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Modelele generale de analiză a lanţurilor dimensionale 
asociate ansamblelor mecanice se împart în următoarele 
categorii [1, 2, 9]:  

– modele liniare/liniarizate (ML): însumarea algebrică 
(cel mai dezavantajos caz) şi însumarea pătratică;  

– modele statistice: metoda momentelor statistice (MM), 
Hasofer-Lind; 

– simulare Monte Carlo (MC). 
S-au mai propus extensii ale  modelelor liniarizate la 

derivatele de ordin doi [8] şi metode hibride. În ultimele 
două decenii au fost dezvoltate numeroase modele 
specifice pentru reprezentarea şi rezolvarea lanţurilor 
dimensionale 3D, care includ şi toleranţele geometrice [9]. 
Acestea sunt rar utilizate în practica inginerească, datorită 
complexităţii demersului metodologic.   

Avantajele şi dezavantajele metodei MC versus MM 
sunt următoarele: 

– MC are versatilitate mare / MM ordin 1 este eficientă 
doar pentru repartiţii normale; 

– MC are precizie oricât de mare (pentru toleranţe 
specifice construcţiei de maşini se utilizează uzual 
eşantioane ale populaţiei mai mari decât 105, iar creşterea 
cu o clasă a preciziei necesită o majorare ×100 a 
eşantionului) / precizia MM scade pentru ecuaţii neliniare;  

– MC necesită un efort de calcul mare / MM implică 
efort de calcul mult mai mic; 

– MC nu permite determinarea directă a sensibilităţii / MM 

o permite, prin analiza informaţiilor cuprinse în 
momentele statistice; 

– MC este foarte eficientă dacă operează cu ecuaţii 
explicite ale ansamblului analizat, însă s-au dezvoltat şi 
tehnici care pot opera cu ecuaţii implicite / MM necesită 
ecuaţii explicite; 

– MC necesită doar un model matematic geometric al 
ansamblului mecanic / MM operează cu acelaşi model, 
prelucrat prin diferenţiere.  
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Dispozitivele de prindere (DP) modulare determină, într-o 
măsură apreciabilă, flexibilitatea sistemului de fabricaţie 
care le integrează, precizia pieselor prelucrate şi eficienţa 
economică a procesului tehnologic aplicat. Actualmente 
seturile modulare disponibile comercial permit construirea 
unor DP care au precizia uzuală a dispozitivelor dedicate 
şi un cost comparabil cu al celor universale.  

Sistemele modulare pentru DP au la bază trei metode 
de poziţionare şi orientare (P&O) a componentelor: cu 
canale T – pene; cu bolţuri de centrare – bucşe; hibride. 
Sistemele cu bolţuri au câteva avantaje, care le fac mai 
atractive comparativ cu cele bazate pe canale T: asigură o 
mai bună repetabilitate a P&O componentelor în cazul 
reasamblării unui dispozitiv; realizează precizii de P&O 
mai mari; sunt mai sigure în exploatare şi mai uşor de 
întreţinut şi protejat. Un dispozitiv de prindere modular 
(DPM) este asamblat din componentele unui set modular 


