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We współczesnej technice, od urządzeń multimedialnych po 
technologie kosmiczne, dąży się do jak największej minia-

turyzacji. Oczywistym jest fakt, iż osiągnięcie takiego celu by-
łoby bardzo trudne i kosztowne, gdyby realizować go z użyciem 
obrabiarek zaprojektowanych do obróbki dużych elementów 
konstrukcyjnych. Wykorzystywanie specjalnie zaprojektowa-
nych maszyn do obróbki mikroelementów (o wymiarach rzędu 
milimetra i detalach rzędu pojedynczych mikrometrów) niesie 
z sobą problemy niespotykane podczas obróbki w skali makro. 
W celu zapewnienia wysokiej jakości mikroobróbki przy jed-
noczesnej minimalizacji kosztów produkcji należy wykorzy-
stywać specjalistyczny system diagnostyczny umożliwiający 
nie tylko pełną „obserwację” procesu obróbczego, ale także 
wspomagający optymalizację pracy układów wykonawczych 
mikroobrabiarki.

W ramach projektu badawczo-rozwojowego „Budowa proto-
typowego systemu do badań mikroobróbki skrawaniem – bada-
nia i modelowanie procesu” powstało zintegrowane stanowisko 
mikroobróbki wraz z unikatowym systemem diagnostycznym, 
w którym fuzja danych uzyskiwanych z wieloosiowych pomia-
rów sił i przyspieszeń oraz pomiarów wibroakustycznych wy-
korzystana jest do nadzorowania procesu mikroobróbki.

Diagnostyka procesu mikroskrawania
System diagnostyczny według prac [1–2] musi zagwaranto-

wać dokładność, jakość i przede wszystkim stabilność obrób-
ki. Wykorzystywane w tym celu przebiegi czasowe wybranych 
wielkości – mierzone online – są w systemie diagnostycznym 
poddawane analizie w celu wyodrębnienia zdarzeń istotnych 
z punktu widzenia diagnozowanego procesu. W tym celu sto-
suje się różnorodne transformaty, które charakteryzują się od-
miennymi właściwościami i pozwalają na odpowiednią inter-
pretację sygnału i wyekstrahowanie z niego zagregowanych, 
istotnych informacji o przebiegu nadzorowanego procesu.

Najczęściej wykorzystywanym przykładem takiej analizy jest 
szybka transformata Fouriera (FFT), gdyż zgodnie z [3] dostar-
cza ona wielu ważnych informacji na temat analizowanego sy-
gnału. W wyniku zastosowania FFT otrzymuje się informację 
o spektrum mocy obrazującą energię zawartą w poszczególnych 
pasmach częstotliwości analizowanego sygnału.

Kolejnym przekształceniem jest analiza czasowo-częstotliwo-
ściowa (STFT). Jej działanie opisane w [4] polega na obliczaniu 
transformaty FFT dla na tyle krótkotrwałych „porcji” sygnału, 
aby ich właściwości częstotliwościowe – w ramach pojedynczej 
„porcji” – były możliwie stałe. Pozwala to na przedstawienie 
zmian spektrum mocy sygnału w czasie.

Niedogodnością FFT jest to, że przejście z dziedziny czasu 
do częstotliwości powoduje utratę informacji o tym, kiedy dane 
„zdarzenie częstotliwościowe” miało miejsce. Jak podają prace 
[5–6], transformata falkowa pozwala na przeniesienie sygna-

łu z układu czas–wartość do układu czas–skala, dzięki czemu 
umożliwia ona analizę zmian częstotliwości sygnału w funkcji 
czasu. W odróżnieniu od transformaty Fouriera, analiza falko-
wa dokonuje rozbicia sygnału na sygnały elementarne zwane 
falkami; są to przebiegi oscylacyjne o różnych czasach trwania 
i o zróżnicowanym widmie. Wielką zaletą analizy falkowej, 
w stosunku do analizy częstotliwościowej, jest fakt, iż rozdziel-
czość czasowa transformacji może się zmieniać, ponieważ jest 
ona zależna od częstotliwości falki.

Projekt mikrofrezarki
W fazie projektowania urządzenia przeanalizowano szereg 

konstrukcji, opisywanych w literaturze, w celu określenia wy-
magań, jakie musi spełniać zarówno konstrukcja korpusu, jak 
i elementy wykonawcze budowanej mikrofrezarki. W wyniku 
tych prac wybrano do realizacji konstrukcję obrabiarki z po-
ziomym elektrowrzecionem poruszającym się wzdłużpoziomej  
osi Z i ruchem obrabianego przedmiotu w płaszczyźnie X–Y.

