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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σαν στόχο την ταυτοποίηση

χαρακτηριστικών κατεργασίας συγκεκριμένων τεχνολογικών επιφανειών που

προέρχονται από κατεργασία με αφαίρεση υλικού όπως τόρνευση κάτω από κανονικές

συνθήκες και μάλιστα σε στάδιο κατά το οποίο έχουν υποστεί ήδη φθορά. Παρουσιάζεται

σε τέσσερα κεφάλαια.

Στο πρώτο κεφάλαιο δίνεται η εισαγωγή καθώς και ορισμοί παραμέτρων

τραχύτητας και το θεωρητικό υπόβαθρο στο οποίο βασίζεται κυρίως η χρήση που αφορά

στο στατιστικό σύστημα Fίsher-Ρeαrsοn.

Στο δεύτερο κεφάλαιο δίνονται τα πρότυπα της τραχύτητας για διαφορετικές

κυματώσεις και στάδια φθοράς και γίνεται ο χαρακτηρισμός τους κατά Fίsher-Ρeαrsοn.

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μέθοδος εκτίμησης της αρχικής κατάστασης

της τεχνολογικής επιφάνειας καθώς και του επιπέδου φθοράς της. και τέλος

στο τέταρτο κεφάλαιο δίνονται τα συμπεράσματα που εξάγονται από τη παρούσα

διπλωματική εργασία καθώς και οι προοπτικές για συνέχιση της μεθοδολογίας σε

μελλοντικές εργασίες με αντικείμενο τεχνολογικές επιφάνειες που προέρχονται από άλλου

τύπου κατεργασίες.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ-ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

Η βασική ιδέα στην οποία στηρίζεται η παρούσα διπλωματική εργασία,

σχετίζεται με τις ενδείξεις από προηγούμενες μελέτες κατά τις οποίες η ανάλυση της

τραχύτητας τεχνολογικών επιφανειών με συγκεκριμένες παραμέτρους που

υπολογίζονται με το στατιστικό σύστημα Fisher-Pearson καθορίζουν μονοσήμαντα

την κατάσταση της συγκεκριμένης επιφάνειας (κατεργασία, επίπεδο φθοράς κ.α).

Στοιχεία ελήφθησαν από αντίστοιχη προκαταρκτική μελέτη σε χιτώνια ΜΕΚ. Έτσι,

αποτέλεσε την πρώτη από μία σειρά διπλωματικών εργασιών που ήδη έχουν

παρουσιαστεί από αποφοίτους ήδη του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του

ΠανεπιστημίουΘεσσαλίας(Μ. Γεωργιάδης2011 και Α. Γιαγλή 2012) και έχουν δώσει

αποτελέσματα που επιβεβαιώνουν την παρούσα εργασία ως προς τις προοπτικές της.

Η τραχύτητα επιφάνειας που προκύπτει από την εκτέλεση των ποικίλων

κατεργασιών μορφοποίησης είναι ένα βασικό κριτήριο κατεργαστικότητας. Αποτελεί

έτσι, ένα κρίσιμο παράγοντα παραδοχής ή απόρριψης των τελικών τεμαχίων.

Είτε πρόκειται για ένα απλό, ενδεχομένως διακοσμητικό αντικείμενο, είτε για

ένα υψηλών απαιτήσεων λειτουργικότητας στοιχείο μηχανής (π.χ. οδοντωτό τροχό,

στροφαλοφόρο άξονα, έδρανο) οι μετρήσεις τραχύτητας πρέπει να είναι ακριβείς και

αντιπροσωπευτικές για την κάθε επιφάνεια.

Μάλιστα, οι τραχυμετρήσεις σε διάφορες φάσεις του κύκλου παραγωγής

επιτρέπουν εκτός από διαπίστωση σφαλμάτων στα αρχικά στάδια, έλεγχο και

βελτιστοποίηση της κατεργασίας. Η τραχύτητα άλλωστε αποτελεί και ελεγκτικό

μέγεθος σε προβλήματα αυτομάτου ελέγχου και διαγνωστικής δυσλειτουργιών ή

βλαβών στα σύγχρονα συστήματα κατεργασιών (Σχήμα 1.1).

Στην συνέχεια, στα επόμενα θα γίνει εστίαση σε ορισμένα παραδείγματα

συνήθων προβλημάτων, σφαλμάτων και παρανοήσεων που ανακύπτουν στις μετρήσεις

και στην ανάλυση της τραχύτητας.
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-Διάγνωση:

.φθοράς

εργαλείου

.λειτουργικής

κατάστασης

εργαλειομηχανής

.εκκεντρότητα

ταλαντώσεις

τεμαχίου ή

εργαλείου

Β ελτιστοπο ίηση

Συνθηκών

Κατεργασίας

Σχήμα 1.1 Σημασία της τραχύτητας επιφάνειας σε σχέση με την παραγωγή και την

έρευνα

1.1. Ποιες παράμετροι προσδιορίζονται και τι χαρακτηρίζουν;

(Χρήσιμο ιστορικό) Παλαιότερα, ο καθορισμός της τραχύτητας κατεργασμένης

επιφάνειας διεξάγετο καθαρά εμπειρικά, όσο και κατά υποκειμενικό τρόπο, δηλαδή με

απλή οπτική επιθεώρηση ή επιθεώρηση δι' αφής σε σύγκριση με πρότυπες επιφάνειες

δεδομένου βαθμού τραχύτητας. Επομένως, δεν ήταν αναγκαίες στενές ανοχές, ούτε ο

προσδιορισμός και ο συμβολισμός της τραχύτητας.

Ο έλεγχος της τραχύτητας βελτιώθηκε με την εισαγωγή των αντεστραμμένων

τριγώνων κατά DIN 140, όμως ο ποσοτικός προσδιορισμός επετεύχθη με τα πρότυπα

ASA (1940) και BS (1950), όπου ορίζονται παράμετροι τραχύτητας, οι οποίες

εκφράζονται αριθμητικά και μετρούνται από κατάλληλα όργανα (προφιλόμετρα). Οι

πρώτες αριθμητικές παράμετροι, οι οποίες προτάθηκαν ήταν το μέγιστο ύψος και το

μέσο ύψος τραχύτητας συμβολιζόμενες ως R max και Ra, αντιστοίχως. Η τελευταία

μάλιστα έχει καθιερωθεί ως η πιο δημοφιλής παράμετρος. Το μεταγενέστερο πρότυπο

ISO R468 (1966) εισηγείται τον υπολογισμό τριών παραμέτρων (Rmax, Ra και Rz)

παράλληλα με αναφορά στη σχετική κατεργασία κοπής. Όμως, ο χαρακτηρισμός της

επιφάνειας μόνον υψομετρικά, με απόλυτες τιμές και αντίστοιχους μέσους όρους, έχει

σαφείς περιορισμούς. Η σταθερότητα ή διακύμανση των τιμών της Ra μπορεί να

επιτρέπει στοιχειώδη έλεγχο της κατεργασίας όμως δεν δίνει καμία πληροφορία για την

μορφή της επιφάνειας.
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Οι σύγχρονες υψηλές απαιτήσεις για μεγαλύτερη λειτουργική ακρίβεια και

υψηλότερη διάρκεια ζωής των τεχνολογικών επιφανειών επιβάλλουν την θεώρηση και

άλλων παραμέτρων, τόσο αριθμητικών, όσο και στατιστικών, που καταρχήν είχαν

προταθεί σε ερευνητικές εργασίες για να περιγράψουν και άλλα χαρακτηριστικά της

επιφάνειας καθ'ύψος και κατά μήκος. Ορισμένες τελικά υιοθετήθηκαν από το 180

4287 (1997).

Η βασική διάκριση μεταξύ των παραγόμενων περιγραμμάτων εντοπίζεται σε

περιοδικά και σε τυχαία (Σχήμα 1.2).

Τα πρώτα οφείλονται σε κατεργασίες με εργαλείο καθορισμένης γεωμετρίας

(τόρνευση, φραιζάρισμα, πλάνισμα). Η υφή τους χαρακτηρίζεται από τα αποτυπώματα

της ακής του εργαλείου που ισαπέχουν κατά την τιμή της εκάστοτε εφαρμοζόμενης

πρόωσης. Αυτό πάντως δεν ισχύει σε περιπτώσεις μη ομαλού σχηματισμού του

αποβλήτου, όπως για ασυνεχές απόβλητο, ψευδόκοψη και σοβαρή φθορά του

εργαλείου.

Τόρνευση, κατεργασία με κοπτικό εργαλείο καθορισμένης γεωμετρίας
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Τραχύτητα τορνευμένης επιφάνειας με οπτικό τραχύμετρο
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Σχήμα 1.2α. Περιοδικό περίγραμμα

s=0.32 mm.rev-l, v=185 m.min-l, Ra=3.82 μm, R t=17.6 μm, RIr=101.7 %, RDeIQ=1O.7 ο

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 ""

Σχήμα 1.2β. Τυχαίο περίγραμμα

s=0.08 mm.rev'l, ν=20 m.min-l, Ra=3.29 μm, R t=20.9 μm, RIr=102.9 %, RDeIQ=14.2 ο
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Σχήμα 1.2. Χαρακτηριστικά περιγράμματα εmφάνειας, περιοδικό (2α) και μη

περιοδικό (2β).

2

Τα δεύτερα παράγονται από λειαντικές κατεργασίες ή μη συμβατικές

κατεργασίες (π.χ. ηλεκτροδιάβρωση). Είναι σαφώς αναγνωρίσιμα αν και δύσκολα

περιγράψιμα.

Εμπορικά λογισμικά λογικού κόστους που συνεργάζονται με τα σύγχρονα

τραχύμετρα υπολογίζουν πάνω από 100 (!) παραμέτρους. Από αυτές έως 6

χρησιμοποιούνται στην βιομηχανία, αλλά και για έρευνα και ανάπτυξη.

Δεν υφίσταται λοιπόν πλέον η δυσκολία προσδιορισμού κάποιων παραμέτρων,

αλλά από την άλλη πλευρά γεwιέται σύγχυση ως προς τις επιλέξιμες από αυτές βάσει ή

όχι των προτύπων.

Επομένως, παίζει σημαντικό ρόλο η εξειδίκευση της παραγωγής του

μηχανουργείου, η συμμόρφωση προς σύγχρονες προδιαγραφές επιφανειών και η

κατάρτιση του τεχνικού προσωmκού του τμήματος του ποιοτικού ελέγχου.

Εδώ, πρέπει να τονιστούν τρία σημεία:

α) Οι παρανοήσεις μεταξύ συναφών παραμέτρων, όπως ανάμεσα σε Ra και Rq ή Rt και

Rz, είναι συχνές και πρέπει να γίνονται οι αντίστοιχες διορθώσεις.

β) Δεν είναι εύκολη η επιλογή των παραμέτρων, καθώς υφίσταται άμεση εξάρτηση

από την κατεργασία που προηγήθηκε, αλλά και την μετέπειτα λειτουργική

(τριβολογική) συμπεριφορά της επιφάνειας.

γ) Πρέπει να συμπληρωθεί η έρευνα σχετικά με την αλληλεξάρτηση των εν χρήσει

παραμέτρων για όσο το δυνατόν περισσότερες μηχανουργικές κατεργασίες και ευρεία

περιοχή μεταβολής παραγόντων κοπής (πρόωση, ταχύτητα κοπής, γεωμετρία κοπτικού

κ.ά.). Έτσι, θα προκύψει ένα ελάχιστο σύνολο ασυσχέτιστων μεταξύ των παραμέτρων

που θα περιγράφει διαφορετικά χαρακτηριστικά της επιφάνειας.

1.2. Επιλογή αισθητηρίου (pick υρ)

Διατίθενταιδύο τύποι αισθητηρίων: με πέδιλο και χωρίς πέδιλο.

Το πέδιλο χαρακτηρίζεται από πολύ μεγαλύτερη ακτίνα καμπυλότητας σε

σχέση με τον στυλίσκο και ακολουθώνταςεφαπτομενικάτο περίγραμματης επιφάνειας
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δρα ως μηχανικό φίλτρο, το οποίο αποκόπτει την κυμάτωση (Σχήμα 1.3). Τούτο

σημαίνει πως μόνο παραμέτρους τραχύτητας μπορούμε να μετρήσουμε. Με τα

αισθητήρια χωρίς πέδιλο υπολογίζουμε αξιόπιστα όλα τα χαρακτηριστικά της

επιφάνειας (μακρογεωμετρικά και μικρογεωμετρικά). Άρα, πρέπει να λαμβάνεται

υπ'όψη η διαφορά αυτή των δυνατοτήτων μέτρησης κατά την αγορά του αισθητηρίου.

Επίσης, υπάρχουν ευθέα και πλευρικά αισθητήρια, τα οποία χαρακτηρίζουν

επίπεδες και καμπύλες επιφάνειες, αντιστοίχως. Το ζητούμενο, που όμως δεν έχει

διευκρινιστεί, είναι αν τα πλευρικά αισθητήρια μπορούν να μετρήσουν αξιόπιστα

επίπεδες επιφάνειες, κάτι που θα προσέφερε συμφερότερη λύση.

Μήκος κύματος κυμάτωσης

Μήκος κύματος τραχύτητας

Κυμάτωση

Τραχύτητα

Σχήμα 1.3. Τοπογραφία κατεργασμένης επιφάνειας, ορισμός των χαρακτηριστικών

μεγεθών επιφάνειας κατά ANS/IASME Β46.1 με βάση τον οποίο αναπτύσσεται η

μετρολογίαμικροεπιφανειών.
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Τραχύτητα τορνευμένης επιφάνειας με οπτικό τραχύμετρο

Ι.3 Επιλογή μήκους κύματος αποκοπής (cut-off)

Ο στυλίσκος του τραχυμέτρου εκτελεί μία ρυθμιζόμενη προκαθορισμένη

διαδρομή πάνω στην επιφάνεια του δοκιμίου. Πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ του

συνολικού διαστήματος της τροχιάς του και του δειγματοληπτικού μήκους μέτρησης,

το οποίο είναι μικρότερο από το πρώτο και συνίσταται από συνήθως 5 μήκη κύματος

αποκοπής (Σχήμα Ι.4). Αυτό το μήκος έχει αναγνωριστεί από δεκαετίες ως μείζον

στοιχείο στην αποτίμηση της τραχύτητας, καθώς είναι το ελάχιστο μήκος όπου

συλλέγονται τα δεδομένα της τραχύμέτρησης.

Αν είναι μικρότερο από το αναγκαίο, ο χαρακτηρισμός της τραχύτητας δεν θα

αντιπροσωπεύει το περίγραμμα, αν είναι πολύ μεγαλύτερο θα αποδίδει στην τραχύτητα

μακρογεωμετρικά χαρακτηριστικά. Συστηματικά, η τελική επιλογή του μήκους

κύματος αποκοπής συναρτάται άμεσα προς την κατεργασία και την μορφή των

περιγραμμάτων που αυτή παράγει, όπως φαίνεται στον Πίνακα Ι.Ι. Σαφώς, η

περιοδικότητα ή τυχαιότητα του περιγράμματος παίζει σημαντικό ρόλο και από το

παράδειγμα που ακολουθεί συνάγεται ότι και οι συνθήκες κατεργασίας, όπως η
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πρόωση, επιβάλλουν διαφορετικές τιμές cut-off, ακόμη και κατά την ίδια κατεργασία.

Ίσως, ένας πρακτικός κανόνας του να περιλαμβάνονται σε ένα μήκος κύματος

αποκοπής 10-15 αποτυπώματα του εργαλείου δίνει μία συμβιβαστική λύση.

Μία συνιστώμενη τιμή αποκοπής παλαιότερα ήταν τα 0,8 mm (πρότυπο ANSI

Β46.1-1985), επειδή ήταν αποτελεσματική για πολλά είδη κατεργασιών, αλλά και με

αρκετές εξαιρέσεις.

Ι Κατεργασία Ι

~ GRtJD
--=Σ-C-'-:β:--:-λ-----,'----, V;Π.8.

υμ ο ο κατεργασιας 2.5 / Rz 4.0
αφαίρεση υλικού -l

Σχήμα 1.4. Προδιαγραφή της τραχύτητας

μήκος κύματος

αποκοπής γιά Rα

--[&J

μήκος κύματος

αποκοπήςγιά Rz

ΕΠΙΛΟΓΗΜΗΚΟΥΣΚΥΜΑΤΟΣΑΠΟΚΟΠΗΣ (cutoj.f) λc

DIN ΕΝ ISO 4288, ASME Β46.1

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Cutoff
ΠΡΟΦΙΛ

ΠΡΟΦΙΛ

Rsm Rz Ra λe

(mm) (μm) (μm) (mm)

0.013 έως 0.04 έως 0.10 έως 0.02 0.08

0.04 έως 0.13 0.10 έως 0.50 0.02 έως 0.10 0.25

0.13 έως 0.4 0.5 έως 10 0.1 έως 2 0.80

0.4 έως 1.3 10 έως 50 2 έως 10 2.50

1.3 έως 4 50 έως 200 10 έως 80 8.00

Πινακας 1.1. Προτεινόμενα μήκη cutοjjγια διάφορες κατεργασίες
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1.4. Επιλογή φίλτρου

Το σήμα που λαμβάνεται από το αισθητήριο πρέπει να φιλτραριστεί

ηλεκτρονικά πριν γίνει η ψηφιακή επεξεργασία της μέτρησης, ούτως ώστε να

παρέχονται οι χρήσιμες πληροφορίες και λεπτομέρειες για την τραχύτητα. Δηλαδή, το

χρησιμοποιούμενο φίλτρο πρέπει να αποκόπτει την κυμάτωση και το σφάλμα μορφής

με ταυτόχρονη μικρή παραμόρφωση φάσης.

Το νεότερο φίλτρο είναι το Gauss (ISO 11562), που είναι βελτιωμένο σχετικά

με το παλαιότερο αναλογικό 2RC. Οι σύγχρονες προδιαγραφές ταχύτητας

αποπεράτωσης καθορίζουν τον τύπο του φίλτρου. Δεδομένου ότι η εφαρμογή

διαφορετικού φίλτρου αλλοιώνει τις τιμές των παραμέτρων εmβάλλεται η διασαφήνιση

του θέματος αυτού από τον σχεδιαστή- κατασκευαστή. Βεβαίως, η επιλογή του

κατάλληλου φίλτρου έχει ιδιαίτερη σημασία σε ερευνητική αντιμετώπιση θεμάτων,

όπως ο έλεγχος της κατεργασίας, τριβολογικές ιδιότητες (τριβή -φθορά-λίπανση),

διαγνωστική της κατάστασης της εργαλειομηχανής κλπ.

1.5. Μέγεθος στυλίσκου

Οι ακτίνες καμπυλότητας των στυλίσκων του εμπορίου κυμαίνονται από 2μm

έως 10μm. Υπάρχει αντιστοιχία ανάμεσα στην καμπυλότητα και στην ιχνηλασία πολύ

μικρών ανωμαλιών του περιγράμματος, όπως και στην δυνατότητα χάραξης της

επιφάνειας του δοκιμίου. Ο μεγάλης καμπυλότητας στυλίσκος, όπως φαίνεται στο

Σχήμα 5 αδυνατεί να διακρίνει ιδιαίτερες λεπτομέρειες (πολύ μικρά μήκη κύματος).

