by using FFT was 
done in each case. 



 
     The turning point from a stable process to a unstable 
process was found somewhere between 450 and  
500 rot/min, when a vibration with a frequency about 
1200 Hz clearly appears (Fig.11). 
 
 
4   Conclusion 
By carefully observing the upper exposed results, we 
may draw some interesting conclusions: 
     - When the system dynamic status passes from stable 
to unstable, all the analyzed parameters (average 
deviation, kurtosis, skewness, Lyapunov exponent) had 
more or less significant variations;  
     - In all the cases, the Lyapunov exponent was found 
positive, which means that the analyzed processes have 
potential chaotic character; 
     - The cutting force reconstructed phase portrait aspect 
changes when the cutting speed is modified; there is a 
dramatic change between the speeds corresponding to 
450, respective to 500 rot/min, when the cutting process 
becomes unstable; 
     - A certain connection between the Logistic model 
and the cutting force time series could be established, by 
calculating a minimum distance, corresponding every 
time to another couple (x1, r) of parameters; a similitude 
between the cutting process dynamic character and the 
aspect of the Logistic model map closest to the cutting 
force time series has also to be noticed. 
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Abstract: By starting from accepting that the cutting 
process can be considered as having chaotic dynamics, the 
purpose of this paper is to analyze the possibility of 
identifying the technological system stability by comparing 
Poincaré maps of the measured cutting force time series to 
a set of patterns, characterizing the different states of the 
system. There are also presented an algorithm and a 
dedicated soft, conceived in order to enable an easier 
representation of phase plane maps, in the case of bi-
dimensional systems having chaotic dynamics. 
Key words: chaotic system, cutting process, Poincaré map, 
stability control, Hénon model. 
 
1. INTRODUCTION 
 
The dynamic interactions between the cutting tool 
and the workpiece affect directly both the quality and 
the productivity of the manufacturing process. Thus, 
it can be stated that every cutting process is 
accompanied by certain detrimental dynamic 
phenomena, which decrease accuracy, reliability, 
productivity and even safety. Although the conditions 
for instability in some cases can be satisfactory 
explained by linear dynamics, the overall interactions 
between the machine-tool and the cutting process 
have to be studied as non-linear. 
A cutting process is inherently non-linear and may 
exhibit a wide range of complex behaviour due to 
frictional effects, delay dynamics, structural non-
linearities, loss of contact between the tool and the 
workpiece (Moon, 1997, Litak et al., 2008). Various 
experiments have confirmed the appearance of chaos 
in a cutting process (Marghitu et al., 2001, Litak et 
al., 2004). 
Cutting regimes are actually adopted on such a 
manner to ensure the technological system 
functioning far from stability limit, with negative 
consequences regarding the productivity. The 
strategic aim of researches presented in this paper is 
to found, based on chaotic models, a parameter 
characterizing the manufacturing process, whose 
monitoring could offer informations concerning the 
distance between the system functioning point and 
the stability limit. Furthermore, if the chosen 

parameter is (for example) the cutting force, we 
should find the way to use time series including the 
cutting force measured values during a certain 
machining process, for effectively characterizing the 
technological system stability. 
In this paper there are analyzed the possibility and the 
opportunity of using graphical representations related 
to cutting force time series in the upper mentioned 
purpose. 
 
2. HÉNON CHAOTIC BIDIMENSIONAL 

MODEL 
 
As a natural continuation of researches already done 
by the author (Frumuşanu, 2008), in order to find an 
appropriate chaotic model to characterize cutting 
process stability, we further analyze a bidimensional 
chaotic model – Hénon model (Hénon map). 
The Hénon map is given by (Strogatz, 1994) 
 

,xby
;xa1yx

n1n

2
nn1n

⋅=
⋅−+=

+

+                      (1) 

 
where a and b are adjustable parameters. Strogatz 
also mentioned some elementary properties of the 
Hénon map: 
- The Hénon map is invertible; 
- The Hénon map is dissipative – it contracts areas 
and does so at the same rate everywhere in the phase 
space; 
- For certain parameters values, the Hénon map has a 
trapping region – there is a region that gets mapped 
inside itself; 
- Some trajectories of the Hénon map escape to 
infinity. 
When about choosing suitable values for parameters a 
and b, some considerations must be made. Thus, b 
should not be too close to zero, or else the area 
contraction will be excessive and the fine structure of 
the attractor will be invisible, while if a is too small 
or too large, all trajectories escape to infinity and 
there is no attractor in these cases; for intermediate 
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values of a, the trajectories either escape to infinity or 
approach an attractor, depending on the initial 
conditions. Parameters values that are giving the 
classical aspect of the Hénon map (“Horseshoe map”) 
are a = 1.4 and b = 0.3. 
For a better understanding of the influence of a and b 
parameters onto the aspect of Hénon map, a dedicated 
soft was imagined and used to draw the map; the 
results are lower exposed (Fig. 1). 
 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
e) 

Fig. 1. Different aspects of Hénon map. 