Napęd wrzeciona stanowi silnik BLDC zapewniający pręd-
kość obrotową narzędzia do 100 000 obr./min, którego sterow-
nik umożliwia zdalne sterowanie prędkością. Do prawidłowej 
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Streszczenie: Istotnym elementem procesu mikroobrób-
ki ubytkowej metalu jest system nadzorujący i kontrolujący 
w czasie rzeczywistym jego przebieg. W artykule przedsta-
wiono taki system, opracowany w ramach jednego z projek-
tów badawczych, realizowanych na ZUT w Szczecinie. Opi-
sano metody analityczne szeroko stosowane w diagnostyce, 
w tym szybką transformatę Fouriera (FFT) czy dyskretną 
transformatę falkową. Przedstawiono unikatową konstrukcję 
obrabiarki, jej części składowe oraz przedstawiono sche-
mat działania systemu diagnostycznego. Zaprezentowano 
pierwsze wyniki prowadzonych badań, które potwierdzają 
postawione w artykule tezy.

Diagnosis system of micro-machining Process

Abstract: Real-time monitoring and controlling system is 
an important element of micro-machining process. The ar-
ticle presents such a system, developed in a research proj-
ect on ZUT in Szczecin. It describes the analytical meth-
ods widely used in the diagnosis, including the fast Fou-
rier transform (FFT) or discrete wavelet transform. It also 
describes a unique design of the machine, its components, 
and presents a scheme of a diagnostic system. The results 
of the analysis included in the article confirm correctness 
of used methods.
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pracy elektrowrzeciona niezbędne jest dostarczenie sprężone-
go powietrza o ciśnieniu od 0,5 do 0,8 bara, chroniącego cera-
miczne łożyska od zanieczyszczeń, a także zasilenie w wodę 
układu chłodzenia.

Jako silniki osi obrabiarki zastosowano serwonapędy liniowe, 
które charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami pracy – 
rozdzielczość enkoderów rzędu 1 nm oraz dokładność pozy-
cjonowania rzędu 3 µm przy powtarzalności dwukierunkowej 
rzędu 100 nm. Serwonapęd osi pionowej obrabiarki wykorzy-
stuje pneumatyczny siłownik tłokowy jednostronnego działania 
w celu skompensowania wpływu masy obciążenia.

Materiałem zastosowanym do budowy korpusu jest granit 
charakteryzujący się drobnym ziarnem, niskimi naprężenia-
mi wewnętrznymi oraz ujednoliconą strukturą wewnętrzną. 
Ten rodzaj kamienia jest stosowany między innymi do produk-
cji granitowych płyt pomiarowych. Projekt układu korpusowe-
go zapewnia montaż układów napędowych zgodny z wymaga-
niami ich producenta oraz umożliwia pozycjonowanie napę-
dów względem siebie w trakcie montażu. Kalibracji dokonano 
z wykorzystaniem maszyny współrzędnościowej, dzięki czemu 
otrzymano prostopadłość oraz równoległość powierzchni urzą-
dzenia, mieszcząc się w 5. klasie dokładności.

Całe urządzenie zostało postawione na specjal-
nie skonstruowanym stojaku i zamknięte w obudowie 
(1200 mm × 1000 mm × 2000 mm) zapewniającej podgląd pro-
cesu obróbki z trzech stron (okna z pleksi), wewnątrz której 
wilgotność i temperatura stabilizowane są przy pomocy bezob-
sługowego klimatyzatora. Wewnątrz obudowy zainstalowano 
także dwie lampy LED-owe, dzięki czemu uzyskano niezbęd-
ny poziom oświetlenia obrabiarki przy minimalnej ilości wy-
dzielanego ciepła.

Dopełnieniem konstrukcji mikrofrezarki jest osprzęt stano-
wiący część opisywanego systemu diagnostycznego. Dobór ele-
mentów składowych tego systemu został poparty szczegóło-
wą analizą literatury specjalistycznej, w efekcie czego powstał 
system monitorujący stan pracy obrabiarki na wielu płaszczy-
znach. Poza standardowymi pomiarami prądów pobieranych 
przez elektrowrzeciono oraz serwonapędy dokonywane są także 
pomiary wibroakustyczne przy pomocy specjalistycznych mi-
krofonów, pomiary sił i przyspieszeń w trzech kierunkach oraz 
pomiary temperatury w wybranych punktach przy pomocy mi-
niaturowych czujników termoparowych.

Poza odpowiednim doborem sygnałów pomiarowych bardzo 
ważne jest także określenie, gdzie zostaną umieszczone czujniki 
pomiarowe oraz w jaki sposób będą one mocowane. Trójosio-
wy siłomierz został tak zamontowany, aby móc bezpośrednio 
dokonywać pomiarów sił procesu obróbki pochodzących od na-
rzędzia. W tym celu umieszczono go na serwonapędzie osi Y, 
a bezpośrednio do niego umocowany jest obrabiany przedmiot. 
Miejsce, w którym dokonano montażu miniaturowych czujni-
ków przyspieszeń, również ma wpływ na jakość i wyniki po-
miarów. Zdecydowano się na zamontowanie ich na korpusie 
elektrowrzeciona przy pomocy specjalnego kleju. Otrzymujemy 
dzięki temu konfigurowalność ich umiejscowienia, w przypad-
ku gdy okaże się, że miejsce zamocowania nie jest optymalne. 
Mikrofony umieszczono na statywach przymocowanych do sto-
jaka, na którym stoi obrabiarka. Statywy umożliwiają uzyska-
nie dowolnej konfiguracji kątowej, jak i odległości położenia 
mikrofonów od obrabianego przedmiotu.

