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REZUMAT 

Analiza toleranţelor este una dintre cele mai importante etape în procesul de proiectare asistată a dispozitivelor de prindere.  

În această lucrare sunt propuse câteva modele pentru calculul erorilor de poziţionare a pieselor, când modulele de reazem sunt 

poziţionate cu şi fără joc. Pentru estimarea acestora, este utilizată metoda „Monte Carlo”. 

 

ABSTRACT 

Tolerance analysis is one of the most important issue in computer aided fixture design. In this paper a few models for calculating 

the localization errors of parts are proposed, when the modular locators are positioned with null clearance vs. the case when the 

clearance is positive. A Monte Carlo methodology is used for estimation of the errors. 

 
1. SISTEME DE POZIŢIONARE  

ŞI ORIENTARE A MODULELOR  

DE REAZEM 

 
Dispozitivele de prindere modulare (DPM) sunt 

actualmente cele mai populare dispozitive flexibile 
utilizate în producţia de serie mică, unicate. Pentru 
poziţionarea şi orientarea (P&O) precisă a modulelor se 
utilizează două sisteme: P&O prin ghidare pe suprafeţe 
plane: canale T – pene; P&O prin centrare pe suprafeţe 
cilindrice: bolţ–alezaj.  

Sistemele de centrare tip bolţ-alezaj necompensatoare 
de joc utilizează frecvent şuruburi speciale de centrare şi 
fixare (fig. 1,a) sau bucşe rigide (BR) de centrare  

(fig. 1,b). Cele compensatoare de joc au la bază bucşe 
elastice (BE) autocompensatoare de joc (de exemplu setul 
modular AMF – www.amf.de – utilizează BE crestate mai 
mari cu 0,1 mm decât alezajul de centrare, fig. 1,c) sau BE 
acţionate manual (fig. 1,d, e şi f, www.stevenseng.com). 
Sistemele de centrare precisă  sunt neintegrate (fig. 1,a, b 
şi c) sau integrate în construcţia modulelor (fig. 1,e şi f). În 
general, elementul de centrare precisă care anulează jocul 
prin acţionare manuală (fig. 1,e şi f) nu poate fi folosit ca 
element intermediar general de P&O între două module, 
ca urmare a problemelor ridicate de gabaritul radial mic pe 
care trebuie să-l respecte. În consecinţă, aceasta fiind o 
soluţie particulară, nu este tratată în lucrare, autorii 
concentrându-se pe modelarea şi calculul erorilor de 
bazare a pieselor în dispozitive de prindere modulare cu 
sisteme de centrare precisă autocompensatoare de joc tip BE.

 

http://www.amf.de/
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Fig. 1. 

 
2. ANALIZA COMPARATIVĂ A PRECIZIEI 

GEOMETRICE REALIZATE DE 

DISPOZITIVELE DE PRINDERE,  

CU ŞI FĂRĂ SISTEME 

COMPENSATOARE DE JOC 

 
În continuare, abordarea problemei preciziei de bazare 

se face de la simplu la complex, se începe cu modulele 

simple de reazem şi se continuă cu combinaţii ale acestora. 

Un modul de reazem cilindric AMF M12 poate fi 

asamblat precis pe alt modul, prin intermediul unei BR sau 

BE şi strâns cu un şurub (fig. 2,a). În varianta secundă, BE  

 

 

 

va avea diametrul egal cu cel mai mic dintre alezajele de 

centrare ale celor două module care sunt asamblate  

(fig. 2,b1 şi b2). Sursele erorii de poziţionare a axei 

suprafeţei cilindrice de contact cu piesa sunt: eroarea la 

poziţia nominală a gridului alezajelor multifuncţionale, 

jocul dintre BE şi alezajul cu diametru mai mare şi 

necoaxialitatea între suprafaţa cilindrică de contact cu 

piesa şi cea a alezajului de centrare precisă a modulului.  

Spre deosebire de cazul în care se utilizează o BR de 

centrare, unde, ca surse de erori apar două jocuri, dacă se 

lucrează cu o BE precizia de centrare va fi mai bună, 

dispărând un joc. Procesul de poziţionare fiind unul 

secvenţial, erorile se însumează vectorial, ca în figura 2,c. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Fig. 2. 

 

Algoritmul de simulare Monte Carlo este compus din 

următorii paşi:  

1. Sunt generaţi în spaţiul 2D trei vectori-eroare: 

1.1. Prima sursă de eroare este abaterea de la poziţia 

nominală a alezajelor de centrare ale gridului. Modulul 

vectorului-eroare ( ep ) este 0 … TPp/2, uzual cu legea de 

repartiţie normală. Se presupune că vectorul este orientat 

în plan 0 … 2 π, după o lege de repartiţie uniformă.  