Αντιθέτως, η πίεσή του επί της επιφάνειας αυξάνει και μπορεί να χαράξει μαλακά

υλικά, όπως πλαστικά, ελαστομερή, μόλυβδο κ.ά. Σε τέτοιες περιπτώσεις άλλωστε

πρέπει να είναι ελαττωμένο και το φορτίο «ανάγνωσης» του στυλίσκου.
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Λανθασμένη

καμπυλότητα στυλίσκου

Ορθή καμπυλότητα

στυλίσκου

Φθαρμέvoς στυλίσκος

Σχήμα 1.5. Καμπυλότητα στυλίσκου - φθορά στυλίσκου

1.6. Χρήση φθαρμένου στυλίσκου

Το υλικό κατασκευής του στυλίσκου, φυσικό ή τεχνητό διαμάντι, είναι πολύ

σκληρό, αλλά και έχει χαμηλή δυσθραυστότητα. Κατά συνέπεια, εφόσον δεν

αποφεύγονται και οι κρούσεις με το δοκίμιο κατά τις μετρήσεις, απολεπίσεις ή θραύση

είναι αναμενόμενες μετά από κάποιο χρονικό διάστημα χρήσης. Σε αυτή την

περίπτωση ο στυλίσκος δεν διεισδύει επαρκώς και τούτο διαπιστώνεται από τις

εσφαλμένες τιμές των παραμέτρων. Αν υπάρχει υποψία φθοράς μπορεί αυτή να
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διαπιστωθεί με ένα μηχανουργικό μικροσκόπιο (χαμηλής ισχύος) ή με μέτρηση του

προτύπου πλακιδίου διακρίβωσης.

9

1.7. Λανθασμένη κατεύθυνση ή θέση μέτρησης

Σε πολλές κατεργασίες εξ αιτίας της κινηματικής τους το κοπτικό εργαλείο

αφήνει το αποτύπωμά του προς καθορισμένες διευθύνσεις, δηλαδή η επιφάνεια αποκτά

προσανατολισμένα γεωμετρικά χαρακτηριστικά (Σχήμα 1.3).

Κατά μία διεύθυνση θα εμφανίζεται η μέγιστη τιμή εύρους της τραχύτητας

(κάθετη στην ταχύτητα κοπής), ενώ η κάθετη σε αυτήν διεύθυνση εμφανίζει την

ελάχιστη τραχύτητα. Επομένως, οι ιδιότητες αυτές δεν πρέπει να αγνοούνται για να

μην υποεκτιμάται η τραχύτητα. Ο προσανατολισμός είναι δυνατόν να μεταβληθεί σε

περίπτωση έντονων ταλαντώσεων ή φθοράς του εργαλείου.

Εκτός από την κατεύθυνση μερικές φορές έχουν σημασία και οι θέσεις

μέτρησης στην επιφάνεια, οι οποίες εξαρτώνται από φθορά του εργαλείου και

δυναμικά φαινόμενα. Για παράδειγμα, η τραχύτητα κατά μήκος ενός τορνευμένου

άξονα επιδεινώνεται αν δεν έχει αλλαχθεί το κοπτικό. Ή κατά φραιζάρισμα με μεγάλο

βάθος κοπής ή σε χαμηλής ισχύος φραιζομηχανή (άρα και χαμηλής στιβαρότητας)

υφίσταται ανομοιογένεια των τιμών τραχύτητας σε διάφορες θέσεις.

1.8. Ύπαρξη επιφανειακών ελαττωμάτων

Υπάρχει πιθανότητα να ευρεθούν στην επιφάνεια σχισίματα, πόροι ή και

ρωγμές, που δεν οφείλονται στην κατεργασία ή δεν είναι αντιπροσωπευτικά της

κατεργασίας Π.χ. τραυματισμός της επιφάνειας κατά την απόσυρση του τεμαχίου από

την εργαλειομηχανή.

Με τα φορητά τραχύμετρα που υπολογίζουν μία ή δύο παραμέτρους ή για

παλαιά όργανα χωρίς λογισμικό η μόνη λύση είναι η αποφυγή τέτοιων περιοχών πριν

ληφθεί η μέτρηση. Με την υποστήριξη των σύγχρονων λογισμικών μέτρησης της

τραχύτητας μπορεί το ελάττωμα να απαλειφθεί κατά την ανάλυση και να μην

επηρεάσει την τελική αποτίμηση.
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Επίσης, μία άλλη αιτία είναι η διάβρωση, χημική ή φυσική, που οφείλεται στο

περιβάλλον π.χ. ταχεία οξείδωση της επιφάνειας αν η μέτρηση διεξαχθεί

καθυστερημένα. Σε αυτή την περίπτωση μεταβάλλονται οι κορυφές των ανωμαλιών

και επηρεάζονται κατά περίπτωση οι παράμετροι. Η έκταση της οξείδωσης εξαρτάται

και από το υλικό π.χ. μεγάλη έκταση σε χάλυβα, σημειακή (SpotS) σε κράμα

αλουμινίου.

1.9. Ταλαντώσεις κατά την μέτρηση

Αν το τραχύμετρο, και αυτό είναι σύνηθες, λειτουργεί μέσα σε μηχανουργείο

είναι δυνατόν οι μετρήσεις να επηρεάζονται από ταλαντώσεις. Συγκεκριμένα,

ταλαντώσεις που προέρχονται από την λειτουργία παρακείμενων εργαλειομηχανών

μεταδίδονται μέσω του δαπέδου και διεγείρουν τον στυλίσκο με αποτέλεσμα την

παραποίηση του σήματος του περιγράφοντος την επιφάνεια και επακόλουθη μείωση

της αξιοπιστίας και της επαναληψιμότητας της μέτρησης.

Οι πηγές των ταλαντώσεων αναγνωρίζονται μάλλον εύκολα, εκτός αν είναι

χρονικά απρόβλεπτες π.χ. διέλευση βαρέων οχημάτων από γειτονικό δρόμο και η λύση

μπορεί να είναι η τοποθέτηση του τραχυμέτρου πάνω σε ένα βαρύ τραπέζι ή αν η

ταλάντωση είναι εντονότερη, η έδραση με αντικραδασμικά πέλματα. Φυσικά, πρέπει

να καταβληθεί προσπάθεια δραστικής μείωσης των ταλαντώσεων σε ένα μηχανουργικό

περιβάλλον διότι καταπονούνται και οι ίδιες οι εργαλειομηχανές με κίνδυνο εμφάνισης

αστοχιών (πλαστικές παραμορφώσεις μερών, ρωγμές κ.ά.).

1.10. Ασυμβατότητα λογισμικών μέτρησης

Η πληθώρα λογισμικών που διατίθεται για την μέτρηση των παραμέτρων από

διάφορους οίκους κατασκευής τραχυμέτρων έχει καταστήσει την ανάλυση της

τραχύτητας προσιτή σε βιομηχανικούς χρήστες και ερευνητές. Έχει δημιουργήσει όμως

και προβλήματα, καθώς δεν είναι δυνατό για εμπορικούς λόγους να έχει κάποιος

πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα αυτών των προγραμμάτων και να εξακριβώσει πώς

υπολογίζεται η κάθε παράμετρος. Το αποτέλεσμα είναι προφανώς ασυμφωνία μεταξύ

ομοειδών μετρήσεων που επηρεάζει περισσότερο τις απαιτήσεις ακρίβειας και
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επικοινωνίας ανάμεσα σε ομάδες που δραστηριοποιούνται σε αυτό το πεδίο.

Καταβάλλεται προσπάθεια θέσπισης ενός κοινού format δεδομένων, το οποίο θα γίνει

γενικά αποδεκτό.

1.11. Νέες εξελίξεις στην οργανολογία

Τα τραχύμετρα τύπου στυλίσκου είναι καθιερωμένα στην βιομηχανική και

εργαστηριακή πρακτική και κατά βάση παρέχουν δισδιάστατη απεικόνιση της

επιφάνειας, η οποία είναι επαρκής για αρκετές κατεργασίες. Οι δυνατότητες των

σύγχρονων τραχυμέτρων επιτρέπουν αξιόπιστο γεωμετρικό προσδιορισμό για την

πλειονότητα των τεχνολογικών επιφανειών και το κόστος τους, όπως και του

συνοδεύοντος λογισμικού, είναι σαφώς προσιτό. Στην πραγματικότητα η επιφανειακή

τοπογραφία είναι τριών διαστάσεων και υπάρχουν περιπτώσεις όπου η εξέταση μιας

τομής κάθετα προς τον προσανατολισμό του αποτυπώματος του εργαλείου (ιδέ και

παραγρ. 7) δεν είναι ικανοποιητική. Επομένως, ένας τρισδιάστατος υψομετρικός

χάρτης θα περιέγραφε καλύτερα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επιφάνειας και θα

προσέφερε νέες δυνατότητες.. Προς την κατεύθυνση αυτή υπάρχουν οπτικά

τραχύμετρα που σαρώνουν την εmφάνεια και εξάγουν τρισδιάστατες τοπογραφικές

παραστάσεις. Για την αποτίμηση της τραχύτητας ορίζονται νέες παράμετροι

αντίστοιχες με του δισδιάστατου χαρακτηρισμού π.χ. Sa αντί Ra, αλλά και παράμετροι

που δεν ορίζονται σε δύο διαστάσεις, όπως η Std που περιγράφει την κατευθυντικότητα

του περιγράμματος.

Η αντιμετώπιση αυτή επιβάλλεται και από λειτουργικές απαιτήσεις και θα έδινε

ώθηση σε νέα αντιμετώπιση φαινομένων όπως η λίπανση και η φθορά. Ο κύκλος των

μετρήσεων διεξάγεται ταχύτερα συγκριτικά με τα μηχανικά όργανα, παρουσιάζουν

πάντως και αυτά προβλήματα, όπως συχνά σφάλματα λόγω διάχυσης και συμβολής.
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1.12. Συμπεράσματα- Κατευθύνσεις

Όπως παρουσιάστηκαν ανωτέρω, τα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά τις

τραχυμετρήσεις είναι διττού χαρακτήρα: συνδέονται με μετροτεχνικά χαρακτηριστικά

ή και αδυναμίες και από την άλλη πλευρά με επιλογές του χρήστη τεχνικού.

Κατά συνέπεια, είναι αναγκαία η ενημέρωση για τις δυνατότητες των

συστημάτων μέτρησης τραχύτητας (συσκευή εργαστηριακή ή φορητή, αισθητήριο,

στυλίσκος, λογισμικό) στο στάδιο προμήθειάς των, διότι αυτές συμπορεύονται με τις

απαιτήσεις της βιομηχανίας και της έρευνας. Οποιαδήποτε βελτίωση της

επιτυγχανόμενης τραχύτητας, που απαιτεί με την σειρά της καλύτερο και συνεπώς

ακριβότερο εξοπλισμό, επιβαρύνει το κόστος των παραγόμενων προϊόντων και

επομένως είναι θέμα καθαρά των αιτούμενων προδιαγραφών.

Πάντως, δέον να τονιστεί η σημασία των μετρήσεων και της ανάλυσης των

κατεργασμένων επιφανειών, ως τομέα της τεχνολογικής επιστήμης της Μετρολογίας, η

οποία με μεγάλη καθυστέρηση έχει εκτιμηθεί στη χώρα μας και είναι απαραίτητη για

λόγους συντήρησης, παραγωγής και ανάπτυξης.

Τόρνευση, σχηματική παρασταση, περιστρεφομενη κεφαλή, τεμαχιο, κοπτικο εργαλειο
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Σχήμα Ι.6. Χαρακτηριστικά περιγράμματα τορνευμένης επιφάνειας παρουσία

ψευδόκοψης.

μιτι

;t-~--ι--τ-....,~--r-..,...-τ---ι

2<1

1;{)

-1(J~r--t-

.20

0.0 G.S 1.01.5 2.0 2.5 3.0' ιηιη 4.0

Σχήμα Ι.7. Χαρακτηριστικά περιγράμματα τορνευμένης επιφάνειας με ασυνεχές

απόβλιττο.

Q

.21=;::t:;:4::;t4:~~:i=;::4=;=4=:;:Ι-t>
0.0' 0.51.0 1.5 2.0 2.5 3.0 ιηιη .:ι.α

Σχήμα Ι.8. Χαρακτηριστικάπεριγράμματατορνευμένηςεπιφάνειας με πολύ χαμηλή

πρόωση.
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Σχήμα 1.9. Χαρακτηριστικά περιγράμματα τορνευμένης επιφάνειας υπο την

επίδραση ταλάντωσης του συστήματος.
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Σχήμα 1.10. Χαρακτηριστικά περιγράμματα τορνευμένης επιφάνειας υπό την

παρουσία κρατήρα στο κοπτικό εργαλείο.
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Σχήμα 1.11. Χαρακτηριστικά περιγράμματα τορνευμένης επιφάνειας με κανονική

παραγωγή αποβλίττου.

I~i,1ifιhI.

-: l-t'~-

';;Q~U~

;11<1\.
:-~.ιη

~(ί~O

",!λα"

·~:O~"

-;70'0- :

"':1.0"
,.α/Ο"

.-: I:OJ •

• 1:0·
":-I~υ,,

,ι; 1,0·
<l~Ρ~

~Ιiδ-

29



30



ΚΕΦΑΛΑΙΟ2

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑ ΙΣΟΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ·ΦΘΟΡΑ 0,4 μm
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Βασικό στοιχείο του κεφαλαίου που ακολουθεί είναι η χρήση καμπυλών κατανομής των

υψομέτρων των σημείων κατατομών τεχνολογικών επιφανειών με την χρήση των οποίων

γίνεται κατάταξη και αξιολόγηση αυτών. Για τον λόγο αυτό παρουσιάζονται εξ αρχής τα

παρακάτω διαγράμματα, έμφαση θα δοθεί κυρίως στην κάτω δεξιά καμπύλη η οποία

ακολουθεί το σύστημα Fisher-Peαι'son.

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 ΙΗ,Π 4.0

·10

0.0

20 +-,+-+-+-+--1'--+1---+--1
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3020
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./ "-.
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Ι'--_
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~
~ 1.

Σχήμα 1. Α. Κατατομή τραχείας επιφάνειας (τραχύτητα-κυμάτωση) Β. Συνάρτηση

κατανομής τύπου β. Γ. Συνάρτηση κατανομής Fisher-Pearson.
Κατεργασία: τόρνευση, Συνθήκες: δημιουργία ψευδόκοψης.

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 mIn 4.0

/ ~

/ "/ Ι '"Ο

0.0 0.2 0.4 0.6 σ.β 1.0

0.06

1:'
.;;; 0.06

1
1:' 0.04

~1: 0.02
e
α.. Ο

γ Ι
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μm

Σχιίμα 2. Α. Κατατομή τραχείας επιφάνειας (τραχύτητα-κυμάτωση) Β. Συνάρτηση

κατανομής τύπου β. Γ. Συνάρτηση κατανομής Fisher-Pearson.

Κατεργασία: τόρνευση, Συνθήl,ες: δημιουργία συνεχούς αποβλήτου.
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4,00 mm

4,DOmm

2.1 Τραχύτητα Τεχνολογικών Επιφανειών - Παράμετροι

Βάση για το παρόν κεφαλαίο αποτέλεσε μια σειρά δεδομένων από την

βιβλιογραφία που σχετίζονται με το χαρακτηρισμό των τραχειών επιφανειών σε

διάφορα στάδια φθοράς τους όπως φαίνεται στα διαγράμματα που ακολουθούν.

ΡroΓιI: R [LC GS 0,80 mm

5,0t--~~~--+~~~-+-~~~ ............~-~~-+---~----4I

,5,0ι-------+----+-----............-----+---~__Ii
0,80 mnISkt

Profil: \~ [LC GS 0,8.0 mm'

5,0 .

[μm~i!-----+-----+-----+-----t------i

-5,0 !-------+----+-----....................----+-----Ι
0,80 mm/Skt

Σχήμα 2.1.1 . Χαρακτηριστικά περιγράμματα τεχνολογικής επιφάνειας, διαχωρισμός

τραχύτητας (α-rοughness) και κυμάτωσης (β-waνίness).

Στο σχήμα 2.1.2 παριστάνεται λεπτομέρεια επαφής μεταξύ δύο λιπαινόμενων

τραχειών επιφανειών. Το ανάλογο αυτής της απεικόνισης αναφέρεται σε επαφή μεταξύ

λείας επιφάνειας και μιας συνθετικής τραχείας η οποία εμφανίζει τραχύτητα ίση με το

άθροισμα των τραχυτήτων των δύο τραχειών επιφανειών σε επαφή.

Νέο στοιχείο το οποίο λαμβάνεται υπόψη και εμφανίζεται στο σχήμα 2.1.2 είναι

η διάκριση δύο πληθυσμών, του πληθυσμού όλων των σημείων της κατατομής που

αναφέρεται στο πάχος της λιπαντικής μεμβράνης, άρα στον υδροδυναμικό χαρακτήρα

της λίπανσης(εξίσωση Reynolds/Patir-Cheng) και στο πληθυσμό των κορυφών των
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λόφων που σχετίζεται με τις επαφές(ελαστικές ή πλαστικές παραμορφώσεις) μεταξύ

των στερεών(Greengοοd-ΤrίΡΡ). Ο δεύτερος πληθυσμός αναφέρεται στη μη

υδροδυναμική συνιστώσα της τριβής. Παράλληλα, ένας τρίτος πληθυσμός που

λαμβάνεται υπόψη είναι αυτός των ακτίνων καμπυλότητας των κορυφών των

λοφίσκων, ο μέσος όρος των οποίων χρησιμοποιείται ως συμπληρωματικό δεδομένο

στο συγκεκριμένο μοντέλο.

Σχήμα 2.1.2 Χαρακτηριστικά πληθυσμών σημείων κατατομής κορυφών λόφων και

ακτίνων καμπυλότητας λόφων (Patir-Cheng/Greengood-ΤΓίρρ).

Στα παρακάτω σχιjματα, φαίνονται οι αντιπροσωπευτικέςμορφές λόφων για τις οποίες

με τη μέθοδο των τριών σημείων έχει υπολογιστεί και τοποθετηθεί η απόληξη της μορφής

του λοφίσκου με χρώμα ερυθρό.
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hpo - hp; [μm]

ΚΟΡΥΦΕΣ ΚΑι ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΕΣ ΛΟΦΙΣΚΩΝ

ΣΥΝΘΕΤιΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

(μεθοδος 3 σημείων)

2

9

8 +---_j--_
7 +-~\h..",*~-"--J

6

5
4

3

2
1·
Ο·,

Ο 3 4 5 6 7· 8 9 10 11 12

ΑΙΑ Σημείου [ο]

(α)

hpo • hp; [μm]

ΚΟΡΥΦΕΣ ΚΑι ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΕΣ ΛΟΦΙΣΚΩΝ

ΣΥΝΘΕΤιΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

(μεθοδος 3 σημείων)

10 11 1298765432

9,.....-~-.,...,..-r-------,_-.-.-,-......,,-__----r-
8+-.,._+---...k---+j--q'----~~~",__ι.-~

7 -J+-+---Η+V-1~j--qj---4__jν4_νv4~~
6 Ή~Η+--Η~j--
5 +---+-!+J~

4 +--4.-III~~

3
2
1

Ο +---+-:.-......
Ο

ΑΙΑ Σημείου [.]

(β)

hpo • hpi [μm]

ΚΟΡΥΦΕΣ ΚΑι ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΕΣΛΟΦΙΣΚΩΝ

ΣΥΝΘΕΤιΚΗΣΤΡΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

(μεθοδος 3 σημείων)

9 10 11 128765432

9 ,.....-τ---~-~-r---"-----,-~_~F~-_-----r-~--rc~

8
7

6 -f-~+-";'''~~j--4''----Ι-I-\-----'1-~-

5-j-~+--~

4

3

2
1

Ο

Ο

ΑΙΑ Σημείου [.]

