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1. Въведение 
Основна цел на настоящото изследване е да се установят 

технологичните възможности на новата кинематична схема за 
ППД и да се оптимизират режимните параметри по 
експериментален път като се използват методите за планиране 
на експеримента и математическата статистика. Изследвани са 
някои от основните фактори, влияещи върху 
производителността на метода и геометрията на получавания 
микрорелеф върху обработваната повърхност: скорост на 
транслационно движение на деформиращия инструмент за 
ППД; обороти на въртене на обработвания вал; диаметър на 
деформиращия сферичен елемент; сила на натиск и други. 
Влиянието им върху формата и дълбочината на получавания 
РМР по повърхностния слой на цилиндрични заготовки е 
разнопосочно, което налага тяхното изучаване по опитен път.  

 

2. Задачи на методиката:  
- подбор на технологичните фактори (независими 

променливи величини), които пряко въздействат върху 
геометрията и свойствата (реакцията, отклика) на изучавания 
обект, както и областта на тяхното изменение; 

- определяне на изходен параметър (отклик); 
- планиране на експерименталното изследване, 

статистическа обработка на получените данни и съставяне на 
регресионен модел; 

- оптимизиране параметрите на модела; 
- графичен анализ на регресионния модел; 
 
Задачите за изучаване обекта на изследване в значителна 

степен се облекчават с неговата формализация или 
сполучливия избор на адекватен математичен модел, т.е. модел 
с висока степен на съответствие  с реалния обект. 

 

3. Методика за провеждане на 
експерименталното изследване. 

Изследванията са проведени във фирма "КФК - Варна", 
като резултатите от тях биха имали, както научна, така и 
практическа стойност при избора на подходящи режими на 
работа от персонала на фирмата, работещ в цех с програмно 
управление. 

След направеното компютърно моделиране [1,2] на новата 
кинематична схема за ППД се установи, че основните 
показатели за качеството на повърхнините са: формата на 
получавания РМР и осреднената височина на грапавините. 
Поради тази причина е прието именно те да бъдат измервани и 
контролирани при използването на различни параметри на 
режима на ППД в процеса на работа. 

Чрез предварително aранжиране на факторите, 
въздействащи върху качеството на повърхнината бе 
установено, че някои от тях оказват несъществено влияние 

като: диаметъра на заготовката, стъпката на винтовата линия, 
диаметъра на сферичния накрайник и др. Силата на 
притискане, бр. навивки и стъпката между две винтови линии, 
обаче имат по-голямо значение и могат да се приемат за 
основни фактори. 

Изследванията относно влиянието на основните параметри 
на процеса ППД върху критериите за качество на повърхността 
са проведени с помощта на многофакторно планиране [3]. По 
този начин се постига съкращаване броя на провежданите 
опити, намаляване разхода на материали и получаване на 
съответната регресионна зависимост между изследваните 
фактори и критериите за качество на РМР. Многофакторният 
експеримент е проведен по план на Рахтшафнер, даващ, 
възможност повърхнината на отклика да се опише по-детайлно 
в областта на екстремума. 

Граничните стойности на силата на притискане-F, 
използвани при изследванията са определени на базата на 
априорна информация от фирма КФК-Варна. Те са с 
относително най-голям дял на използваемост и варират от 
150÷450 kg. Броят на навивките на винтовите линни за тези 
дължини на обработваната заготовка е 2÷6 бр., а стъпката при 
ППД е 0,4÷0,8. Видът на обработваният материал е стомана 45 
съгласно ЕN 10083-2 и е съобразен с метода на повърността 
обработка. Формата на използваните заготовки /фиг.1/ е 
цилиндрична, което позволява лесното им базиране и 
провеждане на необходимите измервания, а размерите на 
пробните тела са съответно: Ø50х120mm. 

 

 
Фиг.1 Форма на пробното тяло 
 
Изрязването на заготовките започва със стружкоотнемане 

на слой метал до достигане на желаните размери, следва гладко 
ППД за уякчаване на повърхностния слой метал и накрая ППД 
по нова кинематична схема за РМР. За получаването на 
регулярния релеф се използва приспособление за ППД с 
неподвижен сферичен деформиращ елемент /фиг. 2/.  
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Фиг.2 Приспособление за ППД. 
 
На струга се задава да извършва операция нарязване на 

многоходова резба, първо на дясна резба, следва връщане на 
инструмента в начална позиция, по врене на което се изпълнява 
лява резба и дефазиране на детайла за следващата винтова 
двойка /фиг.3/.  