Sercem całego systemu diagnostycznego jest sterownik 
z wbudowanym układem FPGA pracujący pod kontrolą syste-
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Rys. 2. Porównanie stanu powierzchni po frezowaniu narzędziem 
nowym (z lewej) oraz zużytym (z prawej) Rys. 3. Widmo sił zarejestrowanych podczas skrawania

mu czasu rzeczywistego, który poza akwizycją 
i obróbką danych pobieranych ze wszystkich 
czujników ma za zadanie wypracować odpo-
wiednie korekty prędkości posuwu osi, a także 
prędkości obrotowej elektrowrzeciona. Dzię-
ki zastosowaniu zaawansowanych algorytmów 
diagnostycznych możliwa jest natychmiastowa 
reakcja na wystąpienie stanów nieodpowied-
nich i wypracowanie działań optymalizujących 
sterowanie, zapewniając tym samym utrzyma-
nie żądanej jakości obróbki. Dzięki zastosowa-
niu tak działającego systemu diagnostycznego 
zbudowano urządzenie nie tylko zapewniają-
ce uzyskanie znacznie lepszej jakości obróbki 
(większa dokładność i powtarzalność pomimo 
zużywania się mikrofrezu), ale także zmniej-
szenie liczby sytuacji prowadzących do kata-
strofalnego zużycia mikrofrezu lub uszkodze-
nia obrabianego detalu.

Na rys. 1 przedstawiono schemat zaprojekto-
wanego systemu diagnostycznego procesu mi-
kroobróbki. 

Wyniki pomiarów
W celu przedstawienia działania zaprojek-

towanego systemu diagnostycznego przepro-
wadzono eksperyment obrazujący stopień zu-
życia frezu na stabilność drganiową procesu 
mikrofrezowania oraz na jakość obrobionej po-
wierzchni.

Próbka ze stali 18G2 została poddana obrób-
ce z użyciem frezu dwuostrzowego o średnicy 
0,61 mm (rys. 2). Frezowanie przeprowadzo-
no przy następujących parametrach obróbki: 
posuw na ostrze fz = 6 µm, głębokość skrawa-

nia ap = 10 µm, prędkość obrotowa frezu n = 18 000 obr./min).
Wykonano kolejno pięć liniowych przebiegów roboczych 

przez całą długość próbki (4,3 mm), po czym zaobserwowano 
całkowite zniszczenie narzędzia. Przy wykorzystaniu cyfrowe-
go mikroskopu (powiększenie 250-krotne) przedstawiono stan 
narzędzia oraz obrabianego przedmiotu po zakończonej obróbce 
(rys. 2). Z ilustracji wynika, iż wraz ze stopniem degradacji na-
rzędzia pojawiają się nierówności, które swoje odzwierciedle-
nie mają także w zarejestrowanych sygnałach odczytywanych 
z czujników systemu diagnostycznego (rys. 4, 5).

Rys. 1. Schemat ideowy przedstawiający zaprojektowany system diagnostyczny 
procesu mikroobróbki
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Rys. 4. Porównanie widma drgań mierzonych przy frezie nowym 
(góra) oraz uszkodzonym (dół)

Rys. 5. Porównanie widma pomiarów akustycznych mierzonych 
przy frezie nowym (góra) oraz uszkodzonym (dół)

Na rys. 3, 4 i 5 przedstawiono – uzyskane w wyniku zastoso-
wania FFT – częstotliwościowe widmo mocy sygnałów odczyty-
wanych podczas obróbki z czujników systemu diagnostycznego. 

Na rys. 4 i 5 wyraźnie widać, że główna składowa wid-
ma odpowiada częstotliwości obrotowej elektrowrzeciona 
(ok. 600 Hz) i jest ona składową dominującą w przedstawia-
nych spektrach. Obserwowany wraz ze stopniem degradacji 
narzędzia coraz większy udział pozostałych częstotliwości uka-
zuje, jak bardzo negatywny wpływ mają niepożądane drgania 
na jakość obróbki. Na tej podstawie system diagnostyczny po-
trafi zidentyfikować problem stopniowo niszczącego się frezu, 
zanim mikrofrezarka zakończy proces obróbki, co pozwala na 
wyeliminowanie wad produkcyjnych.

Podsumowanie – kierunki dalszych badań
Podsumowując, otrzymane eksperymentalnie wyniki po-

twierdzają obrany kierunek rozwoju, dając jednocześnie pod-
stawy do wyznaczania nowych kierunków w diagnostyce.

Dalsze badania będą polegały na znalezieniu korelacji pomię-
dzy parametrami obróbki, tzn. posuwem na ostrze, głębokością 
skrawania, prędkością obrotową wrzeciona i stanem zużycia 
narzędzia, a jakością powierzchni obrobionej  w zależności od 
właściwości i wymiarów obrabianego materiału.
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