(γ)

Σχήμα 2.1.3 Λεπτομέρειες τραχείας επιφάνειας που καταδεικνύουν τη μέθοδο

υπολογισμού της μέσης ακτίνας καμπυλότητα (τρία σημεία).
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ΣΧlίμα 2.1.4 Χαρακτηριστικά διαγράμματα από επιφάνειες κατεργασμένες με Honing

α)σε αρχική κατάσταση και β) μετά από στρώσιμο

Επειδή θεωρήθηκε δόκιμο να πραγματοποιηθεί μεγάλος αριθμός μετρήσεων

τραχειών επιφανειών έγινε προσπάθεια που είχε θετικό αποτέλεσμα χρήσης

συνθετικών τραχυτήτων με συγγενή χαρακτηριστικά. Οι τραχυμετρήσεις που

ταξινομήθηκαν και αρχειοθετήθηκαν στο εργαστήριο κατεργασιών κατά την δεκαετία

2000 - 2010 αποτέλεσαν αφενός λόγω του μεγάλου αριθμού τους αλλά και των,

διαφορετικών περιοχών κυλίνδρων ΜΕΚ διαφορετικών τύπων μια σημαντικότατη

βάση δεδομένων που στηρίζει την διαδικασία που ακολουθήθηκε.

Από τη βιβλιογραφία και προηγούμενες μελέτες αποδείχθηκε η επιτυχής

προσέγγιση ιστογραμμάτων πληθυσμών με ασύμμετρα χαρακτηριστικά ,με τη β011θεια

του συστήματος Fisher-Pearson όπως φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί. Στοιχεία από

τους πληθυσμούς που αντιπροσωπεύουν οι καμπύλες αυτές δίνονται στο σχήμα που

37



ακολουθεί και σχετίζονται με δεδομένα που απαιτούνται κατά τη θεωρητική

προσομοίωση είτε με το μοντέλο Greengood -Tripp (επαφές λοφίσκων) [4-7], είτε για

το μοντέλο Patir και Cheng (υδροδυναμική συμπεριφορά παρουσία τραχύτητας)

[12,13].

[flm]

Ί r"'·' 'Ψ IΥν

-5

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΤΡΑΧΥΤΚΤΑ ΙΣΟΤΡΟΠΗΣ ΒΊΙΦΑΝΒΑΣ-ΦΘΟΡΑ 0,4 μm

h [μm]

1 ~~~~",-r"~'~'''''''''''~7'~,:""",~~~~~~~~~~~~-'-''''~~~~

Ο

-1

-2

-3

-4
-5 -J:-..~;;,8.!~"~!:m!!;;!llj~-__~...,;.,~:-'-~~~:-'-~-:::,,,:-,-~:-,-_~

-6 -ι----~--"--'--=~~-~"--'-~~~~~~~--~..._~'"""'''-~·:>',T'',..1

-7 L.-,,--,-,,--,-_,,--,-~~~,,--,-_~~~~_~~~~~~~~_""""_

Σχήμα 2.1.5 Χαρακτηριστικό παράδειγμα κατατομών επιφάνειας κυλίνδρου ΜΕΚ σε

κατάσταση μετά το στρώσιμο (βιβλιογραφία Renαuιt-Πανταζάρας [8-11]) και

συνθετική τραχύτητα - Πρόταση της παρούσας διπλωματικής.
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(flmJ

5

(α)

[μm)

5

ο

-5

(β)

Σχήμα 2.1.6 (α) Κατανομή υψομέτρων σημείων κατατομής προηγουμένου σχήματος

και (β) Κατανομή υψομέτρων κορυφών λόφων κατατομής προηγουμένου σχήματος

(βιβλιογραφία Renαuιt- Πανταζάρας [8-1 ]])
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Σχήμα 2.1.7 Χαρακτηριστικάδιαγράμματα μεταβολής μη τυποποιημένωνπαραμέτρων

τραχύτητας στο πεδίο του χρόνου (βιβλιογραφία tribotest, Πανταζάρας-Πετρόπουλος).
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σ=σρο : η τυπική απόκλιση του πληθυσμού όλων των σημείων της κατατομής

σ'=σρί : η τυπική απόκλιση του πληθυσμού των κορυφών των λόφων της κατατομής ή

η πυκνότητα κορυφών λόφων(αριθμός λόφων ανά μονάδα επιφάνειας)

β : μέσος όρος πληθυσμού ακτίνων καμπυλότητας κορυφών λοφίσκων

Υο : απόσταση μεταξύ μέσων τιμών υψομέτρων των δύο προαναφερθέντων πληθυσμών

σημείων και κορυφών

Παρατηρήσεις

Α) Είναι σαφής η μείωση των τιμών των παραμέτρων κυρίως κατά την πρώτη

φάση φθοράς- στρώσιμο, δεν είναι σαφής η φάση φθοράς που θα μπορούσε να

θεωρηθεί οριακή και κρίσιμη λόγω σταθερότητας των τιμών μέσα στο πεδίο του

χρόνου για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Β) Καθίσταται σαφής η διαφοροποίηση της ανισοτροπίας της τραχύτητας με τη

φθορά.

Γ) Μη τυποποιημένες παράμετροι σχετικές με πυκνότητα λοφίσκων και

καμπυλότητα λοφίσκων. Απαιτούνται για την τροφοδότηση του μοντέλου Greengood

και Tripp
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2.2 ΣτατιστικόΣύστημα Περιγραφής ΤραχύτηταςFisher - Pearson

Το κριτήριο του Pearson, το οποίο μάλιστα εμφανίζει μεγάλη ευαισθησία ως προς

την ασυμμετρία της καμπύλης κατανομής, έχει αποδειχθεί ότι είναι δυνατό να

συνεισφέρει στην ταξινόμηση των υπό μελέτη πληθυσμών (υψομέτρων σημείων,

υψομέτρων κορυφών λόφων και των ακτινών καμπυλότητας κορυφών λόφων).

Σύμφωνα με το κριτήριο αυτό η παράμετρος k καταδεικνύει αν η κατανομή είναι

φραγμένη ή όχι όπως αυτό φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί

k<O Καμπύλη κατανομής άνω και κάτω αl α 2

φραγμένη

O<k<l Κατανομή χωρίς φράγμα άνω και κάτω -00 +00

l~k Καμπύλη κατανομής έχει γι >0 α +00

ένα φράγμα (άνω ή κάτω) γι <ο
-00 α

Όπου yl είναι η παράμετρος «skewness» (ένδειξη συμμετρίας-ασυμμετρίας)

σύμφωνα με το κριτήριο του Fisher. Κατά κανόνα η παράμετρος k είναι αρνητική

και το γεγονός αυτό αποδεικνύεται και στην παρούσα εργασία για τις συγκεκριμένες

τεχνολογικές επιφάνειες.

Η παράμετρος k δίνεται από την σχέση:

k= βl (β2 + 3)2
4(4β2 - 3βl )(2β2 - 3βl - 6)

Συντελεστές του Pearson και του Fisher - Αρχή της μεθόδου:

βι =γl2και β2 =γ2 +3, γ2 είναι η κύρτωση (<<kurtosis») σύμφωνα με το κριτήριο του

Fisher.
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Διάφορες κατατομές τεχνολογικών επιφανειών με συναρτήσεις κατανομών που

διαφοροποιούνται ως προς τα χαρακτηριστικά τους (skewness - kurtosis) δίνονται

παρακάτω.

._.~ 1ω.3

--[ ku<3

Probab.ίlitydensίty

sk>O

sk<O

Σχήμα 2.2.1 Διάφορες κατανομές τραχύτητας με ασύμμετρο χαρακτήρα διαφορετικών

μορφών (τιμές kurtosis - skewness).
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2.3 Οικογένειες Καμπυλών

Σύμφωνα με το κριτήριο αυτό, η καμπύλη της κατανομής πιθανότητας στην

περίπτωση γι > Ο δίνεται από τη σχέση:

Όπου ΟΙ, 02 τα δύο όρια και ql, q2 εκθέτες ως ακολούθως:

και

Τα δύο όρια (κάτω και άνω) δίνονται στη συνέχεια:

- wql
ΟΙ =Χ---,

q2
και w = 2Js2 (1- k)(1 + τ)

Και fo δίνεται από τη σχέση
1. fι ----------• ο - ο,

f(Χ - οι )(qI-J) (02 - X)(q,-J) dx

Σε περίπτωση που γι < Ο τότε Χ =-Χ και Χ = -Χ και η καμπύλη κατανομής

πιθανότητας δίνεται από την σχέση :

f = 10 (Χ - ΟΙ )q,-I (02 - X)qI-J

Συνεπώς οι μορφές των αντιστοίχων καμπυλών θα είναι τύπου καμπάνας μορφής

(<<π» ή «Λ») «L/J» «u».

Σχήμα 2.3.1 Χαρακτηριστικές καμπύλες κατατομών τεχνολογικών επιφανειών Fisher
Ρearsοn(καμπύλη τύπου «Λ», καμπύλη τύπου «L» ή «J», καμπύλη τύπου «U»)
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Στις περιπτώσεις που το κ είναι μεγαλύτερο του Ο οι καμπύλες που προκύπτουν

όπως προαναφέρθηκε είναι είτε μη φραγμένες (Ο<κ<l) είτε φραγμένες από τη μια

πλευρά (κ>1) όπως θα παρουσιασθεί στη συνεχεία.

Για την αναζήτηση των καμπυλών που αντιπροσωπεύουν τα αντίστοιχα

ιστογράμματα απαιτείται ο υπολογισμός των συντελεστών Κ2, Κ3 και 1<4.

Κ2 = (Σ (Xj - Xm) 21 (η-Ι) = (ηΣΧί 2- (ΣΧί)2) Ι (η(η-Ι))

~ = η(η+1) Σ(Χί-Χm)4 - 3(η-Ι) [Σ(Χj-Χm) 2] 2Ι (η-Ι)(η-2)(η-3) =

= (η2 (η+Ι) ΣΧί4 - 4η(η+Ι) ΣΧί3 ΣΧί- 3η(η-Ι)(ΣΧί2)2+ 12η ΣΧ?(ΣΧί?

6(ΣΧί) 4) Ι ((η(η-Ι)(η-2)(η-3))
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1----0.1 / ,

\------0 ~ \
.;F \

-2 2 4
._._ _.._ __.._- ······__ ······~,05 ---.- -- --.---- ---..--..-- -----

γΙ<Ο

...-------.-----χ--------

1--------co"J'~•.,..,.,.__---__t
1----"'/'-0-15 "\.

ι --/'Ι Ο-Ι \

r-- Ι . \.
1--./-~--0.05 ......

-2 2 4
.................-.-0;05 .__. ..__.···__.·Η.

γΙ=Ο

=f3:/-- ο,

f ,15-
f -,
Ι

0.05

-----Ο

-4 -, , •

γΙ>Ο

Σχήμα 2.3.2 Ασύμμετρες-συμμετρικήκατανομή Fίsher-ΡeaΓsοηγια k<1

Η εκτίμηση των τιμών των συντελεστών γΙ και γ2 γίνεται χρησιμοποιώντας

τους παρακάτω τύπους

γι, γ2, βl, β2 θεωρητικές τιμές των κατανομών
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gt, g2, b I , b2υπολογιστικές τιμές των κατανομών

Αντίστοιχα οι συντελεστές του Pearson δίνονται από τους τύπους:

b1=g/ και b2=g2+3

Σπανιότερη είναι η περίπτωση συμμετρικών καμπυλών που διακρίνονται σε 2

κατηγόριες, στην κατηγορία των φραγμένων καμπυλών στην περιοχή m-a...m+a,

καθώς και την κατηγορία των μη φραγμένων καμπυλών (από -00 έως +(0). Στις

περιπτώσεις αυτές δίνονται: a = -ν(2b2s
2) / (3-b2) όπου S2 = k2

και η μορφή της συνάρτησης γίνεται:

Στις περιπτώσεις που η καμπύλη είναι μη φραγμένη η συνάρτηση γίνεται

Σε περιπτώσεις ασύμμετρων μη φραγμένων καμπυλών η συνάρτηση γίνεται

f = fo (cοsθ) 2q eρθ

οπού tane = (X-c)/a με r = 6(b2-b I -l )/ (2b2-3b I -6)

q= 1+r12, ρ= r -ν(k / (l-k)), a= -ν(s2 (r-l)(l-k)), c= xm-pa / r.

Οι καμπύλες αυτής της μορφής με γι<Ο εντοπίζονται συνήθως για αρχική κατάσταση

φθοράς. Είναι αδύνατον να συναντηθούν σε φθαρμένες επιφάνειες.

Σε περιπτώσεις καμπυλών με ένα φράγμα η συνάρτηση γίνεται

f = fo (x_a)ql-l / (x_a+c)q2+1

με a= Xm- c qI/r με r = 6(b2-bI-l )/ (2b2-3bI-6)

qι=r12(-ν(κ/κ-l)-l), q2=q] +τ, c=-νs2 (l-r)(k-l).
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Οι καμπύλες αυτής της μορφής με γl<Ο και άνω φράγμα εμφανίζονται σπάνια και μόνο

σε περιπτώσεις πολύ φθαρμένων επιφανειών που θα μπορούσαν ακόμη και να

θεωρηθούν λείες.

Οι συνθετικές τραχύτητες που έχουν επιλεγεί βασίζονται σε σημαντικό ποσοστό

στην συνάρτηση randO του προγράμματος excel της εταιρείας Microsoft. Η δημιουργία

των τυχαίων αριθμών πραγματοποιείται αρχικά για ένα πεδίο ορισμού μεταξύ Ο και 1

και στη συνέχεια με χρήση διορθωτικών συντελεστών που ακολουθούν συγκεκριμένες

επιλεγμένες συναρτήσεις μεταβολής τους, οδηγούν στην παραγωγή τεχνητών τραχύ

γραφημάτων.

Θεωρώντας ότι το βήμα δειγματοληψίας είναι 2,5 μm η επεξεργασία κάθε

τεχνητής κατατομής γίνεται μέσα από φύλλα εργασίας excel σε πρώτη προσέγγιση ενώ

παράλληλα αναπτύσσεται κώδικας σε γλώσσα Fortran.

Τυπικά παραδείγματα τεχνητών τραχυμετρήσεων εμφανίζονται στη συνέχεια με

χαρακτηριστικά που σχετίζονται με κατεργασία honing και αναφέρονται σε εφαρμογή

του προγράμματοςPPR( points-pics-radii) σε τραχύτητα επιφάνειας κυλίνδρου ΜΕΚ.

Η προσομοίωση της φθοράς επιτυγχάνεται με αποκοπή-(ψηφιακό φίλτρο) το

κατώφλιο του οποίου αναγράφεται σε κάθε τραχυμέτρηση σαν ··φθορά Α μm·· που

σημαίνει ότι έχουν αποκοπεί-φθαρεί όλα τα σημεία της κατατομής με υψόμετρο

μεγαλύτερο η ίσο του Α. Αποτελέσματα και διαγράμματα ποικίλων μορφών

ακολουθούν στο κεφάλαιο 3.

Κατά τη φάση της διερεύνησης του προγράμματος υπολογισμού των παραμέτρων

της τραχύτητας έγιναν διάφορες δοκιμές με σκοπό την επαλήθευση της εγκυρότητας

του υπολογιστικού κώδικα, ο οποίος απλουστευμένος περιγράφηκε μέσω

υπολογιστικών φίλων τύπου excel office. Για παράδειγμα η επαλήθευση της

εγκυρότητας της γεννήτριας τυχαίων αριθμών του excel εμφανίζεται στα παρακάτω

σχήματα:

47



ι

11 .
Λ

i Ι " ΙΙ'\

la Ι υυ ι u
ΙΛ ~ ," Ι,

,., VI 'n ι.

'"

ΣΥΙΙθΕΤιΚΗ ΤΡΑΧΥΤΗΤ Α ΕΠIΦΑIΙΕΙΑΣ- ,ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΦθΟΡΑ (\ο ιιιη

11 [aIm]
2.5

2

1.5

1

0.5

Ο

-0.5

-1

-1.5

-2

-2.5

ο

Σχήμα 2.3.3 Συνθετική τραχύτητα που δημιουργήθηκε με χρήση τυχαίων αριθμών

( rand του excel)

-5 -4 -3 ·2 ·1 2

Σχήμα 2.3.4 : Τυπική συνάρτηση κατανομής F-P σε σύγκριση με την κανονική

κατανομήGauss, για τραχύτητα με έντονο τυχαίο χαρακτήρα (επαλήθευση μοντέλου).

-1.5 -1 -0.5

(β)

Ο 0.5

Σχήμα 2.3.5 :Χαρακτηριστικάγραφήματα συνθετικής τραχύτητας και της αντίστοιχης

κατανομήςF-P για τραχύτηταμε χαρακτηριστικάκατανομήςτύπου «Λ»-ασύμμετρου

κώδωνα
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0.5 ++-t\----+t-.------Ι'Ι---Ηr---1'---\---Λ---/-i

-0.5 +--~...._+---"'------=---H---t___Jr---+r---l

-1 +----'---------'---------"----1

-1.5 -'---------------------"

(α)
e.,.;

.--:. ---/" ~

/' ""-
/ . ."

/ '". / "-
./ "-1.5 -1 -0.5 Ο 0.5

(β)

Σχήμα 2.3.6: Χαρακτηριστικάγραφήματασυνθετικήςτραχύτηταςκαι της αντίστοιχης

κατανομήςF-P για τραχύτηταμε χαρακτηριστικάκατανομήςτύπου «Λ»-συμμετρικού

κώδωνα

1.5 - ...-.-------------------------------.--

0.5 ++--+-+---I+It-----.----tt-------.4-1._--;--;H

-0.5 +--I+----HI---II-++---=-~_I__---__D___\:r~-\+-+i

-1

(α)
..,.4

t\
'-.. ~~--- ~

~~ "\.-
\

-1 -0.5 Ο

(β)

0.5

Σχήμα 2.3.7 : Χαρακτηριστικά γραφήματα συνθετικής τραχύτητας και της αντίστοιχης

κατανομής F-P για τραχύτηταμε χαρακτηριστικάκατανομήςτύπου «L» ή «1» με

έντονη συγκέντρωση στο κάτω όριο.
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Με την εφαρμογή του συστήματος Fisher- Pearson έχουν ήδη εξαχθεί

αποτελέσματα στατιστικής μελέτης της τραχύτητας για κινητήρες τύπου Renault οι

οποίοι ήταν εφοδιασμένοι με χιτώνια και αυτό διότι προσφέρονταν ευκολότερα έτσι

ώστε μετά την εξαγωγή- αποσυναρμολόγηση του χιτωνίου να είναι εφικτή η μέτρηση

της τραχύτητας. Η στατιστική αυτή μελέτη έγινε μετά την επεξεργασία αρχείων

υψομέτρων τραχύτητας με τον κώδικα που αναπτύχθηκε στο Εργαστήριο

Κατεργασιών. Χαρακτηριστικές καμπύλες κατανομών αρχικής κατάστασης δίνονται

στην συνέχεια

Κατανομή φραγμένη άνω· κάτω

δείγμα 1

Υψόμετρα σημείων [μm]

Σχήμα 2.3.8 Μετρηθείσες κατανομές σε 5 διαφορετικές περιοχές του κυλίνδρου τύπου

Α, κινητήρας Renault 529

Κατανομή φραγμένη άνω - κάτω
δείγμα 2

f(χ) , ,.,.." .