 

 
Фиг.3 Обработена заготовка по нова кинематична схема за 

получаване на РМР чрез ППД. 
Измерванията за осреднената височина на грапавините-Ra, 

се извършва с уред за измерване на грапавост SJ-301 на 
фирмата Mitutoyo. Същият е с диамантен връх на опипващата 
глава с r - 2µm. 

Уреда дава в графичен /фиг.4/ и табличен вид формата и 
големината на повърхностния регулярен микрорелеф. 

 

 
Фиг.4 Профилограма на РМР. 
 
Възоснова направените експериментални образци се 

състави следната таблица (Табл.1), даваща взаимовръзката 
между режимните и геометрични параметри на новата схема за 
получаване на РМР чрез ППД. 

 
Табл.1  

Ø заг. 
mm 

Lзаг. 
mm 

Øсф 
mm 

F 
kg 

H, 
mm 

n 
бр/l 

f 
в.л. 
mm 

Vшп 
ob/min 

Sв.л. 
mm 

Ra 
µm 

        0,8 3,4 
Ø46,55 63 5 150 0,8 2 25 160 0,6 2,86 

        0,4 2,0 
        0,8 2,81 

Ø47,29 63,6 5 300 1,6 4 25 160 0,6 2,49 
        0,4 1,33 
        0,8 3,83 

Ø47,89 63,5 5 450 2,3 6 25 160 0,6 3,26 
        0,4 3,03 

 

Легенда: 
Ø заг.- диаметър на заготовката ,mm; 
Lзаг.- дължина на заготовката,mm; 
Øсф- диаметър на сферичния деформиращ накрайник, mm; 
F- деформационна сила, kg; 
H- напречно подаване на супорта,mm; 
n- брой навивки на винтовата линия, бр/l; 
f в.л.- стъпка на винтовата линия, mm; 
Vшп- скорост на въртене на шпиндела, ob/min; 
Sв.л.- стъпка между две съседни винтови линии,mm; 
Ra- средно аритметично отклонение на грапавостта,µm. 
 

4. Избор на план на експеримента. 
 
За план на експеримента е избран един от най-

икономичните по броя на опитите планове, предложен от 
Рехтшафнер. Той спада към така наречените несиметрични, 
почти или напълно наситени планове. Планът е от втори ред и 
представлява извадка от редовете на пълния факторен 
експеримент 3к. 

Същността му се състои в изменението на три 
технологични фактора и оценяване влиянието им върху 
повърхностната грапавост Ra, тъй като тя непосредствено 
влияе върху качеството на повърхностния слой. 

За входни фактори на плана са избрани:  
- n- брой навивки на винтовата линия, бр/l; 
- Sв.л.- стъпка между две съседни винтови линии,mm; 
- F- деформационна сила, kg; 
Това са параметрите, които в най-голяма степен 

характеризират процеса и непосредствено влияят върху 
ефективността му. Освен тях влияние оказват и други 
смущаващи фактори като типа и възможностите на машината с 
ЦПУ, квалификацията на работника, дължината на 
обработвания детайл, вида на материала и др. 

Ясно е, че при това многообразие от смущаващи фактори 
не е възможно съставянето на пълен теоретичен модел на 
процеса и с оглед ограничаване на тяхното влияние, 
експерименталната работа се извършва в лабораторни условия, 
с един вид материал и една дебелина. 

Определянето на диапазона, в който ще бъдат варирани 
факторите, е свързано най-вече с възможността да бъде 
осигурена независимост и съвместимост между тях, eто защо за 
всеки фактор се задава долна и горна граница на изменение: 

 
              Табл. 2.  

Интервали на вариране 
долно 
ниво 

средно 
 ниво 

горно 
ниво 

 
ФАКТОРИ 

–1 0 +1 
Z1  n, бр/l 2 4 6 
Z2  Sв.л, mm 0,4 0,6 0,8 

Z3 F, kg 150 300 450 
 

За изходен параметър (отклик) се избира грапавостта на 
повърхностния слой Rа,µm която непосредствено влияе върху 
качеството на обработваните повърхнини. 

