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Abstract. One of the means for raising the productive capacity in mechanical processing is the deployment of cutting power adaptive 
control systems. The effect is due to the fact of assuming the most demanding starting conditions – allowance, physical and chemical 
properties of the material to be processed, dimensions of the processed plane, etc. – when setting the cutting conditions/mode. Considering 
that the simultaneous occurrence of these conditions is an event of a faint possibility, practically the processing is performed with lowered 
modes and hence productive capacity. A solution of this problem is the adaptive control of cutting power. In parallel, the adaptive control 
system may perform in direction of improving the accuracy. 
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Въведение 

Един от методите за повишаване на производителността 
при механично обработване е използването на адаптивни 
системи за управление на мощността на рязане. Ефектът се 
дължи на обстоятелството, че при избора на режим на рязане се 
приемат възможните най-тежки начални условия – прибавка, 
физикомеханични свойства на обработвания материал, размер 
на обработваната повърхнина и др. Като се има предвид, че 
едновременното сбъдване на тези условия е събитие с малка 
вероятност, на практика обработването се осъществява със 
занижени режими и съответно, производителност. Решение на 
проблема е адаптивното управление на мощността на рязане. 

Възможни са различни реализации на метода. Целта е да 
се поддържа постоянна мощност на рязане при променливите 
условия по време на обработването: 

  c c c cP M V F const    (1) 

Във формула (1) означенията са: 

cP  - мощност на рязане; 

cM  - въртящ момент; 

  - ъглова скорост; 

cV  - линейна скорост на главното движение; 

cF  - сила на рязане по посока на главното движение. 

Силата на рязане при процесите струговане, фрезоване, 
свредловане, зенкероване, стъргане и дълбане може да се 
представи с обобщения модел [1,2]: 

 F F F F F Fc c c c c c

c c

x y n z u r
c F c FF C a f V D B Z k   (2) 

където: 
cFC  е константа характерна за конкретния процес; 

a  - дълбочината на рязане; 
f  - подаването; 

D  - диаметърът на инсрумента; 
B  - широчината на рязане; 
Z  - броят на зъбите на инструмента; 

cFk  - поправъчен коефициент за конкретния процес. 

Като се замести изразът (2) във формула (1) се получава: 

 1
 FF F F F Fcc c c c c

c c

nx y z u r
c F c FP C a f V D B Z k const  (3) 

От анализа на формула (3) се вижда, че за поддържане на 
постоянна мощност в процеса на рязане могат да се използват 
само два регулируеми параметъра – подаването и скоростта на 

рязане. Останалите параметри са константи и смущаващи 
фактори. 

 

Адаптивно управление на мощността на 
рязане при металорежещи машини с ЦПУ 

Съвременните ММ с ЦПУ предлагат възможности за 
управление на мощността на рязане. При струговане 
съществува програмна възможност да се работи в режим 
постоянна скорост на рязане, като се регулира честотата на 
въртене. Това съществено повишава производителността на 
операцията при обработване на детайли с променлив диаметър 
на обработваните повърхнини. При условие, че подаването за 
оборот на детайла се запазва постоянно, а следователно и 
сечението на срязвания слой материал, силата на рязане cF  ще 

е константа. По този начин при cV const  и cF const  се 

получава cP const   

Пример за определяне на ефекта от работа с постоянна 
скорост на рязане при струговане е даден в [3]. Разглежда се 
обработването на детайла показан на фиг.1 на струг СП 161 със 
система за ЦПУ ФАНУК 6Т. 

 

 

Фиг.1. Струговане с Vc=const 

При работа с постоянна честота на въртене 
1170min n const  машинното време е 0,81 min. При режим 

с постоянна скорост на рязане 80m/min cV const  

машинното време е 0,466 min. 

При свредловането на отвори също се налага адаптивно 
управление на мощността на рязане. Смущаващи фактори при 
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свредловането, които водят до промяна на мощността по време 
на обработването са разсейването на твърдостта на материала, 
износването на инструмента, уплътняването на стружката и др. 
Непълното използване на якостния ресурс на инструмента се 
дължи и на презапасяване срещу счупването му при избор на 
режима на рязане, особено при дълбоко пробиване. 

При този процес е целесъобразно да се работи с постоянна 
честота на въртене на инструмента. Регулируем параметър е 
скоростта на подавателното движение. За да се осъществи 
адаптивно управление на мощността на рязане е необходимо тя 
да се контролира в реално време. Известните реализации в 
миналото, осъществявани на класически пробивни машини [4], 
използват вградени в технологичната система динамометрични 
устройства. Такива реализации са осъществени и на 
съвременни ММ с ЦПУ [5, 6]. Недостатък е вграждането на 
допълнително сензорно устройство към машината. Това 
ограничава промишленото приложение на метода.  

Едно различно решение е предложено от научен екип на 
ТУ-София, филиал Пловдив [7]. В болшинството съвременни 
ММ с ЦПУ задвижването на вретената се осъществява от 
електродвигатели с управление с векторен контрол. Това 
управление има възможност да осигури изходен сигнал за 
мощността на главното движение по време на работа. 
Реализация на алгоритъма за поддържане на постоянна 
мощност на рязане е осъществена на обработващ център HAAS 
VF2. Машината има възможност за контрол на мощността на 
главния двигател. Този сигнал се използва за адаптивното 
управление. Регулирането на подаването се осъществява 
програмно, като се използва езика Macro B. В случая 
адаптивното управление се осъществява програмно, без 
промени в конструкцията на машината, което е съществено 
предимство. 

Интерес представляват възможностите за адаптивно 
управление и при обработването на равнинни повърхнини чрез 
фрезоване с челни фрези. В редица случаи обработваната 
повърхнина е с променлива ширина. Примери за това са 
представени на фиг.2a,b. 