-5··'·~-~!·_::::.3·"-··_·:1·········· ·······1·:'--~··_··'-3;..,.;,;c_·----··5 .
Υψόμετρα σημεΙων [μm]

Σχήμα 2.3.9 Μετρηθείσες κατανομές σε 5 διαφορετικές περιοχές του κυλίνδρου τύπου

Β, κινητήρας Renault 561
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Κατανομή φραγμένη άνω - κάτω
δείγμα 3

f(x) r----~-_.•~_ .•------.---.----..•.•.......,

-3 -1 1
Υψόμετρα σημείων riJm]

Σχήμα 2.3.10 Μετρηθείσες κατανομές σε 5 διαφορετικές περιοχές του κυλίνδρου

τύπου Γ, κινητήρας Renau1t 688

Κατανομή φραγμένη άνω - κάτω

f(χ) , ,._,.." , , δ•.•.ε..ίγ:.;μ" ατ,α, 1, '.,2..",'.,,3 , " ,

-3 -1

Υψόμετρα σημείων [μm]

3 5

Σχήμα 2.3.11 Συγκεντρωτικό διάγραμμα των κατανομών των τριών παραπάνω τύπων

κινητήρων Renau1t.

Παρατήρηση Αναδεικνύεται γενικά μια συμμετρία στις κατανομές των υψομέτρων

σημείων για μη φθαρμένους κυλίνδρους ΜΕΚ με ελαφρές αποκλίσεις. Στην

συγκεκριμένη περίπτωση η υπόθεση ακόμη και μιας κανονικής κατανομής τύπου

Gauss θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη όπως γίνεται συνι1θως στα θεωρητικά μοντέλα

υδροδυναμικής λίπανσης τραχειών επιφανειών ή και στα μοντέλα επαφής τραχειών

επιφανειών . Σε περίπτωση όμως φθαρμένων επιφανειών κυλίνδρων ακόμη και στα

πρώτα στάδια φθοράς η κατανομή του Gauss δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει τις

ασύμμετρεςκαμπύλεςFis11er - Pearson οι οποίες προκύπτουνόπως θα παρουσιαστείσε

ακόλουθεςπαραγράφους.
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Στη συνέχεια παρουσιάζονται κατατομές συνθετικής τραχείας επιφάνειας οι οποίες

εμφανίζουν χαρακτηριστικά που προσεγγίζουν την πραγματική επιφάνεια του

κυλίνδρου ΜΕΚ. Οι κατατομές αυτές για την αρχική τους κατάσταση μετά από πλήθος

δοκιμών και παρατηρήσεων έχουν δημιουργηθεί με την χρήση της ακόλουθης

συνάρτησης για τα υψόμετρα των σημείων:

- ( SIN ( ( 2 χ RAND( ) - 1) χ RAND()2 χ 4 ) ) χ C ,

όπου C κατάλληλη τιμή σταθεράς η οποία οδηγεί σε καμπύλη κατανομής με

συγκεκριμένη τιμή τυπικής απόκλισης σ.

ΣΥΝΘΕΤΊΚΗ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑ ΙΣΟΤΡΟΠΗΣ Β1IΦΑΝ8ΑΣ

h [μm]

4,-------_.,--_-------_----.,----.
2 +--IIι-a---"':-'-'--a-..-:-__-----._~~_~---_'_'I

Ο -μ'!--\-I--..\-tl~""""_.ιιι-__#____IJ___111___ι___τW_'-,..,.-\

-2

-4 -I--Jl--UI~Ae...tJ:INιeIJ~~~~~~~~~-.!-~_I-I

-6 -j------8----Ι----_"':-'-'-'---------------tI------------------"----------ι-ιι

-8 +--ι----"':-'-'--~--------------_HJ

-10 +--1----'-------------------_--_'_'1

-12 -'-------'"---'--'--~"':-'-'-"':-'-'-"--~'---------"------"-------'

(α)

ΣΥΝΘΕτIΚΗ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑ ΙΣΟΤΡΟΠΗΣ Β1IΦΑΝ8ΑΣ

:0

h [μm]4,....,..------------ ---_-_,.,....,
2 +-----~-~_=__ -__._--'------'---------_____I,IΙ+_____Ir--J

Ο +-'-""ι-

-2 +--_--II-~-==--'------..-I

-4+-----

-6 +--------_"':-'-'--11--_-1---_"':-'-'-_----'_----_'_'1

-8 +---------1----_---------_'_'1

-10 +---------'------~--------_---'------_'_'I

-12 -'-------"--"--"--"--------"':-'-'--~"----~---'

(β)

Σχήμα 2.3.12 Συνθετικές κατατομές αρχικής κατάστασηςεπιφάνειας
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Στη συνέχεια παρουσιάζονται κατατομές συνθετικής τραχύτητας σε διαφορετικά

στάδια φθοράς ή προσομοίωση της οποίας επιτυγχάνεται με χρήση φίλτρου με

κατώφλιο μειούμενης τιμής (l ,0,-1 ,-2μm)

ΣΥΝΘΕllΚΗ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑ ΙΣΟΤΡΟΠΗΣ ΒΊΙΦΑΝ8ΑΣ

h [μm]

3-,....--------------------------,
2

1 +1.......... -1

Ο -J-LΙI-ι--ι-I-.--.:ι-rι-t·

-1 Ψ-1Η---t-J!--- ........., ......---ΙJ----Ι

-2 -

-3 +:--11--111----------------111------1

-4 +----8----11----------------.-----1
-5 +-----111----------------.-----1
-6 +"-------------------------1
-7 J..-. . -'-'

(α)

ΣΥΝΘΕΤιΚΗΤΡΑΧΥΤΗΤΑΙΣΟΤΡΟΠΗΣΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ-φθορα/φιλτρο1 μm

h [μm]

2.--------------------------,
Ο

-2 +----...~-.--__II..__-'",--.

-4 +"'--.--~---'.----"---.I_ι__-~!Iι

-6 -t-----.AP- ΣΗΜΕIΩn---tι---u----Ι------II-ι

-8 +-----'",---------'.---·._-------__11-;

-10 +-----------1---......---------;
-12 -1------------------------+
-14...ι....-------------------------'

(β)
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ΣΥΝΘΕτΙΚΗΤΡΑΧΥΤΗτΑ ΙΣΟΤΡΟΠΗΣ ΒΊΙΦΑΝ8ΑΣ-φθορα/φlλτρο Ο μm

h [μm]

1

0.5

Ο

-0.5

-1

-1.5

-2

-2.5
-3

-3.5
-4

-4.5

(γ)

Ο

'....

- - •

Ι' 20 V1 40 Υν 60
, Υ

80 "1)

.
ΑΡ.ΣΗΜ8Ω

,.
-12

-8

-4

-10

-2

Ο

ΣΥΝΘΕτΙΚΗΤΡΑΧΥΤΗτΑ ΙΣΟΤΡΟΠΗΣ ΒΊIΦΑΝ8ΑΣ-φθορα/φlλτρο -1 μm

h [μm]

2

-6

(δ)

ΣΥΝΘΕτΙΚΗΤΡΑΧΥΤΗτΑΙΣΟΤΡΟΠΗΣ 8ΊΙΦΑΝ8ΑΣ-φθορα/φlλτρο-2 μm

Ο

._-------~- - --~.,-- ,..J-~ .....
- ι--- .~Q 4Q....... • RΩ... . RIΊ 11b

Ά ...
'.

.'.
ΑΡ. ΣHVι8ΩΝ

.. '
.. . '.'

'. . .

: Ά . ......• ....
..

'.
. .

... ;. ' .'.
,

h [μm]

0.5

Ο

-0.5

-1

-1.5

-2

-2.5

-3

-3.5

-4

(ε)

Σχήμα 2.3.13 Συνθετικές κατατομές τραχύτητας σε διαφορετικά στάδια φθοράς
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Αντίστοιχες χαρακτηριστικές κατανομές υψομέτρων σημείων φαίνονται στα

διαγράμματα που ακολουθούν σε διαφορετικά στάδια φθοράς που αντιστοιχούν σε

διαφορετικές τιμές τυπικής απόκλισης σ.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΡΑΓΜΕΝΗ ΑΝΩ - ΚΑΤΩ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΡΑΓΜΕΝΗ ΑΝΩ - ΚΑΤΩ

/ \.
Ι \
Ι \
ι

"-

Ι \
Ι \

/ \
7 \

I-~~,.......................,..---,,---~
.......__..,_._1..,~,_,__1..,.._..," __.__3-_,_,__.._" ...5

Υψόμετρα σημείων [μm]

α) σ= 1.1 μm

f(x)

-5 -3 -1

Υψόμετρα σημείων [μm]

δ) σ= 0.8 μm

3 5

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΡΑΓΜΕΝΗ ΑΝΩ - ΚΑΤΩ

.,' ; f(x)
,.' Ι \
,

Ι \
" Ι

,
. Ι

,
Ι

,
/ \

J \.

ΚΑΤΑΝΟΜΗΦΡΑΓΜΕΝΗΑΝΩ - ΚΑΤΩ

-
/ \

1 \
Ι \

Ι . ,
7 \

/ \
Ι \

/ \

Υψόμετρα σημείων [μm]

β) σ= 1 μm

-5 -3 -1

Υψόμετρα σημείων [μm]

ε) σ= 0.7μm

3 5

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΡΑΓΜΕΝΗ ΑΝΩ - ΚΑΤΩ

f(x)lr----~:c-------I
/\

f \
Ι------ιl,----'\------Ι

Ι \
Ι \
Ι \

.., / \
... ./ \.

f(x)

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΡΑΓΜΕΝΗ ΑΝΩ - ΚΑΤΩ

/ \
7 -\

7 \
Ι \

f
Ι '

1
Ι

-5""-·3,.,·· ····1' .-'3-

Υψόμετρασημείων[μm]

γ) σ= 0.9 μm
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-5 -3 -1

Υψόμετρα σημείων [μm]

ζ) σ= 0.6 μm

3 5



ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΡΑΓΜΕΝΗ ΑΝΩ - ΚΑΤΩ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΡΑΠΙΙΙΕΝΗΑΝΩ -ΚΑΤΩ

κ) σ= 0.1 μrn

.51-1

στ) σ= 0.5 μrn

Υψόμετρα σημείwv [μm]

---
"" /

,
- > /

/
"~Ο /

! , -Ι

ο" Ι -,,,,,0, ",_ )ΟΌ.

Ι '\

( , '\

,Ι:·

,
-5

f(x)

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΡΑΓΜΕΝΗ ΑΝΩ - ΚΑΤΩ

Υψόμετρα σημ1,Iων[μιrι)

η) σ= 0.4 μrn

ΚΑ-ΓΑ~lοrv'ΗΦΡΑΓΜΕΝΗΑΝΩ ΚΑΤΩ

Υψόμετρασημείwv [μψ] ,

θ)σ=0.3 μrn

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΡΑΓΜΕΝΗ ΑΝΩ - ΚΑΤΩ

Υψόμετρα σημείwv [μm] _

ι) σ= 0.2 μrn
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Σχήμα 2.3.18 Χαρακτηριστικές κατανομές υψομέτρων σημείων για διαφορετικά

στάδια φθοράς του κυλίνδρου ΜΕΚ.

Παρατήρηση Στα παραπάνω διαγράμματα καθίστανται πλέον σαφής η αλλαγή

μορφής της καμπύλης κατατομής η οποία σε αρχικό στάδιο εμφανίζει έντονα

συμμετρικά χαρακτηριστικά, σε ενδιάμεσο στάδιο φθοράς αρχίζει να εμφανίζει

ασυμμετρία με μορφή τύπου «Λ» και στην συνέχεια περνάει στην μορφή τύπου «J
u».

Επειδή η μετάβαση από την μορφή της καμπύλης κατανομής «Λ» σε μορφή «J»
είναι συνέπεια δημιουργίας πολύ μεγάλου ποσοστού οροπεδίων (πλατώ) τα οποία

μεταβάλλουν πλήρως την φύση της τραχείας επιφάνειας η οποία εμφανίζει

πλησιέστερα χαρακτηριστικά προς μια λεία επιφάνεια ένα κριτήριο απόρριψης της

τραχύτητας φθαρμένου κυλίνδρου προτείνεται να είναι η τιμή του οριακού σ στο

όποιο παρατηρείται αυτή η μετάβαση. Για παράδειγμα με βάση τα προαναφερθέντα

διαγράμματα η τιμή απόρριψης που προτείνεται είναι για σ = 0.5 μΙΏ.

2.4 Διαγράμματα τορνευμένων επιφανειών κατεργασμένων ιcάτω από ποιιcίλες

συνθήκες
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Σχήμα 2.4.1. Α. Κατατομή τραχείας επιφάνειας (τραχύτητα-κυμάτωση) Β.

Συνάρτηση κατανομής τύπου β. Γ. Συνάρτηση κατανομής Fisher-Pearson.

Κατεργασία: τόρνευση, Συνθήκες: πάρα πολύ μικρή τιμή πρόωσης.
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Σχήμα 2.4.2. Α. Κατατομή τραχείας επιφάνειας (τραχύτητα-κυμάτωση) Β.

Συνάρτηση κατανομής τύπου β. Γ. Συνάρτηση κατανομής Fisher-Pearson.

Κατεργασία: τόρνευση, Συνθήκες: έντονη ταλάντωση κoπrικoύ εργαλείου.
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Σχιίμα 2.4.3. Α. Κατατομή τραχείας επιφάνειας (τραχύτητα-κυμάτωση) Β.

Συνάρτηση κατανομής τύπου β. Γ. Συνάρτηση κατανομής Fisher-Pearson.

Κατεργασία: τόρνευση, ΣυνθήΙίες: δημιουργία κρατήρα.
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Σχήμα 2.4.4. Α. Κατατομή τραχείας εmφάνειας (τραχύτητα-κυμάτωση) Β.

Συνάρτηση κατανομής τύπου β. Γ. Συνάρτηση κατανομής Fisher-Pearsoll.

Κατεργασία: τόρνευση, Συνθήκες: κανονικές συνθήκες τόρνευσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Μέθοδος εκτίμησης της αρχικής κατάστασης της

τεχνολογικής επιφάνειας καθώς και του επιπέδου φθοράς
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3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Στο κεφάλαιο αυτό με βάση το πρότυπο που δημιουργήθηκε και σχετίζεται με

την τραχύτητα τορνευμένου τεμαχίου με διαμήκη τόρνευση, γίνεται με το σύστημα

Fisher-Pearson, στατιστική ανάλυση των κατανομών των υψομέτρων της κατατομής

για διαφορετικές αρχικές κυματώσεις και σε διαφορετικά στάδια φθοράς.

3.1. Οι κατανομές αυτές φαίνονται στο παράρτημα, μια αντιπροσωπευτική

συνθετική τραχύτητα για κυμάτωση 1Ο μm δίνεται στο παρακάτω σχήμα και

συμπληρώνεται από τα σχήματα 3.1.2-3.1.8 που εμφανίζονται οι καμπύλες των

κατανομών για διάφορα στάδια φθοράς.

Τα χαρακτηριστικά των καμπυλών αυτών k,qj,q2,αj,α2,rj,r2 συγκεντρώνονται

στα διαγράμματα 3.1.9-3.1.12, οι γραμμές τάσεων των καμπυλών τους

περιγράφονται από συντελεστές που εμφανίζονται στα διαγράμματα του

παραρτήματος.

ΣuVΘεηKή Τραχύτηm wa=1 Ομm
h[μm]

40 .

30 -

20
10 -

Ο

-10

-20 +-~,;,.,..,....---~-------~~~-~-~~~~-~~-~.......j
-30 -L.-._~ " ..........J

αρ. σημείων (5mm)

Σχήμα 3.1.1. Κατατομή τορνευμένης επιφάνειας με κυμάτωση wa=10μm γράφημα

Ν=2000 σημείων,L=4 11lm,βήμα δειγματοληψίας ρ=2 μm
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Συνάρτηση κατανομής υψομέτρων σημείων

κατατομής κατά Fisher-Person
περίπτωση IV, κατάσταση φθοράς ΔW=50

f(x)__-+J

I~

-50 Ο
h (μm)

50

Σχήμα 3.1.2. Καμπύλη fisher-Pearson για την προαναφερθείσακατατομή για

κατώφλι αποκοπής-φθοράΔW=50 μm.

Συνάρτηση κατανομής υψομέτρων σημείων

κατατομής κατά Fisher-Person
περίπτωση IV, κατάσταση φθοράς ΔW=30

-50 Ο

h (μm)

50

Σχήμα 3.1.3. Καμπύλη fisher-Pearson για την προαναφερθείσακατατομή για

κατώφλι αποκοπής-φθοράΔW=30μm.
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Συνάρτηση κατανομής υψομέτρων σημείων κατατομής

κατά Fisher-Person
περίπτωση lνι κατάσταση φθοράς Δν/=25

f(x)
"...........-------Ω"Ο4-r-------....-,.."

-40 -20 Ο

h (μm)

20 40

Σχήμα3.1.4. Καμπύλη fisher-Pearson για την προαναφερθείσακατατομή για

κατώφλι αποκοπής-φθοράΔW=25μm.

Συνάρτηση κατανομής υψομέτρων σημείων κατατομής

κατά Fisher-Person
περίπτωση lν ι κατάσταση φθοράς Δν/=20

-40 -20 Ο

h (μm)

20 40

Σχήμα3.1.5. Καμπύλη fisher-Pearson για την προαναφερθείσακατατομή για

κατώφλι αποκοπής-φθορά ΔW=20μm.
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Συνάρτ/ση κατανομής υψομέτρων σημείων κατατομής κατά

Fisher-Person
περίπτωση lν, κατάσταση φθοράς ΔW=15

-50 h (Dm) 50
Σχήμα 3.1.6. Καμπύλη fis11er-Pearson για την προαναφερθείσα κατατομή για

κατώφλι αποκοπής-φθορά ΔW=15μm.

Συνάρτ/ση κατανομής υψομέτρων σημείων κατατομής κατά

Fisher-Person
περίπτωση lν, κατάσταση φθοράς ΔW=10

f(x)_

-50 h(Dm) 50
Σχήμα 3.1.7. Καμπύλη fisher-Pearson για την προαναφερθείσακατατομή για

κατώφλι αποκοπής-φθοράΔW=10μm.
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Συνάρτ/ση κατανομής υψομέτρων σημείων κατατομής κατά

Fisher-Person
περίπτωση IV, κατάσταση φθοράς ΔW=Ο

-50 h <Dm> 50
Σχήμα 3.1.8. Καμπύλη fisher-Pearson για την προαναφερθείσα κατατομή για

κατώφλι αποκοπής-φθορά ΔW=Ομm.
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Διαγραμμα μεταβολης πμων της παραμετροu k
για επιπεδο φθορας ΔW=Ο-25μm

k
O~~~~----r~""'--~~~~~~---,~~""'---:::::.iI~ -'"

-0.8 +-~~,...,--~-+~~~-~~~-~~~~~_~ ...............

ΔW[μm]

Σχήμα 3.1.9. Διάγραμμα μεταβολής των τιμών του συντελεστή k των κατανομών

fisher-Pearson.

Διαγραμμα μεταβολης τιμων των παραμετρων a1,a2

a1,a2
40 τ·····..ψ • .•.••.. η ,.. _ .,.. ••·•• .,..··..····1

ΔW [μm]

Σχήμα3.1.10. Διάγραμμα μεταβολής των τιμών των παραμέτρων al,a2 των

κατανομώνfisher-Pearson.
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Διαγραμμα μεταβολης τιμων των παραμετρων γ1,γ2

για επιπεδο φθορας ΔW=Q·25μm

γ1,γ2
3 Γ".-... -·· ~ , " _ " ,

2+-~~~----r----~--~~--~------1

-2+--~~-------------------1

ΔW [μm]

Σχήμα 3.1.11. Διάγραμμα μεταβολής των τιμών των παραμέτρων γΙ,γ2 των

κατανομών fisher-Pearson.

