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REZUMAT. Analiza armonica este o metoda matematică ce realizează determinarea (aproximarea) unor funcţii
continui prin suma de sinusoide ideale. Prin selectarea acestor sinusoide într-un mod judicios, în cadrul definirii
metodelor de măsurare inteligente a unei piese, se pot separa elementele geometrice ale unei piese în elemente
geometrice de tip forma (circularitate, excentricitate, etc.) de elementele geometrice de tip corespunzătoare stării
suprafeţelor. Prezentul articol, folosind cercetările efectuate în cadrul tezei de doctorat "Studii, cercetări și
experimentări complexe a angrenajelor de mecanică fină prin metode armonice de inalta precizie" își propune în
soluţie originală să prezinte și să analizeze principalele metodele de prelucrare a datelor culese în procesul de
măsurare a pieselor realizate și folosite în echipamentele mecatronice prin folosirea analizei armonice.
Cuvinte cheie: angrenaj, măsurare, analiză armonică.
ABSTRACT. Harmonic analysis is a mathematical method that performs the determination (approximation) of
continuous functions by the sum of ideal sinusoids. By selecting these sinusoids in a judicious way, in defining the
methods of smart measurement of a part, it is possible to separate the geometrical elements of a part into
geometric elements of the shape. (circularity, eccentricity, etc.) of the geometric elements corresponding to the
state surfaces. This article, using the research carried out under the doctoral thesis "Complex studies, research and
experimentation of precision mechanical gearing transmissions using high precision harmonics methods ", aims
to perform an original work and thus to present and analyze the main methods of processing the data gathered in the
process measurement of the parts made and used in mechatronic equipment by resorting to harmonic analysis.
Keywords: gear, measurement, harmonic analysis.

N puncte de date eșantionate uniform xj (unde j = 0,..., N–1)
este definită prin formula:

INTRODUCERE
Analiza armonica, realizata in special cu ajutorul
transformatei Fourier, este un instrument matematic ce
arata ca orice funcție continua poate fi reprezentata de o
suma de funcții sinusoidale.
Transformata Fourier este definita de:

/

iar transformata inversă prin formula
1

/

≡
care mai este denumită Transformata Fourier Directa, și
≡

,

cunoscuta si ca Transformata Fourier Inversa.
In realitate, in procesul de măsurare, avem de-a face cu
semnale care sunt eșantionate discret, de obicei la intervale
constante, și de durată finită sau periodică. Pentru astfel de
date, este necesar doar un număr finit de sinusoide și este
necesară Transformarea Fourier Discretă (DFT - Discret
Fourier Transformation).
Pentru seturi de date discrete (cum sunt cele obținute în
procesul de măsurare) transformata fourier discreta de
28

Rezultatul DFT al unei serii de timp de intrare în
N puncte este un spectru de frecvență în N puncte, de
frecvență k, cu k variind de la 0 la (N/2 – 1), de la
componenta 0 numita componenta continua până la cea
mai înalta frecventa de valoare N/2. Fiecare valoare k
reprezintă numărul de sinusoide prezent in fiecare serie.
Dacă amplitudinea si faza fiecărei componente este notata
cu Ak (amplitudinea) si Φk, atunci fiecare dintre sinusoidele
componente pot fi descrise de ecuația:
∅

Pentru seturi de date achiziționate in procesul de
măsurare, rezultata Transformatei Fourier Directe valoarea
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reala a spectrului sunt componentele pare iar valoarea complexa este data de componente impare ale transformatei.
Transformata Fourier Directa este un algoritm matematic complex care necesita un mare volum de calcul
(N2 operații). Pentru a se mari viteza de execuție James W.
Cooley si John W. Tukey ("An algorithm for the machine
calculation of complex Fourier series," Math. Comput. 19,
297–301-1965) au creat un algoritm, adaptat calculatorului
electronic, care mărește viteza de prelucrarea a datelor
astfel incit este necesar doar un număr de operații egal cu
N log2(N) operații, algoritm denumit Transformata Fourier
Rapida (FFT - Fast Fourier Transformation), singura
cerință a algoritmului fiind ca numărul de puncte eșantionate să fie putere a lui 2 (2,4,8,...1024,...)
Modul de funcționare a algoritmului FFT este data in
figurile următoare (Fig. 1, Fig. 2):

In cazul prelucrărilor seturilor de date rezultate in
procesul de măsurare, variabila timp este înlocuita cu o
variație a unui unghi sau a unei deplasări (de exemplu
pentru piese de revoluție unitatea de timp este înlocuita cu
o rotație). Pentru ușurința prezentării se păstrează termenul
de frecvență, numai ca este definit ca frecvență în lungul
unei deplasări sau al unei rotații.
In esență prelucrările datelor utilizate in cazul măsurărilor dimensionale constau în achiziționarea datelor la
distante egale si aplicarea asupra lor a transformatei
Fourier. Pentru a putea aplica transformat Fourier rapida
(FFT - Fast Fourier Transformation) este necesar ca
numărul de puncte de măsură achiziționate să fie puteri ale
lui 2 (2, 4, 8, 16, 1024, 4096, etc.). În urma aplicării
transformatei Fourier se obține spectrul de frecvențe.
O exemplificare a modului de compunere si descompunere a unei forme de unda oarecare este dată în Fig. 3, în
care se observă că putem obține curba de bază ca sumă a
sinusoidelor componente( frecvența, faza si amplitudinea
sinusoidelor este obținută cu ajutorul Tranformatei Fourier)

Fig. 1. Modul de descompunere a seturilor de puncte in
cazul transformatei Fourier rapide. Un set de date de
N eșantioane este descompus in N seturi de date de cate un
eșantion. Fiecare etapa folosește o descompunere încrucișata
prin care se separa componentele pare de cele impare.