All the maps were drawn by using 2000 points 
generated by using the equations (1). 
A great diversity of maps can be obtained by giving 
variation to a and b parameters; from classical 
“Horseshoe map” (Fig. 1-a), by decreasing a to 1.03 
it results a map suggesting the existence of four 
attractors (Fig. 1-b). When a = 0.457 and b = 0.867, 
the map shows two attractors (Fig. 1-c), while if  
a = -0.52 and b = -0.998, the points are convergent to 
a single attractor (Fig. 1-d). To be noticed that a very 
slight change of only one parameter can change 
completely than aspect of the map – for example, by 
decreasing b from -0.998 to -0.9999, the map from 
Fig. 1-d changes into a closed curve (Fig. 1-e). 

a = 1.4 
b = 0.3 

 
3. CUTTING FORCE TIME SERIES 

POINCARÉ MAP 
 
3.1 Poincaré map definition 
In the mathematical study of dynamical systems, a 
map refers to a time-sampled sequence of data 
( ) ( ) ( ) (

a = 1.03 
b = 0.3 ){ }Nn21 tx,tx,tx,tx KK , with the notation 

xn = x(tn). A simple deterministic map is one in which 
the value of xn+1 can be determined from the value of 
xn; this is often written in the form 
 

( ).xfx n1n =+                            (2) 
 
However, if instead of looking at the motion 
continuously, we look only at the dynamics at 
discrete times, then the motion will appear as a 
sequence of dots in the phase plane. If xn ≡ x(tn) and 
yn ≡ ( )ntx& , this sequence of points in phase plane 
represents a two-dimensional map: 

a = 0.457 
b = 0.867 

 
( )
( .y,xgy

;y,xfx

nn1n

nn1n

=
=

+

+

)                        (3) 

 
When the sampling times are chosen according to 
certain rules (Moon, 1997), this map is called a 
Poincaré map. 
 
3.2 Application of Poincaré map concept to cutting 
process stability identification 

a = - 0.52 
b = - 0.998 There are already many suppositions and proves 

concerning the potential chaotic character of the 
cutting process (Litak, 2004 and 2008, Moon, 1997, 
Marghitu, 2001, Wiercigroch, 1997). However, the 
real challenge is to find an appropriate chaotic model 
for the cutting process or, at least, to use tools 
specific to Chaos Theory domain in order to evaluate 
the position of the technological system current 
functioning point relative to the stability limit. 
A way to find a chaotic model for the cutting process 
is to use the classic chaotic models (Logistic, Hénon, 
Lörenz etc.); this can be done by adapting one of 
them to cutting particularities (Grabec, 1988) or by 
making a comparison between a certain chaotic 

a = - 0.52 
b = - 0.9999 



model time series and a cutting process characteristic 
parameter time series (Frumuşanu, 2008). 
 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
e) 

 
f) 

Fig. 2. Cutting force time series maps 

 

                        b) 

                       d) 

                      f) 
 

Fig. 3. Cutting force Poincaré maps patterns 

 

 
a)

 

c)

e)



But to simply find a chaotic model for the cutting 
process is important only from theoretical point of 
view; it is more important to know how to use the 
model to improve the productivity of machining 
processes and the quality of products. 
If the cutting force is chosen as cutting process 
characteristic parameter, we presume that when the 
technological system is stable, the cutting force has a 
chaotic (aperiodic) variation, while if the system is 
unstable, the cutting force variation becomes 
periodic. 
Thus, it should be possible to distinguish between 
stable/unstable technological system state of 
functioning, by monitoring the cutting force variation 
and by deciding if it’s chaotic or periodic. 
We further need a reliable tool to examine a cutting 
force time series, obtained by measuring and to 
decide if it has chaotic or periodic character. To do 
this, instead of using a model we could as well use 
another Chaos Theory specific tool: Poincaré map. 
The following experiment was developed: 40 pieces 
made from steel were manufactured by turning, by 
using different regimes (cutting speed, cutting depth, 
feed). The cutting force was measured, during these 
operations, the results being recorded as time series; 
in each case, the force variation map and the Poincaré 
map were drawn, after eliminating the noises and by 
selecting 2000 points. By examining the results, 6 
patterns of Poincaré map could be observed; they are 
presented in Fig. 3, while cutting force variation map 
of one among the samples having the same Poincaré 
map pattern are shown in Fig. 2. 
 