Διαγραμμα μεταβολης τιμων των παραμετρων q1 ,q2

q1,q2
3τ-:-~-

2 .r--c-;-----~-~---~---------;i6;;;;....

0.5+------~-...........~~--~----------I

Ο 5 10 15

ΔW [μm]

20 25

Σχήμα 3.1.12. Διάγραμμα μεταβολής των τιμών των παραμέτρων ql,q2 των

κατανομώνfisher-Pearson.
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3.2. Ακολουθεί αντιπροσωπευτική συνθετική τραχύτητα για κυμάτωση 8 μm και

συμπληρώνεται από τα σχήματα 3.2.1-3.2.8 που εμφανίζονται οι καμπύλες τον

κατανομών για διάφορα στάδια φθοράς. Τα χαρακτηριστικά των καμπυλών αυτών

k,qz,q2,az,a2,rZ,r2 συγκεντρώνονται στα διαγράμματα 3.2.9-3.2.13 και οι γραμμές

τάσεων των καμπυλών τους περιγράφονται από συντελεστές που εμφανίζονται στα

διαγράμματα του παραρτήματος.

Συνθεηκή Τραχύτητα wa=8μm

h[μm]

40 , - _ -.._ _ ~_ _ .._-_.._ _ .._..__.._ _ _ ~ _ _ _ _ _ _ ....,

30 t- .........c..-J\- - .........c..--....,.---i'"'----'-.........c..---ι;-.........c...........:,--_---

20 f\;--'"f-+-~----_ι_\_-4-'r-.......---r--_f+-1'.........c..-............-_t_

1Ο ..j-\--......j'-'-'\--1-\--Ι-'ι--.

Ο ,"""""'-..Υ--

...1Ο 1It--' ........",1

-20 t-o-- ---'-------------'''-'--------~..:........---~
-30 -' ..........c. .-.I

αρ. σημείων (5mm)

Σχήμα 3.2. 1. Κατατομή τορνευμένης επιφάνειας με κυμάτωση wa=8 μm,γράφημα

Ν=2000 σημείων,L=4 mm,βήμα δειγματοληψίας ρ=2 μm
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Συνάρτηση καπινομής υψομέτρων σημείων

καπιτομής κατά Fisher-Person
περίΠ1Wση ιν, κατάσπισηφθοράςΔW=50

f(x) -_._-_._---------,

-50 h (ς}m) 50
Σχήμα 82.2. Καμπύλη fisher-Pearson για την προαναφερθείσακατατομή για

κατώφλι αποκοπής-φθοράΔW=50 μm.

Συνάρτηση κατανομήςυψομέτρωνσημείων

κατατομής κατά Fisher-Person
περίΠ1Wση ιν, κατάστασηφθοράςΔW=30

-50 h(pm) 50
Σχήμα3.2.3. Καμπύλη fιsher-Pearson για την προαναφερθείσα κατατομή για

κατώφλι αποκοπής-φθορά ΔW=30 μm.
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Συνάρτ/ση κατανομής υψομέτρων σημείων

κατατομής κατά Fisher-Person
περίπτωση IV, κατάσταση φθοράς ΔW=25

f(X);....-....-.'"""'~""""""'''~''''''''''~..::::Γ~ .•.•••~T

-50 h <Pm> 50
Σχήμα3.2.4. Καμπύλη fisher-Pearson για την προαναφερθείσα κατατομή για

κατώφλι αποκοπής-φθορά ΔW=25 μm.

Συνάρτ/ση κατανομής υψομέτρων σημείων

κατατομής κατά Fisher-Person
περίπτωση IV, κατάσταση φθοράς ΔW=20

f(χ) ,,"""""""'"
Ι'

-50 50
Σχήμα 3.2.5. Καμπύλη fisher-Pearson για την προαναφερθείσα κατατομή για

κατώφλι αποκοπής-φθορά ΔW=20 μm.
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Συνάρτ/ση κατανομής υψομέτρων σημείων

κατατομής κατά Fisher-Person
περίπτωση IV, κατάσταση φθοράς ΔW=15

-50 h(pm) 50
Σχήμα3.2.6. Καμπύλη tίsher-Pearson για την προαναφερθείσα κατατομή για

κατώφλι αποκοπής-φθορά ΔW=15μm.

Συνάρτ/ση κατανομής υψομέτρων σημείων

κατατομής κατά Fisher-Person
περίπτωση ιν, κατάσταση φθοράς ΔW=1 Ο

f{x)r-_
I

-50 50
Σχήμα 3.2.7. Καμπύλη tίsher-Pearson για την προαναφερθείσα κατατομή για

κατώφλι αποκοπής-φθορά ΔW=} Ομιn.
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Συνάρτ/ση κατανομής υψομέτρων σημείων

κατατομής κατά Fisher-Person
περίπτωση IV, κατάσταση φθοράς ΔW=5

-50 h <Pm> 50
Σχήμα3.2.8. Καμπύλη fisher-Pearson για την προαναφερθείσα κατατομή για

κατώφλι αποκοπής-φθορά ΔW=5 μm.

Συνάρτ/ση κατανομής υψομέτρων σημείων

κατατομής κατά Fisher-Person
περίπτωση IV, κατάσταση φθοράς ΔW=Ο

f(x)

-50 h <Pm> 50
Σχήμα 3.2.9. Καμπύλη fisher-Pearson για την προαναφερθείσα κατατομή για

κατώφλι αποκοπής-φθορά ΔW=Ομm.
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Διαγραμμα μεταβολης πμων τ/ς παραμετροu k
για επιπεδο φθορας ΔW=Ο-25μm

k
Ο

20 25

-0.2

-0.4

-0.6 -1---......-'.----/-------------------1

-0.8 -1--------7'----------------------1

-1 ~-.-•••..-,.•••••,.••_..----..- , -_ __ _ .

ΔW[μm]

Σχήμα 3.2.10. Διάγραμμα μεταβολής των τιμών του συντελεστή k των κατανομών

fisher-Pearson.

Διαγραμμα μεταβολης τιμων των παραμετρων a1,a2

a1,a2
40 -_.. __._~~_.--_ _- --._--~_..~..- ..-._._------- -- -.- --- ---.--ψ..-..--..--

30 -j---------------------------i

20L--~~===~===!:::===II===~
10 -1-------------------------------1

-40 " 1

ΔW [μm]

Σχήμα 3.2.11. Διάγραμμα μεταβολής των τιμών των παραμέτρων al,a2 των

κατανομώνfisher-Pearson.
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Διαγραμμα μεταβολης τιμων των παραμετρων γ1,γ2

για επιπεδο φθορας ΔW=Ο-25μm

γ1,γ2
3~~~~~~~~----~~~~~~~~~~~~_-,

-3 "' "", " , , , ,

ΔW [μm]

Σχήμα 3.2.12. Διάγραμμα μεταβολής των τιμών των παραμέτρων γ1,γ2 των

κατανομών fisher-Pearson.

Διαγραμμα μεταβολης τιμων των παραμετρων q1 ,q2

q1,q2
3,...-....,....-~-~~-~-~-~-~-~-~...,....-~-.,.."

Ι

252010 15

ΔW [μm]

5

ο -·i-'"----"---~---.:_,_-----"-_,~-----"--r'------"----"-4

Ο

Σχήμα 3.2.13. Διάγραμμα μεταβολής των τιμών των παραμέτρων q1,q2 των

κατανομών fisher-Pearson.
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3.3. Ακολουθεί αντιπροσωπευτική συνθετική τραχύτητα για κυμάτωση 6 μm και

συμπληρώνεται από τα σχήματα 3.3.1-3.3.8 που εμφανίζονται οι καμπύλες τον

κατανομών για διάφορα στάδια φθοράς. Τα χαρακτηριστικά των καμπυλών αυτών

k,ql,q2,αl,α2,rl,r2 συγκεντρώνονται στα διαγράμματα 3.3.9-3.3.12 και οι γραμμές

τάσεων των καμπυλών τους περιγράφονται από συντελεστές που εμφανίζονται στα

διαγράμματα του παραρτήματος.

ΣUVΘεηKή Τραχύτητα wa=6μm

h[μmj

40 T----..---------------·~·-----·-------,
30 +-~_.~~~--~~---r__~~-~-~_;__---~-~~~_r_j

20 

1Ο Η.;.~i--'ι---+_r_~f+_'~_1-'r__+___+__~_ι+-_+_II-_+_\

Ο -Ηc-ι-~η--ι--.\:

-1 Ο .,I,----"-'ιn.J.---"fJ>JJ.J----':vu.l.U---U.L""'-~-UJ." '-j----'..ι=

-20 -ι.......~~_~_~~~~_~_~ ~

αρ. σημείων (5mm)

Σχήμα 3.3.1. Κατατομή τορνευμένης επιφάνειας με κυμάτωση wa=6 μm,γράφημα

Ν=2000 σημείων,L=4 mm,βήμα δειγματοληψίας ρ=2 μm
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Συνάρτ/ση κατανομής υψομέτρων σημείων

κατατομής κατά Fisher-Person
περίπτωση IV, κατάσταση φθοράς ΔW=50

-50 h (Pm> 50
Σχήμα 3.3.2. Καμπύλη fisher-Pearson για την προαναφερθείσακατατομή για

κατώφλι αποκοπής-φθοράΔW=50 μm.