Разглежда се план на експеримента за построяване на 
модел от II ред, който има вида: 
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където: Y - е истинската стойност на отклика; 

iiiji  ,, - истинска стойност на коефициентите; 
к – броят на факторите 
 
Броят на членовете на този модел е: 

2
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)!2(
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                                       (2) 

Затова броят на опитите за построяването не трябва да 
бъде по малко от:  
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Освен това е необходимо всеки фактор да се изменя на не 

по - малко от три нива. С помощта на програмата:”Mathcad” се 
изчислява регресионното  уравнение за функцията: 

FF X1 X2 X3( ) B0 B1 X1 B2 X2 B3 X3 B4 X1 X2 B5 X1 X3 B6 X2 X3 B7 X12
 B8 X22

 B9 X32


  Избираме план на експеримента – план на 
Рехтшафнер за три фактора с двадесет опита. Матрицата на 
избрания план е дадена в таблица 3. 

Повърхностно обработени чрез гладко ППД са 25 
образеца: 20 образеца съгласно избрания план и 5 образеца за 
проверка повторяемостта на резултатите. 

Качеството на образците след гладко ППД е оценено 
количествено с бална оценка от (0 до 1). 
 
Таблица: 3.Матрица на избрания план при гладко ППД 
№ X1 X2 X3 X1. X2 X1. X3 X2. X3 X1

2 X2
2 X3

3 Y  
Si2 

Y  (


YY )2 Разл% 

1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 3,02 0,0019 3,121038 0,01021 3,24 
2 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 +1 2,51 0,0013 2,432568 0,00600 3,18 
3 -1 +1 -1 -1 +1 -1 +1 +1 +1 1,92 0,0001 1,998992 0,00624 3,95 
4 +1 +1 -1 +1 -1 -1 +1 +1 +1 2,15 0,0003 2,275522 0,01576 5,52 
5 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 +1 +1 3,96 0,0007 3,853694 0,01130 2,76 
... ... ... .... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... 

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,89 0,0001 2,856818 0,00110 1,16 

 
С помощта на програмата:”Mathcad 2001” се обработват 

данните от плана и се изчислява регресионното уравнение на 
функцията. 

Проверка за възпроизводимост на експеримента: 
Оценката на дисперсията за всеки ред (по редовата 

дисперсия), се дава по формулата: 

 
2

1

2

1
1 







m

j
jiji yy

m
S

                                       (4)                                                                     
със степени на свобода v=m-1. Тук m е брой опити (m=3-5). 

За проверката на хипотезата за еднородност на 
дисперсиите, използваме критерия на Кохрен, който се 
основава на закона на разпределение на отношението на 
максималната емпирична дисперсия към сумата на всички 
дисперсии: 
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      За дисперсия на единичния опит се приема величината: 

0,0043075)( 1

2

2 
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     Определяне на коефициентите и тяхната значимост. 
Оценките на регресионните коефициенти се пресмятат по 

формулата: 

1

1 N

i iu u
u

b f y
N 

 
 , i = 1, . . . , k         (7) 

Табл.4 
    Коеф. ti Доверителни  

интервали 10-3 
Значимост на  
коефициентите 

b0=2,85 339,52 Δb0=22,098 Значим 
b1=-0,41 49,23 Δb1=14,661 Значим 
b2=-0,28 33,398 Δb2=14,661 Значим 
b3=0,09 11,151 Δb3=14,661 Значим 
b12=0,24 28,672 Δb12=19,155 Значим 
b13=-0,31 36,991 Δb13=19,155 Значим 
b23=0,038 4,6053 Δb23=19,155 Значим 
b11=-0,015 1,8937 Δb11=14,272 Значим 

b22=-0,143 17,024 Δb22=14,272 Значим 
b33=-0,14 17,444 Δb33=14,272 Значим 

    
 

Заместваме стойностите им в уравнението на регресията:                                                                       
Y (X1,X2,X3) = 2,856818 -0,414235* X1  -0,281023 * X2  + 

0,093828 * X3  + 0,24125 * X1*X2  -0,31125 * X1*X3  + 0,03875 
* X2*X3  - 0,015934* X1* X1  -0,143245 * X2* X2  -0,146781* 
X3* X3                                                                      

 
Обработката на статистическите данни, чрез програмен 

продукт “MATLAB 6.5” позволява построяването на изолинии 
за обследване на грапавостта Ra след гладко ППД, в 
околността на оптимума при всички комбинации на факторите. 
На всяка от фигурите Ra, е функция на два фактора при 
постоянни (оптимални) стойности на останалите  (нулевите 
координати на новата координатна система) и са представени в 
размерност  μm. 

 

 
  Фиг. 4.1.  Ra= (F, S в.л.) μm   Фиг. 4.2.  Ra= (F, S в.л.) μm      
                   ВН =2 бр.                                 ВН =4 бр. 
 

