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Abstract : In the paper there are presented certain aspects regarding the software for digitizing ahd extract data from a 2D
graph and plots.

1. INTRODUCERE
Existã anumite situaţii în care trebuie sã se foloseascã anumite înregistrãri grafice
obţinute în urma unor experimentãri: înregistrãrile diagramelor σ – ε (eforturi-deformaţii),
înregistrãrile fãcute cu ajutorul oscilografelor etc. Sunt, de asemenea situaţii în care se doreşte
folosirea unor diagrame existente în literatura ştiintificã, ca de exemplu: diagrame pentru calculul
angrenajelor, diagrame pentru regimurile de zgomote şi vibraţii etc
În varianta clasicã de studiu trebuia ca pe graficele respective sã se traseze un caroiaj cu
ajutorul cãruia sã se determine coordonatele punctelor caracteristice principale. Munca aceasta este
însã foarte laborioasã, este caracterizatã prin precizie scãzutã şi poate introduce erori relativ
mari.
O soluţie modernã şi rapidã de utilizare a graficelor constã în “digitizarea” lor, operaţie în
urma cãreia se reconstituie setul de date necesar trasãrii graficelor iar în final se pot determina, prin
regresie, ecuaţiile care leagã între ele mãrimile studiate.
2. STUDIU DE CAZ
Considerãm exemplul diagramei de dependenţã a limitei de elasticitate în funcţie de
temperaturã pentru 3 tipuri de oţeluri ( S 235, HISTAR 355 / S 355 , HISTAR 460 / S 460), din
documentaţia firmei ARCELOR - MITAL.

În prima fazã graficul din Fig. 1 (fişierul cu numele fig-1.BMP) a fost deschis cu
programul XY-Extract Graph Digitizer.

În a doua fazã s-a realizat etalonarea axelor:
- pentru axa OX : Xmin = 0 , Xmax = 500
- pentru axa OY : Ymin = 150 , Ymax = 500
- modul de variaţie este liniar e ambele axe.
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Fig.1
În a treia fazã s-au citit coordonatele punctelor caracteristice (punctelor unghiulare) ale celor
trei curbe (FIG. 2), valor care au fost centralizate apoi în Tabelul 1

Fig. 2
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În funcţie de aceste coordonate, prin regresie s-au determinat urmãtoarele ecuaţii ale curbelor de
variaţie a limitei de elasticitate în funcţie de temperaturã:
2

HISTAR 460 / S 460
HISTAR 355 / S 235
S 235

=> Lp = 477 – 0.0008 T2
=> Lp = 354 – 0.0007 T2
=> Lp = 260 – 0.0004 T2

3. PREZENTARE MOD DE LUCRU
Pentru a prezenta modul de lucru am ales diagrama de solicitare la tracţiune a oţelului HISTAR
460 (S 460) [2], otel care are limita de elasticitate de 460 Mpa şi limita de rupere de aproximativ 600
MPa. Pentru epruveta a cãrei diagramã de solicitare la tracţiune este prezentatã în Fig. 3 s-au
determinat limita de elasticitate de 473 Mpa şi limita de rupere de aproximativ 596 MPa.

Fig.3
Prima etapã constã în deschiderea acestui fişier de imagine care are formatul *.bmp cu
programul pentru digitizarea graficelor (Fig.5).

Fig. 4
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În continuare, din meniul de operaţii a fost selectatã opţiunea de setare a scalelor şi axa
orizontalã a fost setatã între 0-25% iar axa verticala a fost setatã între 0-600 MPa , pentru ambele axe
modul de variaţie fiind ales liniar.
La urmãtoarea etapã au fost determinate coordonatele unui numãr de 10 puncte de pe ramura
superioarã, de curgere a epruvetei, coordonate care sunt afişate în fereastra de date din partea dreaptã a
ecranului de lucru (Fig. 5).

Fig. 5
Folosind aceste date se pot determina apoi funcţiile care leagã tensiunea şi alungirea pe
porţiunea de curgere a graficului (  = f1(  ) sau  = f1(  ) ), funcţii care pot fi folosite apoi pentru
calculul în domeniul deformaţiilor plastice, pentru calcule legate de procese tehnologice de deformare
plasticã la rece etc.
4. CONCLUZII FINALE
Pentru digitizare se pot folosi şi formatele *.GIF, *.JPG, *.TIF sau altele asemãnãtoare dar
acestea folosesc metode specifice de compactare în timp ce formatul *.BMP (bit-mapat) este mai sigur
de digitizat. Digitizarea constã, în mod simplificat, în determinarea coordonatelor punctelor graficelor
existente.
Pentru digitizare este preferabil sã se foloseascã înregistrãri originale şi nu prelucrate grafic
(scalate diferenţiat, convertite etc.).
Trebuie manifestatã o precauţie deosebitã la digitizarea graficelor provenind din lucrãri
ştiinţifice care au fost realizate folosind editoarele de text clasice. Pericolul constã în faptul cã multe
dintre reprezentãrile grafice sunt scalate automat la introducerea în text iar apoi sunt scalate diferenţiat
din considerente de aspect grafic. Erorile care se produc prin digitizare pot fi însã foarte mari dacã
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graficele initiale au fost trasate în coordonate liniar-logaritmic sau logaritmic-logaritmic şi dacã apoi au
fost modificate prin scalare.
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