Συνάρτ/ση κατανομής υψομέτρων σημείων

κατατομής κατά Fisher-Person
περίπτωση IV, κατάσταση φθοράς ΔW=30

f{x) ~~~~~~Q-f)&-~~~~~~~,

~~~~~~4~~~~~~~~~

-50 h <Pm> 50
Σχήμα3.3.3. Καμπύλη fisher-Pearson για την προαναφερθείσακατατομή για

κατώφλι αποκοπής-φθοράΔW=30 μm.
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Συνάρτηση κατανομής υψομέτρων σημείων

κατατομής κατά Fisher-Person
περίπτωση IV, κατάσταση φθοράς Δν/=25

f (Χ) r-------H

-50 h <ιJm> 50
Σχήμα3.3.4. Καμπύλη fisher-Pearson για την προαναφερθείσα κατατομή για

κατώφλι αποκοπής-φθορά ΔW=25 μm.

Συνάρτηση κατανομής υψομέτρων σημείων

κατατομής κατά Fisher-Person
περίπτωση IV, κατάσταση φθοράς Δν/=20

f(x),.~~.

-50 h <Pm> 50
Σχήμα 3.3.5. Καμπύλη fisher-Pearson για την προαναφερθείσα κατατομή για

κατώφλι αποκοπής-φθορά ΔW=20 μm.
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Συνάρτ/ση κατανομής υψομέτρων σημείων

κατατομής κατά Fisher-Person
περίπτωση IV, κατάσταση φθοράς ΔW=15

-50 h (Ριπ> 50
Σχήμα3.3.6. Καμπύλη tίsher-Pearson για την προαναφερθείσα κατατομή για

κατώφλι αποκοπής-φθορά ΔW=15 μm.

Συνάρτ/ση κατανομής υψομέτρων σημείων

κατατομής κατά Fisher-Person
περίπτωση IV, κατάσταση φθοράς ΔW=1Ο

f(x)~~,

-50 h (Pm> 50
Σχήμα3.3.7. Καμπύλη tίsher-Pearson για την προαναφερθείσα κατατομή για

κατώφλι αποκοπής-φθορά ΔW=1Ο μm.
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Συνάρτ/ση κατανομής υψομέτρων σημείων

κατατομής κατά Fisher-Person
περίπτωση IV, κατάσταση φθοράς ΔW=5

f(x)~_!

-50 h <Pm> 50
Σχήμα3.3.8. Καμπύλη fisher-Pearson για την προαναφερθείσακατατομή για

κατώφλι αποκοπής-φθοράΔW=5 μm.

Συνάρτ/ση κατανομής υψομέτρων σημείων

κατατομής κατά Fisher-Person
περίπτωση IV, κατάσταση φθοράς ΔW=Ο

f(x)
θ,θ5

Ι

..
θ:-θ4 -,

\1
θ,θ{

"
θ-:-(h), -"e.t-\

v

-50 50
Σχήμα3.3.9. Καμπύλη fisher-Pearson για την προαναφερθείσακατατομή για

κατώφλι αποκοπής-φθοράΔW=O μm.
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Διαγραμμα μεταβολης πμων τ/ς παραμετροu k
για επιπεδο φθορας ΔW=Ο-25μm

k
οτ-----,-------.----:::;....---.....;;;;;;;;;::::::----,

-0,2 +-----~~-..........,.-F--------~---__I

-1 -'-~---.- ----~---- ..----..---~~.:....,-- ..---"~.-'-- ..:..--- --..- -- - - __.-~-_..-- _----_.--_.~ --.---'

ΔW[μm]

Σχήμα 3.3.10. Διάγραμμα μεταβολής των τιμών του συντελεστή k των κατανομών

fisher-Pearson.

Διαγραμμα μεταβολης τιμων των παραμετρων a1,a2

a1,a2
40 T-·-.··-·----,·~-_··········--·····---·-- ..···-· ,-·-..-..-_ _-..- --..- _-.- ,~--_ •.._._ --_----.•-._ _-~.~_ -,........,.,

-20 +----------'---~------~_=----___'____'!

-30 +-------.:...-~-----~----"--.:...-e--~--____i"

-40 .1.."__._.., c_•..•..•~.._ _.•_ ,_ , _~ _..•~ _~ _.~~_ .._ __ , , , - ..

ΔW [μm]

Σχήμα3.3.11. Διάγραμμα μεταβολής των τιμών των παραμέτρων al,a2 των

κατανομώνfisher-Pearson.
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Διαγραμμα μεταβολης τιμων των παραμετρων γ1,γ2

για επιπεδο φθορας ΔW=Ο-25μm

γ1,γ2
3

2 +_.................,..........~~ ................................................................._~----~------;

-2 -r---'--'------------------------j

-3 """" .

ΔW [μm]

Σχήμα 3.3.12. Διάγραμμα μεταβολής των τιμών των παραμέτρων γ1,γ2 των

κατανομών fisher-Pearson.

Διαγραμμα μεταβολης τιμων των παραμετρων q1 ,q2

q1,q2
3

2,5

2

1,5

0,5

Ο

--

~
- - ~--- ~--, ,

Ο 5 10 15

ΔW [μm]

20 25

Σχήμα 3.3.13. Διάγραμμα μεταβολής των τιμών των παραμέτρων q1,q2 των

κατανομών fisher-Pearson.
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3.4. Ακολουθεί αντιπροσωπευτική συνθετική τραχύτητα για κυμάτωση 4 μm και

συμπληρώνεται από τα σχήματα 3.4.1-3.4.8 που εμφανίζονται οι καμπύλες τον

κατανομών για διάφορα στάδια φθοράς. Τα χαρακτηριστικά των καμπυλών αυτών

k,qZ,q2,αZ,α2,rZ,r2 συγκεντρώνονται στα διαγράμματα 3.4.9 -3.4.12 και οι γραμμές

τάσεων των καμπυλών τους περιγράφονται από συντελεστές που εμφανίζονται στα

διαγράμματα του παραρτήματος.

ΣUVΘεηKή Τραχύτητα wa=4μm

h[μm]

40 -r-·....,--=·~----c-~-~~~-~~-~--,-~~·....,-_·_~~-~----c-----c-....,--~-7....,--,--~~-...,....,

30 ..μ..--..........".;..:c-----........._----~-...,--.......;,...........;....-----~------_.......;,........,...--........._1
20 ··Ir---f+-.....:..--fι·........;............;...._.....:..-..j~-4J,---~λ--~---+1c--~I~,...,.........;....~........;....~\........;...."*-ΊΗ---Ι

1Ο -++-_f--'-1~~f--\---'--H--1-----1C---f--\-----.H---'-l4--,-f-~........j'--+'-.-f4--+-+c--........j':-H

Ο Η-f--:-*"""+--Ί~,-f--\-~~-\-*'-'\.~--+.......,..-+-·\-.-f-c'4-'-'+:---\-i....t--~-n..,-]--4i

-1 Ο 't'-'--.,-L\.AJ...,_~J.Y'-_""" '&_ ',\.l1.4...Ζ---',Ι.Luι"':ι_-u: λ/._~\.AJ...,_r.cu.ι .l.Qt-:/-....l.01.lU..-........-.::.y

-20-~·--_·~ ·_---_..·_ ··..-' _..i:..:....:.. ··:.... ;·..·· _ __ _ ~.._ _ .._ .._...;.;..;..._.

αρ. σημείων(5mm)

Σχήμα 3.4.1. Κατατομή τορνευμένης εmφάνειας με κυμάτωση wa=4 μm,γράφημα

Ν=2000 σημείων,L=4 mm,βήμα δειγματοληψίας ρ=2 μm
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Συνάρτηση κατανομής υψομέτρων σημείων

κατατομής κατά Fisher-Person
περίπτωση ιν, κατάσταση φθοράςΔW=50

f(x),.....--_,

-50 h (Pm> 50
Σχήμα3.4.2. Καμπύλη fisher-Pearson για την προαναφερθείσακατατομή για

κατώφλι αποκοπής-φθοράΔW=50 μm.

Συνάρτηση κατανομής υψομέτρων σημείων

κατατομής κατά Fisher-Person
περίπτωση ιν, κατάστασηφθοράςΔW=30

-50 h <Dm> 50
Σχήμα 3.4.3. Καμπύλη fisher-Pearson για την προαναφερθείσακατατομή για

κατώφλι αποκοπής-φθοράΔW=30 μm.
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Συνάρτ/ση κατανομής υψομέτρων σημείων

κατατομής κατά Fisher-Person
περίΠ1Wση IV, κατάσταση φθοράς ΔW=25

-50 h(pm) 50
Σχήμα3.4.4. Καμπύλη fisher-Pearson για την προαναφερθείσα κατατομή για

κατώφλι αποκοπής-φθορά ΔW=25 μrn.

Συνάρτ/ση κατανομής υψομέτρων σημείων

κατατομής κατά Fisher-Person
περίΠ1Wση IV, κατάσταση φθοράς ΔW=20

-50 h (Dm) 50
Σχήμα3.4.5. Καμπύλη fisher-Pearson για την προαναφερθείσα κατατομή για

κατώφλι αποκοπής-φθορά ΔW=20 μrn.
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Συνάρτ/ση καΜνομής υψομέτρων σημείων

καΜτομής κατά Fisher-Person
περίΠlωση IV, κατάσΜση φθοράς ΔW=15

f(x) ,----__

-50 h <Pm> 50
Σχήμα3.4.6. Καμπύλη fisher-Pearson για την προαναφερθείσα κατατομή για

κατώφλι αποκοπής-φθορά ΔW=15 μm.

Συνάρτ/ση καΜνομής υψομέτρων σημείων

καΜτομής κατά Fisher-Person
περίΠlωση IV, κατάσΜση φθοράς ΔW=10

f(χ) r---~e~e",,~-~~,

I----e-;e--L:H--\-t--\--------I

!-----ιθ-;θ~-~k-\-----ι------Ι

-50 50
Σχήμα3.4.7. Καμπύλη fisher-Pearson για την προαναφερθείσα κατατομή για

κατώφλι αποκοπής-φθορά ΔW=lO μm.
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Συνάρτ/ση κατανομής υψομέτρων σημείων

κατατομής κατά Fisher-Person
περίπτωση IV, κατάσταση φθοράς ΔW=5

-50 h <Qm) 50
Σχήμα 3.4.8. Καμπύλη fisher-Pearson για την προαναφερθείσα κατατομή για

κατώφλι αποκοπής-φθορά ΔW=5 μm.

Συνάρτ/ση κατανομής υψομέτρων σημείων

κατατομής κατά Fisher-Person
περίπτωση IV, κατάσταση φθοράς ΔW=Ο

-50 h (Pm) 50
Σχήμα 3.4.9. Καμπύλη fisher-Pearson για την προαναφερθείσα κατατομή για

κατώφλι αποκοπής-φθορά ΔW=O μm.
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Διαγραμμα μεταβολης πμων τ/ς παραμετροu k
για επιπεδο φθορας ΔW=Ο-25μm

k
Ο '~---.-------r----:::;~~- ;;:::::--r-----,

15 20

-0,2 +------------,-/---------------1

-0,4 +----------+-----------------1

-0,6 +------)'---------------------1

-0,8,1-,------------------------j

ΔW[μm]

Σχήμα3.4.10. Διάγραμμα μεταβολής των τιμών του συντελεστή k των κατανομών

fisher-Pearson.

Διαγραμμα μεταβολης τιμων των παραμετρων a1 ,a2

a1,a2
40 ,-...-.,.,,--.-~-'-••••--~.-~.~~- ..- ..-~ .•..~-.-••~--.. ---.--... -.-..--•.-.'••.-.---.----------.-------.... --l
3Ο +-----------------------------j

Ι
20 'i----ιισ:::;:;::::::::::::::::,;ii'.:!-==__--:---------ΙΙ

n D •
10 +-----------------------------j'

Ι
O+----------r----~----.,.......,---~-------j

- 'Λ ~,,10 '1~-·_·· .;:;.......5· -."......::.:..=-_-;:;;::::"""""-'1:,.;;;.5 ..........;2;;;.:;0'--__---,,1,,15

~I
-20 ~------------------="""+_==------1

--~-----"
,3Ο +---------------------------j

-40 ..,,-._--.._.._,.,

ΔW [μm]

Σχήμα3.4.11. Διάγραμμα μεταβολής των τιμών των παραμέτρων al ,a2 των

κατανομών fisher-Pearson.
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Διαγραμμα μεταβολης τιμων των παραμετρων γ1,γ2

για επιπεδο φθορας ΔW=Ο-25μm

γ1,γ2

3 T'."."'.-,.,.·'c--···,.------",.,,·,,",,··,,"",,.,.·.,·,.',.-.--.-'.",.•".-.,."'.,.""".,",..,,,",."'''-''--''''.,_.•,.'',..------"---"c'-'·'·'-..··---·-'-~~~··-,

2+------------------------.;

ΔW [μm]

Σχήμα3.4.12. Διάγραμμα μεταβολής των τιμών των παραμέτρων γ1,γ2 των

κατανομών fisher-Pearson.

Διαγραμμα μεταβολης τιμων των παραμετρων q1,q2

q1,q2
3,...-"..,-,-----------.......,.-----------,

2,5+------------------------;

2+-------------,-:-.........-----........---------;

Ο 5 10 15

ΔW [μm]

20 25

Σχήμα 3.4.13. Διάγραμμα μεταβολής των τιμών των παραμέτρων q1,q2 των

κατανομών fisher-Pearson.
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ΣUVΘεηKή Τραχύτ/m wa=2μm

3.5.Ακολουθεί αντιπροσωπευτική συνθετική τραχύτητα για κυμάτωση 2 μm και

συμπληρώνεται από τα σχήματα 3.5.1-3.5.9 που εμφανίζονται οι καμπύλες τον

κατανομών για διάφορα στάδια φθοράς. Τα χαρακτηριστικά των καμπυλών αυτών

k,ql,q2,az,a2,rz,r2 συγκεντρώνονται στα διαγράμματα 3.5.10 -3.5.13 και οι γραμμές

τάσεων των καμπυλών τους περιγράφονται από συντελεστές που εμφανίζονται στα

διαγράμματα του παραρτήματος.

h[μm]

30 -,-------------------------------,

20 -ιι--.................f\---)Ι

-20 --.-----~..-..---- -------..-.-.-----..--..------..-..-._-._.- ----..-----~--.- ..-

αρ. σημείων (5mm)

Σχήμα 3.5.1. Κατατομή τορνευμένης επιφάνειας με κυμάτωση wa=2 μm,γράφημα

Ν=2000 σημείων,L=4 mm,βήμα δειγματοληψίας ρ=2 μm
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Συνάρτηση κατανομής υψομέτρων σημείων

κατατομής κατά Fisher-Person
περίΠlωση IV, κατάσταση φθοράς ΔW=50

-50 h <Pm) 50
Σχήμα3.5.2. Καμπύλη fisher-Pearson για την προαναφερθείσα κατατομή για

κατώφλι αποκοπής-φθορά ΔW=50 μm.

Συνάρτηση κατανομής υψομέτρων σημείων

κατατομής κατά Fisher-Person
περίΠlωση IV, κατάσταση φθοράς ΔW=30

f{x)~~

-50 h <pm) 50
Σχήμα3.5.3. Καμπύλη fisher-Pearson για την προαναφερθείσα κατατομή για

κατώφλι αποκοπής-φθορά ΔW=30 μm.

92



Συνάρτ/ση καroνομής υψομέτρων σημείων

καroτομής κατά Fisher-Person
περίΠlωση IV, κατάσroση φθοράς ΔW=25

f(x)

-50 h <pm) 50
Σχήμα3.5.4. Καμπύλη fisher-Pearson για την προαναφερθείσα κατατομή για

κατώφλι αποκοπής-φθορά ΔW=25 μm

Συνάρτ/ση καroνομής υψομέτρων σημείων

καroτομής κατά Fisher-Person
περίΠlωση IV, κατάσroση φθοράς ΔW=20

f(x)

-50 h <pm) 50
Σχήμα3.5.5. Καμπύλη fisher-Pearson για την προαναφερθείσα κατατομή για

κατώφλι αποκοπής-φθορά ΔW=20 μm
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Συνάρτ/ση καlΟνομής υψομέτρων σημείων

καlΟτομής κατά Fisher-Person
περίΠπ.ιJση IV, κατάσlΟση φθοράς ΔW=15

f(x)

-50 h <Pm> 50
Σχήμα3.5.6. Καμπύλη fisher-Pearson για την προαναφερθείσα κατατομή για

κατώφλι αποκοπής-φθορά ΔW=15 μrn

Συνάρτ/ση κατανομής υψομέτρων σημείων

κατατομής κατά Fisher-Person
περίΠπ.ιJση IV, κατάσταση φθοράςΔW=1Ο

f(x)

-50 h <pm) 50
Σχήμα3.5.7. Καμπύλη fisher-Pearson για την προαναφερθείσα κατατομή για

κατώφλι αποκοπής-φθορά ΔW=lO μrn
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Συνάρτ/ση κατανομής υψομέτρων σημείων

κατατομής κατά Fisher-Person
περίπτωση ιν, κατάσταση φθοράςΔW=5

f(x)

-50 h <pm) 50
Σχήμα3.5.8. Καμπύλη fisher-Pearson για την προαναφερθείσα κατατομή για

κατώφλι αποκοπής-φθορά ΔW=5 μm

Συνάρτ/ση κατανομής υψομέτρων σημείων

κατατομής κατά Fisher-Person
περίπτωση ιν, κατάστασηφθοράςΔW=Ο

f(x)

-50 h <Pm> 50
Σχήμα3.5.9. Καμπύλη fisher-Pearson για την προαναφερθείσα κατατομή για

κατώφλι αποκοπής-φθορά ΔW=O μm
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Διαγραμμα μεroβολης τιμων τ/ς παραμεφοu k
για επιπεδο φθορας ΔW=Ο-25μm

k
o.-----,-..,---,---:----,--=.......--...~ooo;;;;;;=______:_._--____,

5

-0,2 -+---------/---....:.......----~---'--~

. '. .
-1 ,,,,,,,._.. ., •__,,,~.Ξ.. ,~~~~.~.~.~.~-- ..-,-~--~-~"~~-~,,.~.~~

ΔW[μm]

Σχήμα 3.5.10. Διάγραμμα μεταβολής των τιμών του συντελεστή k των κατανομών

fisher-Pearson.

Διαγραμμα μεταβολης τιμων των παραμετρων a1,a2

a1,a2
40,......,-----------......,.--__--:-_..,---,-_--:- .........",

-10 f------=~---...;..;:.....-'=-..."'"=

-30 -+---------'---......------~_----'-...,...,.....j

-40 _ _ __.._ "".._." _-" ,,".,, ~_.__ ~••_ _ ....•._._.. . ~ "".._ " ., .,._ ,...................... . .

ΔW [μm]

Σχήμα 3.5.11. Διάγραμμα μεταβολής των τιμών των παραμέτρων al,a2 των

κατανομώνfisher-Pearson.
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Διαγραμμα μεταβολης τιμων των παραμετρων γ1,γ2

για επιπεδο φθορας ΔW=Q-25μm

γ1,γ2
3

2

Ο

-1

-2

~

~ ---~ 10 15 LU Δ~

-----
-3

ΔW [μm]

Σχήμα 3.5.12. Διάγραμμα μεταβολής των τιμών των παραμέτρων γ1,γ2 των

κατανομών fisher-Pearson.

Διαγραμμα μεταβολης τιμων των παραμετρων q1,q2

q1,q2
3 .--- --- -,... ..-- -.--,..-.---- - ----.--.-... . -.~-.,.-..- - -..- ---.-..- -.-..--..-.-.--.-.------

2,5-ι--.....,.......,.......,.......,.......,.......,..................,.......,..-----------~

1,5 +----i-- ~___j

~

-.i -------:-=110,5 -

~
0-

Ο 5 10 15 20 25

ΔW [μm]

Σχήμα 3.5.13. Διάγραμμα μεταβολής των τιμών των παραμέτρων q1,q2 των

κατανομών fisher-Pearson.
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3.6. Ακολουθεί αντιπροσωπευτική συνθετική τραχύτητα για κυμάτωση 0 μπι και 
συμπληρώνεται από τα σχήματα 3.6.1-3.6.9 που εμφανίζονται οι καμπύλες τον 
κατανομών για διάφορα στάδια φθοράς. Τα χαρακτηριστικά των καμπυλών αυτών 
k,qi,q2,(i],a2,yi,y2 συγκεντρώνονται στα διαγράμματα 3.6.10-3.6.13 και οι γραμμές 
τάσεων των καμπυλών τους περιγράφονται από συντελεστές που εμφανίζονται στα 
διαγράμματα του παραρτήματος. 

Σχήμα 3.6.1. Κατατομή τορνευμένης επιφάνειας με κυμάτωση wa=0 μπι,γράφημα 
Ν=2000 σημείων,L=4 mm,βήμα δειγματοληψίας ρ=2 μπι 
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Συνάρτηση κατανομής υψομέτρων σημείων

κατατομής κατά Fisher-Person
περίπτωση IV, κατάσταση φθοράς ΔW=50

f(x)

-50 h <Ριπ> 50
Σχήμα3.6.2. Καμπύλη fisher-Pearson για την προαναφερθείσα κατατομή για

κατώφλι αποκοπής-φθορά ΔW=50 μm

Συνάρτηση κατανομής υψομέτρων σημείων

κατατομής κατά Fisher-Person
περίπτωση IV, κατάσταση φθοράς ΔW=30

f(x)

-50 h <Dm> 50
Σχήμα 3.6.3. Καμπύλη fisher-Pearson για την προαναφερθείσα κατατομή για

κατώφλι αποκοπής-φθορά ΔW=30 μm
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r----·-θ-ι---ι~·--.,.~~............-,............-,~---,,

Συνάρτ/ση καΜνομής υψομέτρων σημείων

καΜτομής κατά Fisher-Person
περίΠ1ωση IV, κατάσΜση φθοράς ΔW=25

f(x)

-50 h <Pm) 50
Σχήμα3.6.4. Καμπύλη fisher-Pearson για την προαναφερθείσα κατατομή για

κατώφλι αποκοπής-φθορά ΔW=25 μm

Συνάρτ/ση καΜνομής υψομέτρων σημείων

καΜτομής κατά Fisher-Person
περίΠ1ωση IV, κατάσΜση φθοράς ΔW=20

f(x)

-50 h <pm) 50
Σχήμα3.6.5. Καμπύλη fisher-Pearson για την προαναφερθείσα κατατομή για

κατώφλι αποκοπής-φθορά ΔW=20 μm
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Συνάρτ/ση καΜνομής υψομέτρων σημείων

καΜτομής κατά Fisher-Person
περίΠΊωση IV, κατάσΜση φθοράς ΔW=15

f(x)

-50 h (μm) 50
Σχήμα 3.6.6. Καμπύλη fisher-Pearson για την προαναφερθείσα κατατομή για

κατώφλι αποκοπής-φθορά ΔW=15 μm

Συνάρτ/ση καΜνομής υψομέτρων σημείων

καΜτομής κατά Fisher-Person
περίΠΊωση IV, κατάσΜση φθοράςΔW=10

f(x) Γ-.-~5-
, 4+f-Ι-+--+-Η-~~~-------i

ι--------+--I-;-83ιι--+~-ι------1

1--18-;-8- -
i-~8-;G -

-50 h (μm) 50
Σχήμα 3.6.7. Καμπύλη fisher-Pearson για την προαναφερθείσα κατατομή για

κατώφλι αποκοπής-φθορά ΔW=lO μm
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f(x)

Συνάρτ/ση κατανομήςυψομέτρωνσημείων

κατατομήςκατά Fisher-Person
περίΠlωση IV, κατάσταση φθοράς ΔW=5

-50 h <pm) 50
