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REZUMAT. Industria de automobile este una din cele mai importante industrii în lume, determinând nu numai 
economia dar şi cultura lumii. Controlul integrat 3D este chemat să participe la toate etapele de elaborare a unui 
produs, de la concepere la exploatare, mentenanţa sau reciclare şi de aceea trebuie să asigure satisfacerea 
cerinţelor clienţilor, creşterea vânzărilor şi reducerea costurilor prin evitarea risipei de timp, materiale şi energie 
(dezvoltare durabilă). Dispozitivele de control integrat 3D non-contact folosesc tehnologia de „digitizare" sau 
„digitizarea 3D", care este un procedeu ce utilizează un palpator de digitizare non-contact (cu laser) pentru a 
capta prin scanare forma obiectelor și a le recrea într-un spaţiu de lucru virtual printr-o reţea foarte densă de 
puncte (XYZ), sub formă de reprezentare grafică 3D. Noile tehnologii mecatronice inteligente de control integrat 
3D oferă un portofoliu integrat de soluţii software şi o diferenţă măsurabilă, pentru o calitate mărită şi pentru 
accelerarea timpului necesar producerii pieselor, în timp ce costurile noilor produse se reduc considerabil, dar şi 
pentru dezvoltarea produsului, fundamental orientat în direcţia asigurării unui nivel sporit de eficienţă în 
fabricaţie şi control (integrat), a creşterii profitabilităţii şi satisfacerii aşteptărilor de livrare a produsului. 

Cuvinte cheie: control integrat 3D, scanare laser, digitalizare. 
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1. INTRODUCERE 

Industria de automobile este una din cele mai 
importante industrii în lume, determinând nu numai 
economia dar şi cultura lumii. Ea asigură locuri de 
muncă pentru milioane de oameni şi generează o 
bază pentru o multitudine de servicii. Automobilele 
au revoluţionat transportul în secolele XX şi XXI, 
schimbând pentru totdeuna modul de trai al oamenilor 
şi afacerile. Industria autovehiculelor reprezintă peste 
3% din PIB-ul european şi peste 7% din locurile de 
muncă în sectorul de producţie şi se impune ca un 
sector cheie al economiei europene. Înlocuirea pro-
gresivă a uneltelor tradiţionale cu scule şi echipamente 
tehnologice inteligente din ce în ce mai sofisticate 
(complexe) constituie unul din cele mai importante 

aspecte ale evoluţiei proceselor de producţie în toate 
domeniile industriale.  

Creativitatea fiinţei umane, corelată cu cerinţele de 
creştere permanentă a standardului de viaţă, constituie 
baza dezvoltării societăţii. Schimbările structurale din 
economie datorate introducerii producţiei de masă au 
condus la apariţia primului val de automatizare a 
producţiei (1920), când Henry Ford introduce liniile de 
transfer şi „omul robot” ce deserveşte cu ritmicitate 
impusă liniile tehnologice de fabricaţie. Atributele 
producţiei de bunuri materiale se găsesc într-o continuă 
schimbare, caracteristicile reprezentative ale acestora 
în evoluţia istorică fiind: eficienţa, în anii ’60; 
calitatea, în anii ’70; flexibilitatea, în anii ’80, 
reconfigurabilitatea în anii ’90, intrerschimbabilitatea 
în anii ’00, competitivitatea în anii 2010 şi cunoaşterea 
inteligentă în anii 2020. 
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 a ) asamblare individuală  b) liniile de fabricaţie  c)  asamblare robotizată 
 a automobilelor Ford (1903)  Modelul T Ford (1925) Michigan (2000) 

 
Fig. 1. Comparaţii linii de asamblare automatizate 

 