4. CONCLUSIONS 
 
By examining the maps presented in Fig. 1, it can be 
observed that Hénon system may have different 
behaviors, depending on the values of parameters a 
and b. If an appropriate function is defined, to 
calculate the distance between the terms of two time 
series, then a relative simple algorithm can be 
construct to find the values of a and b leading to the 
minimum distance between a certain cutting force 
time series and the time series including xn terms 
from equation (1).  
Then, by drawing the Hénon map in the case of the 
values found for a and b, we can have, by analogy, an 
useful information about technological system 
dynamics tendency; for example if Hénon map shows 
two attractors, then we could expect the existence of 
a bifurcation point which, for the technological 
system, means the possibility of commuting between 
a stable state and an unstable one. 
The fact that in 40 cases of manufactured pieces with 
different regimes, only 6 patterns of cutting force 
Poincaré maps were obtained might sustain the idea 
that there is a connection between the aspect of these 
maps and the stability/instability of the 
manufacturing system. 

The challenge which appears now is to establish more 
precisely the connection between each one of the 
patterns and the distance from the technological 
system current functioning point to the stability limit. 
Obviously, this aim can be fulfilled by developing a 
larger experimental research, by using a wider range 
of machining conditions. 
The final target would be to create a tool which 
enables the possibility of monitoring on-line the 
stability of the cutting process, on such a manner as 
the machining process takes place in every moment at 
the highest possible productivity, without allowing 
the appearance of instability. 
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Abstract. The Logistic model is one of the most mentioned chaotic models. 
Starting from the aim of finding a chaotic model to characterize the cutting process 
dynamics, in this paper there is analyzed the possibility of generating new one-
dimensional chaotic models by modifying the recurrence relation on which the 
Logistic model is based. A trigonometric function or third degree polynomial 
functions are used to substitute the second degree initial function. The new models 
are analyzed in comparison to the classic one. 
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1. Introduction 
 

The logistic model is a one-dimensional series, given by the law [3] 
 

(1) ( )nnn xxrx −⋅=+ 11 . 

 
where r means a control parameter; if its values are restricted to the range 

, then (1) maps the interval 40 ≤≤ r 10 ≤≤ x into itself (the behaviour is less 
interesting for other values of x and r). If r takes values close to 4, series long 
time behaviour is aperiodic - this is a discrete-time version of the chaos. 

By using a dedicated soft, [2], several maps of Logistic Model were drawn; 
for example, if xn = 0.4 and r = 3.97, then the map from Fig.1 is obtained. 

If we now consider the cutting force map (for example when straight turning 
a workpiece made from steel, Fig.2), it appears the idea of making a comparison 
between the two maps, in order to use the Logistic chaotic model to characterize 
(identify) the cutting process dynamics. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

xn 

 
Fig.1 – Logistic model map 
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Fig.2 – Cutting force map 

 
First of all we must observe that, although in principle in both situations 

similar type of time series (one-dimensional) are represented, there is a major 
difference of scale. A relevant comparison could be made only if this 
impediment is eliminated. 

If Fi are the measured values of the cutting force, i = 1, 2, ... n, the first 
transformation to be made is 

 

(2) minFFF ii −= , 

 
and then, the second is 
 

(3) 
max

1
F

FF ii ⋅= . 

 
where Fmin is chosen as the minimum value of the considered cutting force time 
series and, respective, Fmax is time series maximum value (after transformation 
(2)). If we represent the same case of cutting force map as in Fig.2, but after 
making the transformations (2) and (3), the map from Fig.3 is obtained. 
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Fig.3 – Cutting force map (after scaling) 

  
By defining a distance between the two series, 
 

(4) ( )∑
=

−=
n

k
kk Fxd

1

2 , 

 
the dynamics of a given cutting process can be identified through the closest 
Logistic series (characterised by a couple of parameters (r, x1)), [2]. 
 
 

2. Problem Formulation 
 
 Because the classic approach concerning the cutting process stability has 
limits, accepted by all researchers working in this domain, we are searching for 
a new model of the cutting process, by accepting from the beginning its 
potential chaotic character. 
 When analyzing the character of a certain system or process dynamics, there 
are three possibilities: stochastic, periodic or chaotic. It is the same if regarding 
the machining system & cutting process; we are interested especially by 
transitions from a stable (chaotic) dynamics character to an unstable (periodic) 
one or inverse. Because the Logistic model (1) can generate a periodic or a 
chaotic series, depending on control parameter r values [4], we tried to make a 
connection between a time series of a cutting process characteristic parameter 
(the cutting force) and a Logistic series (a certain value for r) [2]. 
 It now appears the question if there are not other one-dimensional models, 
which can also be used to refer the cutting force time series, in order to find the 
cutting process dynamics character. Because the Logistic model equation (1) is 
based, in fact, on the equation of a second degree polynomial function, which 
maps the interval into itself, we generated more new models to do the 
same thing, by using trigonometric or third degree polynomial functions. We 
analyzed then the time series generated by these models. 

