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Rezumat:
Rugozitatea unei suprafeŃe prelucrate trebuie filtrată pentru a elimina erorile de formă şi ondulaŃia. Cel
mai comun filtru, filtrul Gauss, introduce distorsiuni atunci când este utilizat la unele suprafeŃe din lemn, în
timp ce filtrul robust de regresie Gauss (RGRF) nu. Totuşi, timpul de procesare la utilizarea filtrului RGRF
este semnificativ mai mare, deoarece acesta operează iterativ şi implică în evaluare toate valorile profilului
analizat. În această lucrare este propus un algoritm modificat, care reduce numărul de valori ale ferestrei de
ponderare. Efectul filtrului RGRF cu fereastră de ponderare scurtată este comparat cu acela al filtrării cu
RGRF fără modificare, pe profile şlefuite din lemn şi plastic şi este evaluat ca valoare a erorii absolute a
parametrilor de rugozitate Ra şi Rt. Au fost testate diferite lungimi ale ferestrei de ponderare, însă s-a
constatat că la o valoare egală cu 1,25λ (λ fiind lungimea de undă de prag a filtrului), erorile sunt neglijabile.
Timpul de procesare scade semnificativ când numărul de valori ale profilului se limitează la această lungime
a ferestrei de ponderare.
Cuvinte cheie: filtru robust de regresie Gauss; fereastră de ponderare; suprafeŃe şlefuite; durată de
procesare.
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