2. CONTROLUL DIMENSIONAL  
ÎN INDUSTRIA AUTO 

În mod tradiţional (clasic) controlul calităţii pro-
duselor se realizează folosind metode manuale de 
inspecţie (verificare) şi diverse proceduri statistice 
de prelevare a probelor, care sunt, în general mari 
consumatoare de timp, presupun o activitate precisă, 
dar şi monotonă. De multe ori, acesta presupune şi 
transferul pieselor sau produsului de la locul de 
producţie în amenajări speciale cu consecinţe asupra 
timpului de fabricaţie sau cu blocaje uneori asupra 
procesului de producţie. Totodată, în procesul statistic 
de prelucrare a probelor, se asumă riscul ca unele 
produse cu defecţiuni să scape inspecţiei, de unde 
rezultă o marjă de eroare sau procentaj de piese defecte 
specifică controlului statistic (datorate operatorului 
sau chiar metodologiei de proiectare standardizată, 
spre exemplu a calibrelor T şi NT pentru controlul 
dimensional sau geometric). Pentru eliminarea sau 
diminuarea acestor dezavantaje importante se 
impune mai ales în cazul producţiei de serie, acolo 
unde controlul calităţii suprafeţelor prelucrate cu 
ajutorul calibrelor după terminarea prelucrării, devine 
eficient dacă se ţine seama şi de metodologia de 
proiectare optimizată a dimensiunilor active ale 
acestora în conformitate cu cele prezentate în lucrările. 
De asemenea, un alt dezavantaj al controlului tradi-
ţional îl reprezintă faptul că se realizează după ce 
piesele au fost deja produse, iar numărul pieselor 
rebutate nu mai poate fi influenţat; pentru micşorarea 
numărului de rebuturi sunt necesare costuri supli-
mentare cu ajustarea rebuturilor recuperabile. 

2.1. Metode de control calitativ  
în industria auto 

Primele preocupări tehnico-ştiinţifice sistematice 
în domeniul calităţii au apărut odată cu dezvoltarea 
producţiei de piese în a doua jumătate a secolului al 
XIX-lea, evoluţia acestora desfăşurându-se în mai 
multe etape, cu caracteristici specifice: etapa de 
inspecţiei a calităţii, etapa de control a calităţii prin 
diferite metode statistice, etapa de asigurare a calităţii 
şi etapa calităţii totale. Sistemele de control imple-

mentate în cadrul industriei auto îşi desfăşoară acti-
vitatea în condiţiile respectării unor cerinţe continuu 
actualizate privind calitatea produselor, pe care le 
controlează. În construcţia de maşini, ca şi în alte 
domenii industriale, controlul calităţii produselor 
este organizat sub patru forme: înainte de prelucra-
re, după prelucrare (pasiv), în timpul prelucrării 
(activ) sau integrat. 
· Controlul pasiv constă în verificarea preciziei 

pieselor după ce întregul lot a fost prelucrat, caz în 
care este exclusă prevenirea rebutului (de aici 
noţiunea de „pasiv”) şi se poate efectua cu mijloace 
universale sau speciale, automat sau neautomat. 
· Controlul activ se desfăşoară în timpul pre-

lucrării pieselor din lot şi are drept scop dirijarea 
procesului tehnologic, pentru a se evita apariţia 
rebutului. Controlul se poate efectua în timpul pre-
lucrării propriu-zise (fără îndepărtarea piesei din 
dispozitivul de lucru) sau imediat după prelucrare, 
informaţia despre măsurare, fiind folosită în acest 
caz la reglarea sistemului tehnologic pentru obţine-
rea piesei următoare. 

Responsabilitatea pentru calitatea produselor aparţi-
ne executanţilor, care trebuie să realizeze produse 
conform cu specificaţiile cerute, iar aprecierea con-
formităţi acestora revine inspectorilor de calitate. În 
principal noţiunea de calitatea este asigurată prin 
controlul final al pieselor, respectiv al produselor, 
urmărindu-se identificarea celor neconforme şi elimi-
narea acestora. Cel mai important factor în controlul 
dimensional este precizia echipamentului de măsurare, 
metoda şi mijloacele de măsurare, alegerea acestora 
făcându-se în funcţie de două categorii de indicatori 
(factori): indicatorii metrologici (valoarea diviziunii 
scalei, limitele de măsurare, forţa de măsurare) şi 
indicatorii economici (costul mijloacelor de control), 
şi timpul necesar verificării şi reglării aparatului, 
instrumentului sau maşinii de măsurare/control. 

2.2.  Tehnologii de control dimensional 3D 

Scanarea 3D este procesul de copiere a informa-
țiilor digitale ale geometriei unui obiect fizic (solid), 
de aceea este cunoscută ca digitalizare. „Digitizarea" 
sau „digitizarea 3D" este un procedeu care utilizează 
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o palpator de digitizare cu contact sau non-contact 
pentru a capta forma obiectelor și a le recrea într-un 
spațiu de lucru virtual printr-o rețea foarte densă de 
puncte (xyz), sub formă de reprezentare grafică 3D. 
Datele sunt colectate sub formă de puncte și fișierul 
rezultat este numit „nor de puncte" (Fig. 1). Tipul de 

informații de „nor de puncte" sunt apoi, de obicei, post-
procesate într-o rețea de poligoane mici (mod simplu), 
care sunt numite reţea poligonală 3D. Tehnologiile 
folosite pentru a construi dispozitivele de scanare 3D 
sunt multiple, fiecare tehnologie având propriile sale 
limitări, costuri, avantaje şi dezavantaje. 