10 ≤≤ x



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. New Logistic-type One-dimensional Models 
 

3.1. Trigonometric Model 
 

 Let’s consider the series generate by the relation 
 

(5) ( )nn xx ⋅=+ πsin1 . 

 
Obviously, if 0 < x1 < 1, all the terms generated with (5) respect the same 

restriction. If we are making the graphical representation of this series, we 
obtain the map from Fig.4 (x1 = 0.75). 
 

 

xn 
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Fig.4 – Trigonometric model map 

 
 By calculating the largest Lyapunov exponent of the series generated as 
upper mentioned (n = 1000 terms), we found λ = 0.5842 (if the embedding 
dimension m = 4 and the reconstruction delay J = 2). This means that we have 
also to deal with a chaotic model. 
 

3.2. Third Degree Polynomial Model 
 
 We are now looking for series generated by a relation like 
 

(6) dcxbxaxx nnnn +++=+
23

1 . 

 
In other words we want to find a third degree polynomial function f, to map the 
interval [0, 1] into itself. We need four conditions, to calculate the four 
coefficients (a, b, c and d) from (6). First of all the function f must be null when 
x = 0 and x = 1. Then, in a unique point ( )1,00 ∈x , f must take the value 1. 
Finally, we impose to x0 to be a local extreme point - ( ) 00 =′ xf . 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 By imposing the upper mentioned conditions, the following system results: 
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Obviously, the solutions of this system depend on x0 point choice. We realised a 
dedicated soft, which has as input data the value of x0 and n (the number of 
series calculated points) and as output a file including the points generated with 
relation (6). In Table 1 we show some of the results obtained by running it. 
 

Table 1 
Model coefficients 

x0 a b c d 
0.40 3.4722 -9.0278 5.5556 0 
0.45 1.6325 -6.4075 4.7750 0 
0.48 0.6421 -4.9566 4.3146 0 
0.52 -0.6421 -3.0305 3.6725 0 
0.55 -1.6325 -1.5101 3.1425 0 

 
If we do the graphical representation of the series generated when x0 = 0.48, 

we obtain the map from fig.5 (the series initial term was chosen x1 = 0.25). 
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Fig.5 – Third degree polynomial model map (x0 = 0.48) 

 
 In this last case, the largest Lyapunov exponent (calculated in the same 
condition like above) is λ = 0.6116. 
 
 

4. Conclusion 
 

1. Logistic-type one-dimensional chaotic models can be successfully 
generated by using trigonometric, (5) or 3rd degree polynomial relations, (6). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. The suggested trigonometric model has behaviour and a map similar to 
the Logistic one; its aspect can be modified by changing the series initial 
term value, x1. 
3. Third degree polynomial models could be successfully used to realise 
cutting force variation modelling, because they have wider possibilities of 
changing their maps aspect, by changing x0 point choice. 
4. The Logistic model is a particular case of third degree polynomial model, 
which results when x0 = 0.5 (when a calculated with (7) results null). 
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MODELE HAOTICE UNIDIMENSIONALE DE TIP LOGISTIC 
 

(Rezumat)  
 

Pornind de la neajunsurile şi limitele teoriei clasice privind stabilitatea procesului de 
aşchiere, precum şi de la caracterul potenţial haotic (dovedit deja) al dinamicii procesului de 
aşchiere, se caută un model haotic pentru identificarea dinamicii unui parametru caracteristic al 
acestui proces (de exemplu, forţa de aşchiere). Cel mai cunoscut model haotic, unidimensional, 
este modelul logistic (al cărui şir de valori nu este, însă, unic). S-au efectuat deja cercetări privind 
posibilitatea stabilirii unei legături între variaţia în timp a forţei de aşchiere într-un anumit proces 
şi un anumit model logistic, prin calculul unei distanţe minime între cele două şiruri. În lucrarea 
de faţă se studiază posibilitatea de a genera şi alte modele haotice, unidimensionale, care să poată 
fi folosite în scopul identificării dinamicii forţei de aşchiere; sunt propuse un model trigonometric 
şi un altul polinomial, de gradul al treilea, pentru a lărgi baza de căutare a modelului caracterizând 
variaţia în timp a forţei de aşchiere. Rezultatele calculelor efectuate confirmă viabilitatea noilor 
tipuri de model propuse în lucrare. 
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