Σχήμα3.6.8. Καμπύλη fisher-Pearson για την προαναφερθείσα κατατομή για

κατώφλι αποκοπής-φθορά ΔW=5 μm

f(x)

Συνάρτ/ση κατανομήςυψομέτρωνσημείων

κατατομήςκατά Fisher-Person
περίπτωση IV, κατάσταση φθοράς ΔW=Ο

-50 h (μm) 50
Σχήμα3.6.9. Καμπύλη fisher-Pearson για την προαναφερθείσα κατατομή για

κατώφλι αποκοπής-φθορά ΔW=O μm
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Διαγραμμα μεταβολης πμων τ/ς παραμετρου k
για επιπεδο φθορας ΔW=Ο-25μm

k
Ο Ι

15 5

-0,2

-0,4

-0,6 +-----------------------;

-0,8 +--------------------.............,

-1 .•..- - - - ••........-~.- -.---~ -..~..-.- -.~~. --..---- - -._..--~.~_ - _ .

ΔW[μm]

Σχήμα 3.6.10. Διάγραμμα μεταβολής των τιμών του συντελεστή k των κατανομών

fisher-Pearson.

Διαγραμμα μεταβολης τιμων των παραμετρων a1 ,a2

a1,a2
40 ,~..c-~--,-,...-~-.--. __..~-- ..-- _.--_..---..__.--..--.-..- ..--..-.--..- - -- -.--.----~...........,!

30 +---------------------------1
1

20 +------------------------;

Ι .:.-..........----:-__~..====~-::::=:::::::::::::ι!:::::::::::===~====='10\-

Ο +------,--~-----τ-----,-----r------ii

-10 f-- ....,..Z-5_---~~=_=_........:.;15:o-·. --=2::-0 .......::;~5

~I
-20 -j-'-------------------::=--==:::::i

~

Ι
-30 +----------------------------1\

-40 - -._ -- - _- --..--- - - ~ - ".......................................•

ΔW [μm]

Σχήμα 3.6.11. Διάγραμμα μεταβολής των τιμών των παραμέτρων a1,a2 των

κατανομών fisher-Pearson.
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Διαγραμμα μεταβολης τιμων των παραμετρων γ1,γ2

για επιπεδο φθορας ΔW=Ο-25μm

γ1,γ2
3 -,---,---------------

2 +------------------'-'----....,

ΔW [μm]

Σχήμα3.6.12. Διάγραμμα μεταβολής των τιμών των παραμέτρων γΙ,γ2 των

κατανομών fisher-Pearson.

Διαγραμμα μεταβολης τιμων των παραμετρων q1,q2

q1,q2
3-,-------------------------,

2,5 +----'-'------,------------~-____1

2-t--+-------,----------,---~---........;

Ο 5 10 15

ΔW [μm]

20 25

Σχήμα 3.6.13. Διάγραμμα μεταβολής των τιμών των παραμέτρων ql,q2 των

κατανομώνfisher-Pearson.
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3.7. Διαγράμματα παραμέτρων και πολυωνυμικές προσεγγισεις τους

Διάγραμμα μεταβολής τιμών της παραμέτρου k

0,2

Ο -10μm

-0,2 20 5 -8

6
k

4

-2

-0,8 -ο

-1

ΔW[μm]

Σχήμα 3.7.1. Συγκεντρωτικόδιάγραμμαμεταβολήςτης παραμέτρουk. Με μαύρο

χρώμα απεικονίζεται η πολυωνυμική προσέγγιση για κυμάτωση ο.

Διάγραμμα μεταβολής τιμών της παραμέτρου k

-0,8 +-~---ι--.,~~---------------__J

-1 -'------------------------'

0,2 ,.............,------:'---------'-~

Ο -r~~c--_:~~~~::s==~=t;::-'~:=-:'-Ξ-~~-Ί,Ι -10 μm
-0,2 20 35 -8

6
k -0,4 +-~~---,.

,4

-2

-ο

ΔW[μm]

Σχήμα 3.7.2. Συγκεντρωτικόδιάγραμμαμεταβολήςτης παραμέτρουk. Με μαύρο

χρώμα απεικονίζεται η πολυωνυμική προσέγγιση για κυμάτωση 2.
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Σχήμα 3.7.3. Συγκεντρωτικό διάγραμμα μεταβολής της παραμέτρου k. Με μαύρο

χρώμα απεικονίζεται η πολυωνυμική προσέγγιση για κυμάτωση 4.

Διάγραμμα μεταβολής τιμών της παραμέτρου k

0,2

Ο

-0,2

6
k -0,4

4

-0,6 -2

-0,8 -ο

-1

ΔW[μm]

Σχήμα 3. 7.4. Συγκεντρωτικό διάγραμμα μεταβολής της παραμέτρου k. Με μαύρο

χρώμα απεικονίζεται η πολυωνυμική προσέγγιση για κυμάτωση 6.
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Διάγραμμα μεταβολής τιμών της παραμέτρου k

0,2

Ο - -10μm

-0,2
20 5 -8

6
k -0,4

-==4
-0,6 -2

-0,8 -ο

-1

ΔW[μm]

Σχήμα 3.7.5. Συγκεντρωτικό διάγραμμα μεταβολής της παραμέτρου k. Με μαύρο

χρώμα απεικονίζεται η πολυωνυμική προσέγγιση για κυμάτωση 8.

Διάγραμμα μεταβολής τιμών της παραμέτρου k

0,2

Ο -
Nym -10μm=

-0,2
20 5 -8

6
k -0,4 -

~·";;;4

-0,6 - -2

-0,8 - -ο

-1

ΔW[μm]

Σχήμα 3.7.6. Συγκεντρωτικό διάγραμμα μεταβολής της παραμέτρου k. Με μαύρο

χρώμα απεικονίζεται η πολυωνυμική προσέγγιση για κυμάτωση 10.
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Διάγραμμα μεταβολής τιμών της παραμέτρου k

0,2

Ο

-0,2

k -0,4 -

-0,6

-0,8

-1

-8

6

-2

-ο

ΔW[μm]

Σχήμα3.7.7. Συγκεντρωτικό διάγραμμα μεταβολής της παραμέτρου k. Με μαύρο

χρώμα απεικονίζεται η πολυωνυμική προσέγγιση για κυμάτωση 1.

Διάγραμμα μεταβολής τιμών της παραμέτρου k

-ο

Γ~~7~~~~;;;~~·=;;:::=~=:··~.. §..io~.~-15 -10μm
-8

6

"'>'%'''''4

-2

0,2

Ο

-0,2

k -0,4

-0,6

-0,8

-1

ΔW[μm]

Σχήμα 3.7.8.. Συγκεντρωτικό διάγραμμα μεταβολής της παραμέτρου k. Με μαύρο

χρώμα απεικονίζεται η πολυωνυμική προσέγγιση για κυμάτωση 5.
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Διάγραμμα μεταβολής τιμών της παραμέτρου k

0,2 .,....... --- .__.__.__~-___,

6

-2

-4

-ο

-1 -'......-~~~ ~~__~~ .......ι

Ot--:.......:....-.----~....--!lϊιιιιιi=;;::5~:::s~-~:;ii' 5 -10μm

-0,2 -8

-0,8 +-----.f\

k -0,4 +-----#

ΔW[μm]

Σχήμα3.7.9. Συγκεντρωτικό διάγραμμα μεταβολής της παραμέτρου k. Με μαύρο

χρώμα απεικονίζεται η πολυωνυμική προσέγγιση για κυμάτωση 9.

Διάγραμμα μεταβολής τιμών της παραμέτρου γ1

2,5

-10μm

-8

6
γ1

~.,,40,5 -

Ο
-2

5 10 Ο 35 -ο-0,5 -
]--1

ΔW[μm]

Σχήμα 3.7.10. Συγκεντρωτικό διάγραμμα μεταβολής της παραμέτρου γι. Με μαύρο

χρώμα απεικονίζεται η πολυωνυμική προσέγγιση για κυμάτωση ο.
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γ1

Διάγραμμα μεταβολής τιμών της παραμέτρου γ1

1,5 ~~ιιι.....,. =""''''''~~-'''';''''''''''--'''';''''''''''-------'''';''''''''''-''''

1 +"'--....;..........~---"': :;"'''''''~~---'''';''''''''''",---'''';''''''''''-",------=-Y

0,5 ~....;..........----~""" .",.,......,..."""""""~---....;..........-----.,.,....".q

ο _.~.-....;..........-τ-....;..........--r-'-~~..-.Ξ='-

-0,5 +---",--~-_":-:=-",--"";"""""~-~

-1 -'---".....;..............;..............;..............;.......... ....;.........._....;..............;..............;..............;.........._....;..............;..............;..............;..............;..............;..........-:d

ΔW[μm]

-10μm

-8

6

=4

-2

-ο

Σχήμα3.7.11. Συγκεντρωτικό διάγραμμα μεταβολής της παραμέτρου γι. Με μαύρο

χρώμα απεικονίζεται η πολυωνυμική προσέγγιση για κυμάτωση 2.

Διάγραμμα μεταβολής τιμών της παραμέτρου γ1

2,5

2

1,5

1
V1

0,5 -

Ο

-0,5

-1

-10μm

-8

6

-2

-ο

ΔW[μm]

Σχήμα3.7.12. Συγκεντρωτικό διάγραμμα μεταβολής της παραμέτρου γι. Με μαύρο

χρώμα απεικονίζεται η πολυωνυμική προσέγγιση για κυμάτωση 4.
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Διάγραμμα μεταβολής τιμών της παραμέτρου γ1

-10μm

-8

6

-2

5 -ο
-I--=--------'-=-----'-=------="""~~~~-:------I

2,5

2-

1,5 -

1 -
V1

0,5 -

Ο -

-0,5 - 5 10

-1

ΔW[μm]

Σχήμα 3. 7.13. Συγκεντρωτικό διάγραμμα μεταβολής της παραμέτρου γι. Με μαύρο

χρώμα απεικονίζεται η πολυωνυμική προσέγγιση για κυμάτωση 6.

Διάγραμμα μεταβολής τιμών της παραμέτρου V1

1,5 -

1 -
V1

0,5 -

Ο

-0,5 - 5 10

-1

ΔW[μm]

-10μm

-8

6

""·"",,,···4

-2

-ο

Σχήμα3.7.14. Συγκεντρωτικό διάγραμμα μεταβολής της παραμέτρου γι. Με μαύρο

χρώμα απεικονίζεται η πολυωνυμική προσέγγιση για κυμάτωση 8.
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V1

Διάγραμμα μεταβολής τιμών της παραμέτρου γ1

2,5 ,.,--.",.",..~.",.",..~-.",.",.."""""---~----.",..,.,.,.-,....,."",.,....,.",,,.-~

2

1,5 _.~!!!!Iιιιϊιι_

1-f--~~-~' ::':;"""~k--",--,--~~---~-----4

0,5 -I~'"---~--'--"'--'-~

Ο -t-e-~~τ---~----τ~---":oq

-ο, 5 -{~~'"---~-...--,-;..=""."..--,-'"---=-

-1 ~--,---,---,-~~~~_~--,---,---,-~--'-~~~~~--'----J

ΔW[μm]

-10μm

-8

6

=4

-2

-ο

Σχήμα3. 7.15. Συγκεντρωτικό διάγραμμα μεταβολής της παραμέτρου γι. Με μαύρο

χρώμα απεικονίζεται η πολυωνυμική προσέγγιση για κυμάτωση 10.

Διάγραμμα μεταβολής τιμών της παραμέτρου γ1

2,5

2

1,5

1
γ1

0,5

Ο

-0,5 .

-1

-10μm

-8

6

"·,,,,·,,,,,·,··4

-2

-ο

ΔW[μm]

Σχήμα 3.7.16. Συγκεντρωτικό διάγραμμα μεταβολήςτης παραμέτρου γι. Με μαύρο

χρώμα απεικονίζεταιη πολυωνυμικήπροσέγγιση για κυμάτωση 1.
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V1

Διάγραμμα μεταβολής τιμών της παραμέτρου γ1

2,5 -'-~""""""~--'--~'~~~~~~~~~~~'-~----,

2-~~~~~~~~~~~~~~~~---j
)""οι -10μm

1,5 -~!!II!Iιιi~~~~--------------.....j -8

1 -f+--~~--"" 6

0,5 -f------------'" 4

O+--~-r_-~-- -2

~._'__ __i5_~11Q0_~~~~=:::~~~-~5 -ο-0,5 f-
-1 -k-- ~ ~

ΔW[μm]

Σχήμα3.7.17. Συγκεντρωτικό διάγραμμα μεταβολής της παραμέτρου γι. Με μαύρο

χρώμα απεικονίζεται η πολυωνυμική προσέγγιση για κυμάτωση 5.

Διάγραμμα μεταβολής τιμών της παραμέτρου γ1

2,5

2 .

1,5

1 -
V1

0,5

Ο

-0,5 5 10

-1

-10μm

-8

6

4

-2

-ο

ΔW[μm]

Σχήμα3.7.18. Συγκεντρωτικό διάγραμμα μεταβολής της παραμέτρου γι. Με μαύρο

χρώμα απεικονίζεται η πολυωνυμική προσέγγιση για κυμάτωση 9.
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Διάγραμμα μεταβολής τιμών της παραμέτρου γ2

-10μm

-8

6

4

-2

-ο

2,5 _.~~-,--~~~~~~~~-~~--~~~~~~~----;

2~~-c:----- ...........--~---,-,-",-c:--,-",-,-",---,-----j

1,5 ~~---------c:----_~--~~-.;

1~~'.~~~--C:--~-_~-C:--'-"'---c:--c:---c:----1
0,5 ~'.'~"",,:"~,,~~-,--_-~~_~~~-~ -.;

γ2 Ο _.~~,~..c.~

-Ο'5~~~""'~~~~~:Ξj-1-b-c~~~

-1,5-·~-~-
-2 -ι.....~ ~__~~~~~~~

ΔW[μm]

Σχήμα3.7.19. Συγκεντρωτικό διάγραμμα μεταβολής της παραμέτρου γ2. Με μαύρο

χρώμα απεικονίζεται η πολυωνυμική προσέγγιση για κυμάτωση Ο.

Διάγραμμα μεταβολής τιμών της παραμέτρου γ2

-10μm

-8

6

4
1:I-..._-.~5 -2

-ο

2,5 "..,...--~---_-----~--- ~

2_.","-~--_c:--~~--~~~-~--~~~~

1,5

1~;<~~,"-"'---~-~----~~--_~----j

0,5 ~ ...~~~~~~----~-~~--~-~-~
γ2 Ο ~~~"", ••"""r>~""'"",.....---~~-~~~-~-~~-----j

-o,519~~lk.i

-1 +----:-""I:I~

-1,5 ~__~~::S~;;;;:~~~~~ ~

-2 -ι....._'-"'-~'-"'-'-"'- ~_~~~~~_~_~~

ΔW[μm]

Σχήμα 3. 7.20. Συγκεντρωτικό διάγραμμα μεταβολής της παραμέτρου γ2. Με μαύρο

χρώμα απεικονίζεται η πολυωνυμική προσέγγιση για κυμάτωση 2.
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Διάγραμμα μεταβολής τιμών της παραμέτρου γ2

2,5

2-~------------------------I

1,5-~~---------------------~
1-!~,",~~~~----------'---------~I

Ο 5-~~~'-'''-'~\r--''''''''''------------~
V2 Ό -~~""'-"""'~~-τ-----τ-----r----r----r------Ι

-o~~ -f>=~§~~:S~~;;;;;~~C=~~
-1,5r~~-~~===--~-------~~

-2 ~------------------------'

-10μm

-8

6

~4

-2

-ο

ΔW[μm]

Σχήμα3.7.21. Συγκεντρωτικό διάγραμμα μεταβολής της παραμέτρου γ2. Με μαύρο

χρώμα απεικονίζεται η πολυωνυμική προσέγγιση για κυμάτωση 4.

Διάγραμμα μεταβολής τιμών της παραμέτρου γ2

-10μm

-8

6

~~,4

_.~G·~~a5 -2

-ο

2,5 ~-~~--~-------------~->-'---"'-'"----~-----,
2-~-_--~-----------------1

1,5 +,.,~,",,-,'-.--.----------------- ..........-.......ι

1 -ο_-

05-
V2 Ό _Ι::!>._~-'- -1~'",~~,---__,..........__.....-__..--__.....-_--I

-0,5 .1fI----~~1__

-1 _.~-'-----""",~

-1,5 -r---.......;....--~~::::==:==-...,ιιo!!!=:........---------j
-2 -L-- ---'

ΔW[μm]

Σχήμα3.7.22. Συγκεντρωτικό διάγραμμα μεταβολής της παραμέτρου γ2. Με μαύρο

χρώμα απεικονίζεται η πολυωνυμική προσέγγιση για κυμάτωση 6.
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Διάγραμμα μεταβολής τιμών της παραμέτρου γι

-10μm

-8

6

4

-2

-ο

2,5 ,..,....,-~~~~~~~~~~~~~~~~"~~~.~~

2_.~~~~~~~~~~~~=--~~~~~~~~

1,5 -J,-'~~~~=--~~~=--~~~~~~~~~~~

1
0,5 ~-:-' •.~';';"':~~~-~=--~~~~~~~=--~.,---~~~-I

γι Ο ~~,............ ......",....,,....... '.3ο~"":!ιι"'-"~--Ι-=--~-...-~--r-"---Ι-""""""'~"":"';
-Ο, 5 1IJ-~~,e--.,,-:,:~,

-1~....-....-~~,'---,-,

-1,5 -~~.-~:s:::===~~~ ---~---~---~---I

-2 ~'---'--=--'---'--'---''---'---=--'---''---'-=---=-----:''''''''''''''''

ΔW[μm]

Σχήμα 3. 7.23. Συγκεντρωτικό διάγραμμα μεταβολής της παραμέτρου γ2. Με μαύρο

χρώμα απεικονίζεται η πολυωνυμική προσέγγιση για κυμάτωση 8.

Διάγραμμα μεταβολής τιμών της παραμέτρου γι

-10μm

~8

6

4

-2

-ο

2,5~~~~~---~~~---~--~~
2-I'oι.T~----~~--=--=--~~--~'---'~~~

1,5 -~~~--'------~-----'--""';"""--'----~I
1 -j---'-'.~~""

0,5-~"~-'-'

γι Ο ~:--:-""7'lr;~~-"',-~~-r""';"""--+-'---~-__r---~

-O,5~~

-1 ~~--
-1,5+-=~~~~==-~~~~~ ~~ ---I

-2 ~--=-~-=---=--"""---,,,,---'---',--,~.,--'~._-'---'------'-'

ΔW[μm]

Σχήμα 3.7.24. Συγκεντρωτικό διάγραμμα μεταβολής της παραμέτρου γ2. Με μαύρο

χρώμα απεικονίζεταιη πολυωνυμική προσέγγιση για κυμάτωση 10.
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+*

Διάγραμμα μεταβολής τιμών της παραμέτρου γ2

2'5,-----------------------,
2-~-~-----------------__ι

1,5 +:..-"r'''''''---------------------j

1 ~'-?'ro•.. ~-----"-----__I
0,5

V2 o~-

-Ο, 5·1jf----"""~f_ ~-*'-~

-1 +-~-----'~~

-1,5 -.~~---:-"~~!iSΞ!!!!!:I8~~~~----~_1

-2 -'-"-~----------------------'-'

ΔW[μm]

-10μm

-8

6

-,4

-2

-ο

Σχήμα3.7.25. Συγκεντρωτικό διάγραμμα μεταβολής της παραμέτρου γ2. Με μαύρο

χρώμα απεικονίζεται η πολυωνυμική προσέγγιση για κυμάτωση 1.

Διάγραμμα μεταβολής τιμών της παραμέτρου γ2

2,5

2~-----~-------------~

1,5 -'""""~------------------____ι

1-"'~';r~~~---------------'---__ι
0,5

V2 ο

-o,5\!j--~~f_

-1 -.~~~~"'-..-

-1,5 -ι----'---~:::::::=---=---------_i

-2 -.'------------------------'

ΔW[μm]

-10μm

-8

6

4

-2

-ο

Σχήμα3.7.26. Συγκεντρωτικό διάγραμμα μεταβολής της παραμέτρου γ2. Με μαύρο

χρώμα απεικονίζεται η πολυωνυμική προσέγγιση για κυμάτωση 5.
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Διάγραμμα μεταβολής τιμών της παραμέτρου γι

2,5 ,---------------------.....,.-,

2-k-~~--------------~--___1

1,5 +:"I,~""--------..,.----.......,,:..------...,

1~-,~__3Oo,~______......,.-~----________j
Ο 5 -f-.,'-'-.,...-...c..:..;:~'_".--'----'-------'--'--------'--..,.------'----'-'-----~

γι Ό +'""-~..".c:__r_'"'~~_τ___--~-~τ_~-_τ___--_τ___~~

-0,5 1JJ--~ .....~~S?~~~;;:;~~~[=~~-1 -~-'---~~~- ,.---'--'-,

-1,5 r-'--'--'--'-~_c_~~==-

-2 -'-'-'--'-----'---'---'--------------~ ..........

-10μm

-8

6

==",·,4

-2

-ο

ΔW[μm]

Σχήμα3. 7.27. Συγκεντρωτικό διάγραμμα μεταβολής της παραμέτρου γ2. Με μαύρο

χρώμα απεικονίζεται η πολυωνυμική προσέγγιση για κυμάτωση 9.

Διάγραμμα μεταβολής τιμών της παραμέτρου a1

-10μm

-8

6

==~'4

-2

-ο

Ο-r---.,----_..,._-ττ-_..,._--,---c_..,.__..,._,.---..,.--.-_..,._---r----,

-5~~~~4~_=__-1~~-2-O~~:~.=--~()~~
-1 Ο

-15 -~-~-~_-_~

-20t==========:S~~~~§==J31 -25 +O-'---............~"-'---~-~'----'--'--~-------'-"~.,;'~

-30 -f-'---------'--~~----~~ ',~--~
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Σχήμα3.7.28. Συγκεντρωτικό διάγραμμα μεταβολής της παραμέτρου αl. Με

μαύρο χρώμα απεικονίζεταιη πολυωνυμική προσέγγιση για κυμάτωση Ο.
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Σχήμα3. 7.29. Συγκεντρωτικό διάγραμμα μεταβολής της παραμέτρου αι. Με

μαύρο χρώμα απεικονίζεται η πολυωνυμική προσέγγιση για κυμάτωση 2.
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Σχήμα3.7.30. Συγκεντρωτικό διάγραμμα μεταβολής της παραμέτρου αι. Με

μαύρο χρώμα απεικονίζεται η πολυωνυμική προσέγγιση για κυμάτωση 4.
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Σχήμα3.7.31. Συγκεντρωτικό διάγραμμα μεταβολής της παραμέτρου αl. Με

μαύρο χρώμα απεικονίζεταιη πολυωνυμική προσέγγιση για κυμάτωση 6.

Διάγραμμα μεταβολής τιμών της παραμέτρου 31
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Σχήμα3. 7.32. Συγκεντρωτικό διάγραμμα μεταβολής της παραμέτρου αl. Με

μαύρο χρώμα απεικονίζεται η πολυωνυμική προσέγγιση για κυμάτωση 8.
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Σχήμα3. 7.33. Συγκεντρωτικό διάγραμμα μεταβολής της παραμέτρου αι. Με

μαύρο χρώμα απεικονίζεται η πολυωνυμική προσέγγιση για κυμάτωση 10.

Διάγραμμα μεταβολής τιμών της παραμέτρου 31
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Σχήμα 3.7.34. Συγκεντρωτικόδιάγραμμα μεταβολήςτης παραμέτρου αι. Με

μαύρο χρώμα απεικονίζεταιη πολυωνυμικήπροσέγγιση για κυμάτωση 1.
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--2+5-c'.--,;3~u-·--~5

O-,-----,-----,-----.----.-----,------,---:---co

-5~~~~~~~-
-10 -.I-------.....,......-~::!!!IIIh,.,-------------'--'-------...-j

-15 -1--------------'-----'--""'iiiIh..--------'-.......,....;'----'-_------...-j

-20 ~===========::~~:::~~~==131 -25 -1-

-30 r--,__-----'-----.....,......-----~~".;.:"'~~..........;.,___;