 
        Фиг. 4.3.  Ra= (F, Sв.л. ) μm          Фиг. 4.4 Ra= (n, F) μm                          

                  ВН =6 бр.                       при  S в.л. = 0,4 ob/min   
                                        

  
            Фиг. 4.5 Ra= (n, F) μm           Фиг. 4.6.  Ra= (n, F) μm 

                   Sв.л. = 0,6 ob/min                      Sв.л. = 0,8 ob/min 
 
                  

 
Фиг. 4.7.  Ra= (n, Sв.л. ) μm    Фиг. 4.8.  Ra= (n, Sв.л. ) μm 
                 F = 150 kg                                  F = 300 kg 
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Фиг. 4.9.  Ra= (n, Sв.л. ) μm 
                 F = 450 kg   
Фиг. 4.1 ÷ 4.9. Зависимости между грапавостта на 

повърхнината след гладко ППД и технологичните параметри 
брой винтови навивки; стъпка между две винтови линии So; 
напречно подаване(силово натоварване) F. 

 
При изследване екстремума на графичните зависимости се 

определи влиянието на факторите върху грапавостта на 
повърхнината Ra  и  възможностите за нейното намаляване.   

 

5. Проверка на адекватност на модела. 
 
За да се провери хипотезата за адекватно представяне на 

резултатите от експеримента с намереното регресионно 
уравнение е достатъчно да се оцени отклонението на 
предсказаната по модела функция от резултатите от 
експеримента в същите точки на факторното пространство. 

Пресмята се остатъчната сума 

14441,0)(
1

2







N

i
ост iyiyQ

                  (8)         

където iy


 са стойности на отклика, предсказани от 
модела. Определят се степените на свобода на остатъчната 
сума: υост=N-k (к-коефициент на значимост на модела, а N- 
брои на експерименталните стойности). 

 Пресмята се дисперсията на адекватност: 

      
014441,02 

ост

ост
ост

QS
                           (9)                        

Адекватността на математичния модел проверяваме по 
критерия на Фишер (F – критерий) чрез сравняване на 
изчислената  F  с табличната му стойност  Fкр : 

      
3525,3

0043075,0
014441,0
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          (10)                                  
От таблиците с разпределение на Фишер се определя 

Fкр(α, υост, υ2) 
 Броят на степените на свобода на F в случая е ν1 = N – к 

=10, ν2 = N (к – 1) = 9 при ниво на значимост α = 0,05 и Fкр = 
6,09. Тъй като F < Fкр – моделът е адекватен и може да се 
използва за предсказване. 

Чрез компютърна програма за оптимизиране параметрите 
на модела търсим минимална грапавост във факторното 
пространство, ограничено от звездните точки на кодираните 
променливи с граници (–1,682; +1,682). В натурални 
измерители границите на факторното пространство изглеждат 
така: 

  Z1 = ВН = (1; 7 ), бр.; 
  Z2 = So= (0,3; 0,9), ob/min; 
  Z3 = F = (100; 500 ), kg;   
В оптималната точка се получава грапавостта на 

повърхнината след гладко ППД- Ra =2,43 μm и тя има следните 
кодирани и натурални координати: 

 
- брой винтови навивки ВН - х1 = 1,5 ( Z1 = 7,19 бр.); 
- стъпка между две винтови линии So- x2 = 0,18 ( Z2 = 0,63 

ob/min); 

- напречно подаване(силово натоварване) F–x3 = - 1,35 (Z3 
= 97,12 kg); 

-грапавост на повърхнината Ra- Y= 2,43 (Y = 2,43 μm.) 
 

6. Изводи и препоръки 
 
По значимост факторите се подреждат така: 
а) най-важен фактор за грапавостта на повърхнината след 

гладко ППД Ra се явява стъпката между две винтови линии So. 
Математичният модел показва, че изменението на стъпката 
между две винтови линии So води до монотонно и съпосочно 
изменение на грапавостта на повърхнината Ra; 

б) следващ по важност фактор за грапавостта след гладко 
ППД Ra е напречното подаване (силово натоварване) F, като в 
областта на оптимума неговата значимост е около 90% от тази 
на стъпката между две винтови линии. 

в) фактор, влияещ по-незначително върху Ra е брой 
винтови навивки ВН. В района на оптимума, явяващ се за него 
локален максимум, важността му за грапавостта след гладко 
ППД е приблизително незначителна.  

Въпреки че някои от координатите на точката на оптимума 
са извън границите на факторното пространство, определени в 
табл.2. ясно се вижда влиянието на факторите върху 
грапавостта на повърхнината Ra  и тенденцията на 
възможностите за нейното намаляване. 
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