 

Фиг.2. Детайли с променлива ширина на фрезоване 

При избора на режим на рязане скоростта на 
подавателното движение BOf  се избира от условието за 

безаварийна работа при максималната ширина на 
повърхнината. Както се вижда от фиг.2c,d, при работа с това 
подаване ще се реализира значителна загуба на машинно 
време. В голяма част от участъците няма да се използват 
якостните ресурси на инструмента и машината. С въвеждането 
на адаптивно управление по зададена мощност на рязане, 
подаването ще се променя, както е показано на фиг.2c,d. 
Осъществяването на адаптивното управление се извършва 
програмно по метода описан за свредловането. 

Аналогични решения на представените за струговане, 
свредловане и фрезоване с челни фрези може да се намерят и за 
други процеси осъществявани на съвременните металорежещи 
машини с ЦПУ, като се използват тяхните сензорни и 
програмни възможности. 

Повишаване на точността при адаптивно 
управление на мощността на рязане 

В болшинството алгоритми за адаптивно управление на 
мощността на рязане, като регулируем параметър се използва 
скоростта на подавателното движение.Това означава, че по 
време на обработването се променя големината и посоката на 
силата на рязане. Следователно, променя се и големината на 
силовата деформация на технологичната система. В случая 
постигането на висока производителност на обработването е 
свързано с намаляване на точността на размерите и по-голямо 
разсейване на микрогеометрията на обработената повърхнина. 
Този проблем е съществен при струговането и фрезоването и 
не толкова при процеси, които се осъществяват с размерни 
инструменти, като свредловането и зенкероването. 

За намаляване разсейването на микрогеометрията при 
струговане и фрезоване се подбира подходяща геометрия на 
инструмента – по-голям радиус на закръгление при върха на 
режещата пластина и по-малък спомагателен установъчен ъгъл. 

За повишаване точността на размерите може да се намери 
решение, като успоредно с адаптивното управление на 
мощността на рязане се извършва и адаптивно управление на 
точността. При ММ с ЦПУ е целесъобразно това да се 
осъществява по математически модели за деформационното 
поведение на технологичната система [8]. 

В алгоритъма за адаптивно управление на първо място 
следва да се определи мощността на рязане, с която ще се 
осъществява обработването на конкретния детайл. За целта ще 
послужи формула (3), която при струговане за определяне на 
базовата мощност ,0cP  ще има вида: 

 1
,0 max

FFF ccc

c c

nyx
c F c FBOP C a f V k const


    (4) 

Тук BOf  е подаването определено с външно оптимизиране 

или по фирмени препоръки за работа при максимална 
дълбочина на рязане maxa . 

Скоростта на рязане  cV  се избира според зададената 

трайност на инструмента или по препоръчителните стойности 
на фирмата производител на инструмента. 

Следващата стъпка е да се определи подаването if , с 

което ще се обработи заготовката с измерена дълбочина на 
рязане ia . Това се извършва от условието: 

 1
,0

FF F cc c

c c

nx y
c F i i c F cP C a f V k P


    (5) 

откъдето за if  се получава: 

 

1/

,0 max

1

Fc Fc

Fc

FF cc

c c

y x

yc
i BO

nx i
F i c F

P a
f f

a
C a V k



 
        
   

  (6) 

По-нататък адаптивното управление се осъществява по 
математическия модел за деформационното поведение на 
технологичната система.  

При разстъргване с конзолна борщанга моделът има вида: 

2 2
0 1 2 12 11 22y b b a b f b af b a b f        (7) 
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При обстъргване моделите са трифакторни, като в тях се 
включва и променливата координата на зоната на рязане. 

Коефициентите в уравнението на регресия се определят 
експериментално за конкретни начални условия на 
обработването. Фамилия математически модели за различни 
начални условия се съхраняват в базата данни на 
компютърната система за адаптивно управление. Блоковата 
схема на тази система е представена на фиг.3. 

 
 

Фиг.3. Компютърно адаптивно управление 

От математическия модел (7) се определя деформацията 

iy , която ще възникне при обработването на заготовката с 

дълбочина на рязане ia  и подаване if . Тази деформация 

трябва да се компенсира с корекция в размерното настройване 
на инструмента. След това компютърната система генерира 
изречение от управляващата програма със задаване на 
работното подаване и корекцията в размерното настройване, 
което подава към системата за ЦПУ за изпълнение. 

При обстъргване и фрезоване, където математическите 
модели за деформационното поведение на технологичната 
система са трифакторни, алгоритмите за адаптивно управление 
на точността са значително по-сложни. В тях присъстват 
систематични променливи – координатата на зоната на рязане, 
а при фрезоването и ширината на фрезоване.Това предполага 
непрекъсната и плавна промяна на размерното настройване на 
машината. 

Заключение 

От представеното изследване може да се направят следните 
изводи: 

1. За ефективно използване на съвременните 
металорежещи машини с ЦПУ е целесъобразно да се прилага 
адаптивно управление на мощността на рязане; 

2. Предложени са конкретни решения за адаптивно 
управление на мощността на рязане при струговане и 
свредловане, като се използват сензорните и програмни 
възможности на машините с ЦПУ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Адаптивното управление за поддържане на постоянна 
мощност на рязане повишава значително производителността 
на операцията, което е в известен компромис на точността на 
обработваните детайли; 

4. Подобряване на точността може да се постигне, като 
успоредно с управление на мощността се приложи и адаптивно 
управление на точността. 

5. Предложен е алгоритъм за комплексно адаптивно 
управление на мощността и точността при двуфакторни 
математически модели за деформационното поведение на 
технологичната система. 
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