Fig. 3. Exemplu de descompunere si compunere a unei curbe
reale folosind Transformata Fourier.

Pentru măsurarea unei piese de revoluție așezată
excentric (Fig. 4), piesă care prezintă defecte de formă si
defecte ale suprafeței, avem un spectru prezentat in Fig. 5.

Fig. 2. Exemplu al modului de obținere a spectrului pentru
un eșantion de 8 puncte.

Aceste metode arătate in figurile 1 si 2 ușurează
realizarea de software performante prin implementarea de
algoritmi care lucrează in paralel care mai departe pot
exploata performantelor procesoarelor moderne prin
folosirea simultană a tuturor nucleelor existente în procesor
sau pentru putea folosi procesoarele existente in plăcile
grafice (plăcile grafice pot conține pana la 256 de procesoare care lucrează in paralel).
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Fig. 4. Diagrama polara a măsurării
unei piese de revoluție.
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transformata fourier inversa; se va obține diagrama stării
suprafeței pe baza căreia se pot obține parametrii specifici
rugozității (de exemplu) (Fig. 9)

Fig. 9. Diagrama rugozității obținută în urma prelucrării prin
analiză armonică

Fig. 5. Spectrul de frecventa obținut prin
Transformata Fourier Rapidă.

La INCDMTM - București s-a realizat o instalație de
măsurat abateri de forma ale pieselor de revoluție,
instalație la care s-au aplicat si metodele de prelucrare ce
folosesc transformata fourier prezentate mai sus.

In cazul unei piese de revoluție frecvențele reprezintă,
de fapt, numărul de ondulații prezente la suprafața piesei;
astfel componenta de ordinul 1 reprezintă excentricitatea,
componenta de ordinul 2 reprezintă ovalitatea, samd.
In cazul piesei prezentate in Fig. 4 prezentarea liniară
a datelor culese de traductorul din figura arată astfel
(Fig. 6):

Fig. 6. Reprezentarea liniară a valorilor
culese pe piesa de revoluție.

Pentru a obține excentricitate piesei din spectrul de
frecventa eliminam toate componentele in afara componentei de ordinul 1 si apoi se aplica transformata Fourier
inversa. Rezultatele acestei prelucrări sunt arătate in Fig. 7,
iar valoare găsită a excentricității este de 49.964 µm foarte
apropiată de cea teoretica 50 µm.

Fig. 7. Excentricitatea piesei obținuta prin prelucrare armonică

Pentru a obține componentele de forma ale piesei
(excentricitatea presupunem că este rezultată ca urmare a
montării piesei, deci este o abatere de poziție reciprocă) se
elimina componentele de ordin 0 (valoare continua sau
valoarea medie), ordinul 1 (excentricitatea) si ordinele cu
valoare mai mare de valoarea 18 (aceasta valoare limita se
determină experimental si este foarte mult influențată de
tipul de piesa și modul de prelucrare). Prin aplicare
transformatei fourier inversă se obține diagrama abaterilor
de formă ale piesei (Fig. 8). Pe acest set de date se obține
maximul si minimul si abaterea maximă totală.

Fig. 10. Instalație de măsurat abaterile de formă ale pieselor
circulare care folosește si transformata fourier pentru
prelucrarea datelor.

Aceasta instalație folosește un lagăr gazostatic pe care
se montează un universal care la rândul lui prinde piesa.
Deoarece piesa nu se poate prinde perfect centrat cu centrul
de rotație se folosește transformata fourier pentru a se
elimina excentricitatea prinderii, după care datele culese
sunt prelucrate prin metodele obișnuite (cele mai mici
pătrate, maxim, minim, abaterea).
Aplicații ale transformatei Fourier la analiza
geometrica a roților dințate. Pentru analiza angrenajelor,
folosind metoda de testare prin angrenare pe ambele
flancuri, și folosind prelucrarea prin analiza fourier se pot
obține rapid o serie de parametrii ai roților dințate.
Schema acestei instalații este prezentată în figura 11.

Fig. 8. Abaterea de formă a piesei prezentate in Fig. 4.

Pentru a obține informațiile de ordin superior, care
reprezintă rugozitatea suprafeței se elimina toate componentele de ordin mai mic sau egal cu 18 si apoi se aplica
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Fig. 11. Schema de verificare a roților dințate prin angrenare
pe ambele flancuri.
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În urma culegerii datelor se obține o diagrama a datelor
de forma:

Pe această diagrama se pot executa prelucrări ulterioare
din care se poate extrage abateri de forma abaterii de pas,
abaterea de la profilul dinților etc.

CONCLUZIE

Fig. 12. Diagrama datelor culese la angrenarea cu dinte înfipt

Prin extragerea componentei de ordin 1 se obține
variația de distanță între axe

Prelucrarea prin aplicarea transformatei fourier la
măsurările complexe, digitale, efectuate cu ajutorul
mijloacelor computerizate este o metoda rapida, fiabila si
precisa care permite creșterea productivității proceselor de
măsurare si control, duce la creșterea preciziei de măsurare
fără o creștere exagerata a preciziei de execuție mecanica
și ajuta la creșterea automatizării proceselor de măsurare.
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