 

                
 

a. Nor de puncte 3D           b.  Reţea poligonală 3D (mesh)            c. Suprafaţa rezultată 
 

Fig. 2. Digitizare 3D. 
 

Metodele de măsurare, verificare său control 
dimensional 3D moderne pentru verificarea calităţii 
produselor pot fi: „cu contact” (maşini de măsurat în 
coordonate (CMM), multe dintre acestea sunt în 
prezent controlate de calculator sau CN); „fără 
contact”, împărţite în două categorii: optice şi non-
optice. Metode de control dimensional 3D cu contact 
sunt cele mai frecvent utilizate în practică fiind 
utilizate în general pentru lungimi şi diametre, cele 
mai reprezentative echipamente fiind maşinile de 
măsurat în coordonate (CMM). Dintre metodele de 
control dimensional 3D fără contact cele mai des 
utilizate sunt metodele optice care se bazează pe 
folosirea tehnologiilor microelectronice şi procesarea 
pe calculator a semnalelor primite de la senzori sau 
traductoare (vederea computerizată, scanarea laser, 
fotometria). 

2.3. Tehnologii de control dimensional 3D 
non-contact 

Odatã cu dezvoltarea societăţii, s-a trecut la o 
caracterizare mai complexă a calităţii, printr-un 
număr tot mai mare de operaţii, care fac parte din 
următoarele categorii: realizarea de măsurători şi 
calibrări, recunoaşterea şi identificarea unor trăsături 
specifice, citirea caracterelor sau a informaţiei codate, 
detectarea prezenţei unui obiect sau marcaj, com-
pararea unui obiect cu un model sau ghidarea unei 
maşini sau unui robot. 

Arhitecturile de senzorii laser şi video utilizaţi în 
cadrul tehnologiilor de control dimensional non-
contact s-au dezvoltat ca alternativă pentru înlocuirea 
senzorilor (palpatori) cu contact, unde contactul fizic 
nu este posibil, în general în cazul suprafeţelor fine 
sau finisate delicat, superfinisate sau cu asperităţi 
mari precum şi în cazul cele cu muchii ascuţite. 
Precizia totală a unui sistem de achiziţie 3D depinde 
înainte de toate de precizia sistemului de palpare 
utilizat (contact sau non-contact) şi de caracteristicile 

dispozitivului de achiziţie în cazul achiziţie cu 
contact sau structura de achiziţie în cazul achiziţie 
fără contact. Această precizie poate varia de la un 
micron la un milimetru în funcţie de sistemul utilizat 
şi viteza achiziţiei de la câteva puncte la câteva mii 
de puncte pe secundă. 

3.  SISTEM MECATRONIC INTELIGENT 
DE CONTROL DIMENSONAL 
INTEGRAT 3D CU LASER 

Deoarece sistemele mecatronice inteligente de 
control integrat 3D se utilizează atât pe liniile de 
fabricaţie cât şi în laboratoarele metrologice din 
industria auto şi deoarece piesele pot avea diferite 
forme şi suprafeţe complexe, în urma studiului realizat 
şi a testelor efectuate, sa propus următoarea structură 
hardware şi software a sistemului mecatronic de 
control dimensional integrat 3D cu scanare laser 
adaptiv, modular şi ultraprecis. 

− Dispozitiv de scanare cu laser (scaner laser 
probe): sistem de achiziţie, hardware şi bibliotecă 
software cu funcţii de achiziţie şi prelucrare primară 
(îmbunătăţire imagini, aliniere, eliminare puncte în 
exces, asociere culoare). 