1.2. A două sursă de eroare este jocul între BE şi 

alezajul de centrare mai mare. Modulul acestui vector-

eroare, notat cu ( ej ), este o mărime aleatorie cu repartiţie 

uniformă în intervalul: 0 … j/2. Valoarea 0 este atinsă 

când suprafeţele cilindrice de centrare sunt coaxiale, 

valoarea j/2, când suprafeţele cilindrice sunt în contact. 

Direcţiile sunt, ca şi în cazul pe


, variabile aleatorii, cu 

repartiţii uniforme 0 … 2π.  

a b c d e f 

a b1 b2 

c 



CREATIVITATE – INVENTICĂ – ROBOTICĂ 

Buletinul AGIR nr. 4/2007 ● octombrie-decembrie 90 

1.3. A treia eroare, cea de necoaxialitate ( ec ) între 

suprafeţele cilindrice ale modulului reazem este tratată 

similar cu abaterea de la poziţia nominală a alezajelor. 

2. Cele trei erori sunt însumate vectorial. 

3. Paşii 1 şi 2 sunt repetaţi pentru un eşantion de cel 

puţin 10
5 

pentru a se obţine rezultate concludente. Grafic 

rezultă nori de puncte ca cei din figurile 3, a şi b, pentru 

BR, respectiv BE, cercul reprezintă limita în care sunt 

cuprinse 99,73% din puncte. În final, rezultatele sunt 

prelucrate statistic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. 

 

În figura 3,c este reprezentat graficul erorilor de poziţie 
pe rază, în funcţie de diverse valori ale nivelului de 
încredere, aplicaţie AMF, pentru un eşantion de 5

.
10

5
. 

Efectul utilizării BE în loc de BR duce la o îmbunătăţire a 
preciziei geometrice cu 48–56%. 

În cazul P&O cu două BE autocompensatoare de joc, 

dacă se presupune că ambele au aceleaşi caracteristici 

geometrice, de elasticitate şi sunt la fel orientate, acestea 

se deformează la montaj la fel (fig. 4,a). În consecinţă, 

dacă se notează cu L3 şi L1 distanţele între exele alezajelor 

modulului purtat (indice 3), respectiv purtător (indice 1), 

cu D11, D12, diametrele alezajelor modulului 1, cu D31, 

D32, cele ale modulului 3, erorile de poziţie pe direcţia Y 

sunt nule, iar pe direcţia X se calculează cu relaţia:  

p 3 1 11 31 12 320,5 – 0,5 .L L D D D D  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rezultatul simulării Monte Carlo, făcută în scopul 

determinării preciziei de poziţionare a originii sistemului 

de referinţă asociat unei plăcuţe de reazem (fig. 4,a), 

aplicaţie  Halder L12, pentru un eşantion 10
5
, cu repartiţii 

normale ale parametrilor geometrici, este reprezentat în 

figura 4,b. În figura 4,c se află graficul erorilor absolute de 

poziţie, pe rază, pentru ni = 80–99,73%, cu un eşantion 

5
.
10

5
. Se observă o îmbunătăţire a preciziei geometrice cu 

65–68,5%, dacă s-ar utiliza sisteme de centrare precisă 

autocompensatoare de joc, în locul celor necompensatoare. 

Autorii prezentului articol au dezvoltat un pachet de 

programe Mathcad cu structură modulară, care calculează 

precizia de P&O-2D a unei piese într-un dispozitiv 

modular cu grid de alezaje. Concepţia modulară a 

software-ului permite elaborarea unui nou program de 

simulare asociat oricărei scheme de bazare, cu un minim 

efort. În continuare sunt prezentate rezultatele simulărilor 

Monte Carlo pentru două scheme de bazare 3-2-1 diferite 

(fig. 5). 

 

a b c 

Fig. 4. 
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Fig. 5. 

 
În primul caz, care se referă la o aplicaţie AMF M12 

(fig. 5,a1 şi a2), se constatată o îmbunătăţire a preciziei 

poziţiei unui punct central al piesei cu 46–50%; în cel de 

al doilea, pentru o aplicaţie Halder L12 (fig. 5,b1 şi b2), cu 

40–43%. Menţionăm că s-au utilizat modele geometrice 

ale modulelor afectate de toate tipurile de erori, mai puţin 

cele de formă şi de profil.  

 
3. CONCLUZII 

 
Îmbunătăţirea preciziei geometrice a bazării pieselor 

prin utilizarea modulelor cu sisteme autocompensatoare de 

joc este substanţială: 35–65%, în funcţie de schema de 

bazare şi de sistemul modular cu care se lucrează, dar, 

dacă este depăşită forţa de frecare statică între suprafeţele 

de aşezare a modulelor scade rigiditatea dispozitivului de 

prindere.  

Metoda de calcul prin simulare Monte Carlo, utilizată 

în lucrare, este relativ precisă pentru eşantioane n>3
.
10

5
 şi 

necesită un timp de rulare rezonabil (mai puţin de un 

minut pentru un punct, simulare în mediul Mathcad, cu un 

procesor 1GHz). 
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