-35 -I-----'-..........;.,..........;.,_-----..........;.,.......,....;'----'-----..........;.,~"'-...,.,o;;;;:--...,......".--___;

-40 -1----..........;.,---,......._,......._..........;.,-------,......._..........;.,----___;
-45 --ι-....___'____'_ ___'____'______'___~-'--___'___'_____ _J

-10μm

-8

6

==,4

-2

-ο

ΔW[μm]

Σχήμα3.7.35.Συγκεντρωτικόδιάγραμμαμεταβολήςτης παραμέτρουαι. Με μαύρο

χρώμα απεικονίζεταιη πολυωνυμικήπροσέγγισηγια κυμάτωση 5.

Διάγραμμα μεταβολής τιμών της παραμέτρου a1
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-45
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Σχήμα 3. 7.36. Συγκεντρωτικό διάγραμμα μεταβολής της παραμέτρου αι. Με

μαύρο χρώμα απεικονίζεται η πολυωνυμική προσέγγιση για κυμάτωση 9.
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Σχήμα3.7.37. Συγκεντρωτικό διάγραμμα μεταβολής της παραμέτρου α2. Με

μαύρο χρώμα απεικονίζεταιη πολυωνυμική προσέγγιση για κυμάτωση Ο.

Διάγραμμα μεταβολής τιμών της παραμέτρου 32
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Σχήμα3. 7.38. Συγκεντρωτικό διάγραμμα μεταβολής της παραμέτρου α2. Με

μαύρο χρώμα απεικονίζεται η πολυωνυμική προσέγγιση για κυμάτωση 2.
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Σχήμα 3.7.39. Συγκεντρωτικό διάγραμμα μεταβολής της παραμέτρου α2. Με

μαύρο χρώμα απεικονίζεται η πολυωνυμική προσέγγιση για κυμάτωση 4.

Διάγραμμα μεταβολής τιμών της παραμέτρου 32
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Σχήμα3.7.40. Συγκεντρωτικό διάγραμμα μεταβολής της παραμέτρου α2. Με

μαύρο χρώμα απεικονίζεται η πολυωνυμική προσέγγιση για κυμάτωση 6.
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Διάγραμμα μεταβολής τιμών της παραμέτρου a2
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Σχήμα 3.7.41. Συγκεντρωτικό διάγραμμα μεταβολής της παραμέτρου α2. Με

μαύρο χρώμα απεικονίζεται η πολυωνυμική προσέγγιση για κυμάτωση 8.

Διάγραμμα μεταβολής τιμών της παραμέτρου a2
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Σχήμα3.7.42. Συγκεντρωτικό διάγραμμα μεταβολής της παραμέτρου α2. Με

μαύρο χρώμα απεικονίζεται η πολυωνυμική προσέγγιση για κυμάτωση 10.
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Σχήμα 3. 7.43. Συγκεντρωτικό διάγραμμα μεταβολής της παραμέτρου α2. Με

μαύρο χρώμα απεικονίζεται η πολυωνυμική προσέγγιση για κυμάτωση 1.

Διάγραμμα μεταβολής τιμών της παραμέτρου 32
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5-f--,--------............------~---'----.......;

Σχήμα 3.7.44. Συγκεντρωτικό διάγραμμα μεταβολής της παραμέτρου α2. Με

μαύρο χρώμα απεικονίζεται η πολυωνυμική προσέγγιση για κυμάτωση 5.
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Σχήμα 3.7.45. Συγκεντρωτικό διάγραμμα μεταβολής της παραμέτρου α2. Με

μαύρο χρώμα απεικονίζεται η πολυωνυμική προσέγγιση για κυμάτωση 9.
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Σχήμα 3.7.48. Συγκεντρωτικό διάγραμμα μεταβολής της παραμέτρου qI. Με
μαύρο χρώμα απεικονίζεται η πολυωνυμική προσέγγιση για κυμάτωση Ο.
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Σχήμα3. 7.47. Συγκεντρωτικό διάγραμμα μεταβολής της παραμέτρου qj. Με
μαύρο χρώμα απεικονίζεται η πολυωνυμική προσέγγιση για κυμάτωση 2.
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Σχήμα 3. 7.49. Συγκεντρωτικό διάγραμμα μεταβολής της παραμέτρου qj. Με
μαύρο χρώμα απεικονίζεται η πολυωνυμική προσέγγιση για κυμάτωση 4.
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Σχήμα33.7.50. Συγκεντρωτικό διάγραμμα μεταβολής της παραμέτρου qj. Με
μαύρο χρώμα απεικονίζεται η πολυωνυμική προσέγγιση για κυμάτωση 6.
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Σχήμα 3.7.51. Συγκεντρωτικό διάγραμμα μεταβολής της παραμέτρου qj. Με
μαύρο χρώμα απεικονίζεται η πολυωνυμική προσέγγιση για κυμάτωση 8.
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Σχήμα 3.7.52. Συγκεντρωτικό διάγραμμα μεταβολής της παραμέτρου ql. Με
μαύρο χρώμα απεικονίζεταιη πολυωνυμικήπροσέγγιση για κυμάτωση 10.

Διάγραμμα μεταβολής τιμών της παραμέτρου q1
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Σχήμα 3.7.53. Συγκεντρωτικό διάγραμμα μεταβολής της παραμέτρου ql. Με
μαύρο χρώμα απεικονίζεταιη πολυωνυμικήπροσέγγιση για κυμάτωση 1.
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Σχήμα 3.7.54. Συγκεντρωτικό διάγραμμα μεταβολής της παραμέτρου qι. Με

μαύρο χρώμα απεικονίζεται η πολυωνυμική προσέγγιση για κυμάτωση 5.
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Σχήμα 33.7.55. Συγκεντρωτικό διάγραμμα μεταβολής της παραμέτρου ql. Με
μαύρο χρώμα απεικονίζεταιη πολυωνυμικήπροσέγγιση για κυμάτωση 9.
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Σχήμα 3.7.56. Συγκεντρωτικό διάγραμμα μεταβολής της παραμέτρου q2. Με
μαύρο χρώμα απεικονίζεται η πολυωνυμική προσέγγιση για κυμάτωση ο.

Διάγραμμα μεταβολής τιμών της παραμέτρου q2
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Σχήμα3. 7.57. Συγκεντρωτικό διάγραμμα μεταβολής της παραμέτρου q2. Με
μαύρο χρώμα απεικονίζεται η πολυωνυμική προσέγγιση για κυμάτωση 2.
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Διάγραμμα μεταβολής τιμών της παραμέτρου q2
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Σχήμα3.7.58. Συγκεντρωτικό διάγραμμα μεταβολής της παραμέτρου Q2. Με

μαύρο χρώμα απεικονίζεται η πολυωνυμική προσέγγιση για κυμάτωση 4.

Διάγραμμα μεταβολής τιμών της παραμέτρου q2
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Σχήμα3.7.59. Συγκεντρωτικό διάγραμμα μεταβολής της παραμέτρου Q2. Με

μαύρο χρώμα απεικονίζεται η πολυωνυμική προσέγγιση για κυμάτωση 6.
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Διάγραμμα μεταβολής τιμών της παραμέτρου q2
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Σχήμα 3.7.60. Συγκεντρωτικό διάγραμμα μεταβολής της παραμέτρου Q2. Με

μαύρο χρώμα απεικονίζεται η πολυωνυμική προσέγγιση για κυμάτωση 8.

Διάγραμμα μεταβολής τιμών της παραμέτρου q2
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Σχήμα 3.7.62. Συγκεντρωτικό διάγραμμα μεταβολής της παραμέτρου Q2. Με

μαύρο χρώμα απεικονίζεται η πολυωνυμική προσέγγιση για κυμάτωση 10.
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Διάγραμμα μεταβολής τιμών της παραμέτρου q2
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Σχήμα 3. 7.63. Συγκεντρωτικό διάγραμμα μεταβολής της παραμέτρου q2. Με
μαύρο χρώμα απεικονίζεται η πολυωνυμική προσέγγιση για κυμάτωση 1.

Διάγραμμα μεταβολής τιμών της παραμέτρου q2

0,5 ~:::===:::ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞC:====-~~

-10μm

-8

6

0-·,4

-2

-ο

3530252015105

0+---.,---~.,-----,-----,-----,-----,-----1

Ο

ΔW[μm]

Σχήμα 3.7.64. Συγκεντρωτικόδιάγραμμα μεταβολής της παραμέτρου q2. Με
μαύρο χρώμα απεικονίζεται η πολυωνυμική προσέγγιση για κυμάτωση 5.
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Διάγραμμα μεταβολής τιμών της παραμέτρου q2
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Σχήμα 3.7.65. Συγκεντρωτικό διάγραμμα μεταβολής της παραμέτρου q2. Με
μαύρο χρώμα απεικονίζεται η πολυωνυμική προσέγγιση για κυμάτωση 9.

Γενική παρατήρηση:

Σε όλα τα παραπάνω διαγράμματα που έγιναν κατά την αρχική αυτή φάση της

διερεύνησης της μεθόδου έγινε χρήση πολυωνύμων 3
0υ

βαθμού και για την προσέγγιση

των καμπυλών αλλά και για την προσέγγιση των συντελεστών των πολυωνύμων αυτών

για μία «κάθετη» προσέγγιση αντίστοιχων καμπυλών για ενδιάμεσες τιμές είτε

κυμάτωσης , είτε επιπέδου φθοράς. Θεωρώντας ανεπαρκή την προσέγγιση κυρίως για

τις μεγάλες αρχικές τιμές ΔW, προτείνουμε σε μελλοντικές εργασίες μια λεπτομερέστερη

προσέγγιση πχ με πολυώνυμα 6
0υ

βαθμού.

Η ιδιότητα του μονοσήμαντου καθορισμού κάθε καμπύλης κατανομής όπως

αυτό έγινε φανερό στα συγκεντρωτικά διαγράμματα που παρουσιάστηκαν

προηγουμένως μας οδήγησε στην δημιουργία χαρτών με τη χρήση ζευγών

παραμέτρων όπως φαίνεται στη συνέχεια.

Από τα διαγράμματα αυτά τα πλέον εύχρηστα θεωρούνται αυτά που

αναφέρονται στις παραμέτρους ql και q2 καθώς και στις παραμέτρους αι και α2,

δηλαδή των εκθετών και των ορίων αντίστοιχα των συναρτήσεων κατανομής πού

όλες είναι του τύπου

Τα λοιπά διαγράμματα δεν θεωρούνται εύχρηστα κατά την αξιολόγηση και

ταξινόμηση των τεχνολογικών επιφανειών που μελετήθηκαν
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Διάγραμμα μεταβολής α1 συναρτήση α2

ΔW=30 ΔW=25

w=1O

w=8

w=6
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ΔW=20

I----'--,--------------------------~5

-45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 ο

Σχήμα 3.8.1. Χάρτης κάτω ορίου συνάρτησης κατανομής αι.συναρτήσει άνω ορίου

α2.Η γνώση του ζεύγους των τιμών αυτών για το συγκεκριμένο τεμάχιο προσδιορίζει

την αρχική κυμάτωση της κατεργασίας καθώς και το στάδια φθοράς με την βοήθεια

του διχτυού κυματώσεων-επιπέδπυ φθοράς..
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Διάγραμμα μεταβολής q1 συναρτήση q2

w==1;

w=8

43,532,521,50,5

0+--~~~~~~~~~~~-'--τ~~~,...---'~~+-~---,--~~=-1

Ο

Σχήμα 3.8.2. Χάρτης εκθετών συνάρτησης κατανομής ql.συναρτήσει q2.H γνώση

του ζεύγους των τιμών αυτών για το συγκεκριμένο τεμάχιο προσδιορίζει την αρχική

κυμάτωση της κατεργασίας καθώς και το στάδια φθοράς με την βοήθεια του διχτυού

κυματώσεων-επιπέδπυ φθοράς ..

9.
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Διάγραμμα μεταβολής γ1 συναρτήση γ2

--···-··-·------··---·.·2;5· .--.- _ --.- -.-----.- - -- -- --..-.- -----------,

ΔW=Ο

γ2

w=1O

γ1

Σχήμα 3.8.3. Χάρτης παραμέτρου γl.συναρτήσει γ2.Η γνώση του ζεύγους των

τιμών αυτών για το συγκεκριμένο τεμάχιο προσδιορίζει την αρχική κυμάτωση της

κατεργασίας καθώς και το στάδια φθοράς με την βοήθεια του διχτυού κυματώσεων

επιπέδπυ φθοράς..
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Διάγραμμα μεταβολής κ συναρτήση γ2

α2

Κ

Σχήμα 3.8.4. Χάρτης παραμέτρου k συνάρτησης .συναρτήσει γ2.Η γνώση του

ζεύγους των τιμών αυτών για το συγκεκριμένο τεμάχιο προσδιορίζει την αρχική

κυμάτωση της κατεργασίας καθώς και το στάδια φθοράς με την βοήθεια του διχτυού

κυματώσεων-επιπέδπυ φθοράς..
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Διάγραμμα μεταβολής κ συναρτήση γ1

2

Κ

Σχήμα 3.8.5. Χάρτης παραμέτρου k συνάρτησης .συναρτήσει γl.Η γνώση του

ζεύγους των τιμών αυτών για το συγκεκριμένο τεμάχιο προσδιορίζει την αρχική

κυμάτωση της κατεργασίας καθώς και το στάδια φθοράς με την βοήθεια του διχτυού

κυματώσεων-επιπέδπυ φθοράς..
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ4

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ -ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Διάγραμμα μιroβολής q, συναρτ/ση q2

1,5Γ--~~=~~-r-~/'--'-~~4

q2

3,52,51,5

O~~~~~~~--,---~~~--i

Ο 0,5

q,
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

4.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στη παρούσα διπλωματική εργασία έγινε χαρτογράφηση, σύμφωνα με το

στατιστικό σύστημα Fisher-Pearson, τεχνολογικής επιφάνειας με χαρακτηριστικά

τραχύτητας αντίστοιχα με αυτά που προέρχονται από διαμήκη τόρνευση σε κανονικές

συνθήκες και μάλιστα σε διαφορετικά στάδια φθοράς.

Καταρχάς, δημιουργήθηκε μια συνθετική κατατομή με χαρακτηριστικά όμοια

πραγματικής κατατομής που μετρήθηκε στο ταχύμετρο του εργαστηριού

κατεργασιών. Κατόπιν, με βάση την θεωρητική κατατομή, έγινε ψηφιακού τύπου

προσομοίωση της φθοράς σε διαφορετικά στάδια. Σε κάθε στάδιο φθοράς κατά την

στατιστική ανάλυση των υψομέτρων των σημείων της κατανομής. έγινε καταγραφή

των χαρακτηριστικών των αντίστοιχων κατανομών(όρια-αναλυτική συνάρτηση) και

αυτό για διαφορετικές τιμές κυματώσεων.

Έτσι μια πλήρης χαρτογράφηση με την βοήθεια συνθετικών κατανομών

διαφορετικών κυματώσεων και σε διαφορετικά στάδια φθοράς οδηγεί τελικά στον

προσδιορισμό ενός πεδίου διακύμανσης-ορισμού αφενός της αρχικής κυμάτωσης που

προήλθε από την κατεργασία του τεμαχίου και αφετέρου του επιπέδου φθοράς του

κατά την τραχυμέτρηση. Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται με την παρακάτω εφαρμογή.

Ανακεφαλαιώνοντας αναφέρουμε τα συμπεράσματα που εξάγονται από την

παρούσα πρωτότυπη διπλωματική εργασία:

1. Οι κατατομές τορνευμένων τεμαχίων κάτω από κανονικές συνθήκες εμφανίζουν

μη μηδενική τιμή, ενώ τυπικά χαρακτηριστικά της τραχύτητάς της οφείλονται

στην σταθερή γεωμετρία του κοπτικού εργαλείου

2. Η ανάλυση με το σύστημα Fisher-Pearson της συγκεκριμένης τραχύτητας

αναδεικνύει ότι οι κατανομές των υψομέτρων των σημείων των κατατομών που

μελετήθηκαν, είναι φραγμένες άνω και κάτω με συνάρτηση της μορφής

J = Jo(X - αι )'!2-
1 (α2 - x)qI-I

3. Η καμπύλες των συναρτήσεων κατανομής των υψομέτρων σημείων είναι της

μορφής κώδωνα κατά την αρχική κατάσταση φθοράς, περνούν από την μορφή

"L" κατά την ενδιάμεση φάση και καταλήγουν σε καμπύλες τύπου "U" στην

τελική προχωρημένηςφθοράς φάση

4. Η χρήση ζευγών παραμέτρων των συναρηΊσεων των κατανομών ειτε των ορίων

είτε των εκθετών καθορίζουν μονοσήμαντα την αρχική κατάσταση του τεμαχίου

(κυμάτωση) και την κατάσταση φθοράς κατά την τραχυμέτρηση
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5. Έτσι συγκεκριμένοι χάρτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σύστησα

παραγωγής τορνευμένων τεμαχίων μπορούν να χρησιμοποιηθούν με βεβαιότητα

για την αξιολόγηση και ταξινόμηση των ποιοτικών τους στοιχείων.

4.2 ΕΦΑΡΜΟΓΗ -ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΦΘΟΡΑΣ-ΚΥΜΑΤΩΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ

ΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΡΑΧΥΤΗΤΑΣ

Στο παρακάτω παράδειγμα το τεχνικό πρόβλημα έχει ως εξής:

Δίνεται δείγμα φθαρμένου τεμαχίου, που έχει υποστεί λειτουργική φθορά. Η

τραχυμέτρηση έδειξε κατανομή με τιμές των παραμέτρων q1Δ.50 ,Q2=1.80 .

Ζητείται να απαντηθεί αν η διαμετρική φθορά του τεμαχίου είναι μεγαλύτερη

από 60 μm, τιμή που αρχίζει να δημιουργεί λειτουργικά προβλήματα στο μηχανικό

υποσύνολο του οποίου στοιχείο είναι το εν λόγω τεμάχιο, όπως επίσης αν η

κυμάτωση του τεμαχίου κατά την παραγωγή του ξεπερνάει την τιμή των 8μm τιμή

που θεωρείται απαγορευτική για το συγκεκριμένο τεμάχιο.

Διάγραμμα μεταβολής q1 συναρτήση q2

43,532,521,50,5
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Ο

1,5 +-......,...1..\
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Βασικό εργαλείο για την επίλυση του προβλήματος είναι ο Χάρτης εκθετών

συνάρτησης κατανομής ql.συναρτήσει q2. Η γνώση του ζεύγους των τιμών αυτών για

το συγκεκριμένο τεμάχιο προσδιορίζει την αρχική κυμάτωση της κατεργασίας καθώς

και το στάδια φθοράς με την βοήθεια του διχτυού κυματώσεων-επιπέδπυ φθοράς ..

Άρα, η αρχική κυμάτωση της κατεργασίας ήταν τιμής μεταξύ 8 και 1Ο μm,

ενώ το επίπεδο φθοράς (κατώφλιον αποκοπής κορυφών λόφων κατατομής) είναι

τιμής μεταξύ 25 και 30 μm.

Η απάντηση λοιπόν στον χρήστη του τεμαχίου είναι ότι αν θεωρηθεί ότι

υπήρξε αστοχία αυτή δεν οφείλεται στην φθορά διότι αυτή είναι ακόμη σε αρχικό

στάδιο με μέγιστη διαμετρική μείωση 1Ο μm = 2χ(30-25)μm , αλλά στην λανθασμένη

τιμή της κυμάτωσης που είναι μεγαλύτερη των 8 μm.

4.3. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

Σαν μελλοντική προοπτική μπορεί να θεωρηθεί η λεπτομερέστερη μελέτη της

συγκεκριμένης κατατομής αλλά και άλλων κατατομών που προέρχονται από άλλες

κατεργασίες που οδηγούν σε συγκεκριμένες κατηγορίες κατανομών κατά Fisher
Pearson. Πιο συγκεκριμένα προτείνεται λεπτομερέστερη χαρτογράφηση ως προς την

κυμάτωση και του επιπέδου φθοράς πχ ανά 1μm, καθώς και καλύτερη προσεγγιστική

διαδικασία μέσω των πολυωνυμικών συναρτήσεων με συντελεστές ακριβέστερους

και μεγαλυτέρου βαθμού πολυωνύμων πχ 6
0υ

βαθμού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΥΜΑΤΩΣΗ 10,8,6,4,2,0 ΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΘΟΡΑΣ35,30,25,20,15,10,5,0
(ένα επίπεδο φθοράς ανά σελίδα)

Σελίδα: 152 - κυμάτωση: 10 μm
153 - 8 μm
154- 6μm

155- 4μm

156 - 2 μm
157 - Ο μm
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