Dispozitivul de scanare laser ales este un laser tip 
Clasă II de distanţă scurtă (deoarece dorim o precizie 
cât mai ridicată – necesară în cadrul industriei auto), 
cu triangulaţie, având doi senzori de achiziţie 
CMOS. Distanţele optime de scanare sunt cuprinse 
între 51 mm şi 251 mm, lăţimea liniei de scanare 
putând varia între 30 şi 100 mm, aceasta fiind de 
tipul cruce. Precizia medie de control la nivel de 
punct este de 1-2 μm. Rata de achiziţie este cuprinsă 
între 50 şi 500 cadre pe secundă, iar numărul de 
puncte citite pe o linie de scanare este egal cu 500. 
Acest sistem de achiziţie laser se interfaţează cu  
PC-ul folosind un port USB standard şi dispune de 
un semnal digital RS485, care poate fi folosit pentru 
sincronizarea cu controllerul robotului. 
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− Braţ robot articulat vertical sau braţ de 
măsurare (antropomorf) cu 6 grade de libertate – 
sistem mecanic, controler multitasking, ghidare prin 
reacţie vizuală de la camera de control (GVR), modul 
de învăţare, software de comandă mişcare robot, cu 
extensie GVR. 

Sistemul robot folosit pentru baleierea razei laser 
este un robot articulat vertical cu 6 grade de 
libertate. Repetabilitatea mişcării braţului robot este 
de aproximativ 0,01 mm. Domeniile de deplasare (6 
axe, 6 articulaţii de rotaţie) ale sistemului robot sunt: 
axă (articulaţia) 1: ± 170°, axă (articulaţia) 2: –170°, 
+45°, axă (articulaţia 3): –29°, +256°, axă (arti-
culaţia) 4: ±190°, axă (articulaţia) 5: ±120°, axă 
(articulaţia) 6: ± 360°. Viteza maximă compusă la 
vârf este 4400 mm. 

− Masă rotativă cu poziţionare precisă în buclă 
de reglare a deplasării şi vitezei de rotaţie. 

Masa rotativă este comandată ca axă externă de 
mişcare de controllerul braţului robot, iar mişcarea 
mesei este sincronizată cu mişcarea robotului, cu 
alte cuvinte, robotului are adăugat un grad de 
libertate suplimentar (al 7-lea). Utilizarea mesei 
rotative este necesară deoarece braţul robot nu poate 
ajunge în spatele obiectului fără a provoca o 
coliziune sau fără a modifica poziţia acestuia. 

 
 

Fig. 3. Structura hardware şi software a sistemului  
de scanare laser: 

1 – masa; 2 – bloc de control – controler; 3 – braţ robotic 
(6 grade de libertate); 4 – sistem de scanare laser; 5 – masa 

poziţionare piesă (rotativă); 6 – axa control masa; 7 – calculator; 
8 – monitor; 9 – dispozitiv de control manual şi învăţare 

(teaching pendant); 10 – piesă de măsurat. 
 

Sincronizarea celor trei componente ale sistemului 
de scanare – brațul robotic, masa rotativă și dis-
pozitivul de scanare cu laser – este esențială pentru 
funcționarea la viteză ridicată fără a afecta precizia 
de scanare. Pentru integrarea dispozitivului de scanare 
cu braţul robot sau folosi software-uri care asigură 
corelarea mişcărilor executate de către acestea, 

software-uri pentru crearea traiectoriilor de scanare 
şi un soft de interfaţă grafică care ruleze pe PC. 
Deoarece se doreşte realizarea unui dispozitiv cât mai 
precis şi care să poată citi la fiecare 1 milisecundă 
poziţia sistemului robot, rata de achiziţie a dis-
pozitivului va fi cea a dispozitivului de scanare. 

Controlul pieselor complexe este realizat atât de 
către sistemul de vedere artificială 2D (camera optică) 
care poate oferi o precizie a măsurătorii de până la 
0,007 mm cât şi în cazul în care cerinţele de calitate 
sunt de înaltă precizie sau necesită măsurători com-
plexe (trăsături conice, profile sau alte dimensiuni 
critice) de către sistemul de scanare 3D cu laser 
compus din braţul robotic articulat vertical, dispozi-
tivul de scanare şi masa rotativă. Această soluţie 
oferă flexibilitatea şi adaptabilitatea pentru sistem la 
o varietate de piese şi familii de piese complexe din 
industria auto. 

 

 
 

Fig. 4. Modele de scanare. 
 

Dispozitivul de scanare fiind montat în flanşa 
(gripper-ul) braţului robot, se consideră că obiectul 
scanat poate fi mărginit de un cilindru vertical, având 
diametrul şi înălţimea maximă specificate după cum 
urmează: 

– pentru scanare completă de deasupra, înălţi-
mea maximă a piesei este de 500 mm şi diametrul 
maxim al piesei de 750 mm; 

– pentru scanare din lateral, înălţimea maximă 
este de 700 mm şi diametrul maxim este de 500 mm; 

– pentru scanare combinată, din lateral şi de 
deasupra, înălţimea maximă este de 500 mm şi 
diametrul maxim este de 500 mm. 

Timpul de scanare estimat pentru o suprafaţă 
simplă va varia în funcţie de dispozitivele alese: 

a) Scanare rapidă, cu rezoluţia de 0,7-0,9 µm, 
2500 mm2/s, cu o viteză de înaintare de 50 mm/s şi o 
rată de achiziţie de 50 de cadre/secundă, o suprafaţă 
de 50 × 50 mm2 va fi scanată 1-5 secunde. 
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b) Scanare precisă, având rezoluţia de 0,3-0,5 
μm, 375 mm2/s, cu o viteză de înaintare de 7.5 mm/s 
şi o rată de achiziţie de 150 cadre/secundă, o supra-
faţă de 50 × 50 mm2 va fi scanată în 10-20 secunde. 

c) Scanare ultraprecisă, având o rezoluţie de 0,1-
0,2 μm, 175 mm2/s, cu o viteză de înaintare de 2,5 
mm/s şi o rată de achiziţie de 350 cadre/secundă, o 
suprafaţă de 50 × 50 mm2 va fi scanată în 1-5 min. 

Software-ul de scanare şi digitizare reprezintă 
soluţia pentru transformarea datelor de scanare 3D în 
modele parametrice CAD. În general, acesta permite 
transformarea „norului de puncte” obţinut în urma 
scanării piesei şi transformarea acestuia în modelul 
CAD prin procedeul de mesh NURBS (Non-Uniform 
Raţional B-spline) care permite crearea de suprafeţe 
şi curbe netede. 

4. CONCLUZII 

Importanţa pe care o are scanarea 3D şi precizia 
acesteia este dictată de aplicaţia urmărită, astfel apli-
caţiile în care de regulă nu este necesară o toleranţă 
foarte mare (±0,3 mm), se pot folosi o gamă largă de 
tehnici de scanare 3D (laser sau optice) pentru a 
obţine rezultatele urmărite. Deoarece industria auto 
presupune un grad ridicat de precizie, putem utiliza 
doar unele tipuri de sisteme mecatronice de control 
integrat 3D cu laser şi este necesar un prag destul de 
ridicat al calităţii datelor (număr de puncte şi spaţiu 
de control), toleranţele acceptate în majoritatea 
cazurilor fiind cuprinse între ±0,001mm... ±0,01mm. 
Tehnicile de scanare 3D și cele de prototipare rapidă 
joacă un rol important în tehnicile de inginerie 
inversă în industria auto, chiar dacă o asemenea 
procedură nu presupune obligatoriu realizarea fizică 
a prototipului. Utilizând acest tip de sistem meca-
tronic de control integrat 3D prezentat, un prototip 
(piesa) poate fi realizat, controlat şi aprobat foarte 
uşor şi rapid, toate acestea într-o singură zi. Datele 
rezultate pot fi accesibile unui număr mare de 
echipamente, fie de prototipare, producţie său control 
calitativ. După ce un produs a fost realizat în forma 
sa fizică, el poate fi scanat şi datele rezultate com-
parate cu modelele geometrice şi deviaţiile (erorile) 
faţă de modelul geometric iniţial pot fi determinate 
precis în caz ca acesta nu dispune de un model 
virtual. Un alt avantaj, care nu este atât de evident, 
este că odată ce obiectul se află în format electronic 
ideile complexe pot fi aplicate uşor şi precis, proce-

sele de fabricaţie se pot desfăşura în mai multe 
filiale ale aceleaşi companii din diferite locaţii de pe 
glob, aportul compartimentelor de proiectare şi 
fabricaţie putând fi realizat pe acelaşi model şi în 
acelaşi timp. 

În urma testelor efectuate pe prototipul realizat pe 
baza modelului virtual prezentat, pe o serie de piese 
şi familii de piese din industria auto, a rezultat că 
eroare de control dimensional depinde atât de re-
zoluţia de scanare utilizată cât şi de tipul de scanare 
utilizat (traiectorii, viteza de înaintare, complexitate, 
mod de pregătire piesă etc), imprecizia de măsurare 
fiind egală cu ±0,7 + L/300. 
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