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REZUMAT 
Lucrarea se doreşte a fi o scurtă prezentare a mijloacelor şi tehnicilor moderne de măsurare şi verificare a suprafeţelor complexe 
obţinute ca urmare a prelucrărilor mecanice, în particular în industria aeronautică şi de auto . 
 
ABSTRACT 
The paper is aimed to be a short presentation of instruments and modern technology for measuring and verification  of complex 
surfaces made by mechanic process in aeronautics and automotive industry.  
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În industria constructoare de maşini, ca şi, de altfel, în alte 

domenii, pentru a rămâne pe piaţă se impun menţinerea unei 
calităţi constante şi reducerea costurilor de producţie. Aceasta 
se poate realiza şi prin reducerea numărului de piese 
neconforme apărute în oricare dintre fazele procesului de 
producţie. Pentru obţinerea acestui deziderat, o mare 
importanţă o au verificarea şi controlul, începând de la 
materia primă, continuând cu semifabricatele şi, bineînţeles, 
terminând cu produsul finit. Datorită faptului că se pot 
prelucra suprafeţe complexe, a devenit imperios necesar să se 
poată verifica dacă aceste suprafeţe sunt conforme modelului 
creat. Mijloacele moderne de măsurare permit culegerea 
informaţiilor despre aceste suprafeţe sub forma unor date 
numerice, astfel facilitând verificările pieselor care nu se pot 
muta datorită gabaritului mare, datorită complexităţii formei 
sau având punctele de verificare dispuse în locuri greu 
accesibile. 

În fluxul de producţie este necesară efectuarea înre-
gistrării unor valori măsurate pentru efectuarea controlului 
statistic al proceselor. Pentru creşterea vitezei de  înregistrare 

şi prelucrare a  datelor măsurate în timpul procesului de 
producţie de către operatorul aflat în fluxul de producţie, se 
recomandă folosirea instrumentelor şi dispozitivelor de 
măsură conectate la un computer. Aceste instrumente pot fi 
legate clasic de o interfaţă conectată la calculator (fig. 1) sau 
datele pot fi transmise prin radio (fig. 2). 

 

Fig. 1. Conectarea instrumentelor de măsură la calculator prin cablu. 
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Fig. 2. Transmisia datelor măsurate la calculator tip „wireless”. 

 
 Limitele câmpurilor de toleranţă admise la fiecare cotă 

măsurată în parte sunt reglate şi fixate în calculator. 

Valorile măsurate sunt analizate şi afişate în timp real, iar 

operatorul primeşte instantaneu informaţia pe monitor. El 

poate să introducă comentarii privind evenimentele ce 

apar în timpul procesului de prelucrare (uzura sculei, 

corecţii etc). Aceste date stocate vor fi interpretate statistic 

şi afişate în diferite diagrame cu ajutorul cărora procesul 

poate  fi  analizat  şi  ţinut  sub  control  (fig. 3). 

 

 
 

 

Fig. 3. Prelucrarea statistică a datelor. 

 
În cazul pieselor cu profil complex măsurările şi 

verificările nu se pot efectua totdeauna cu mijloace de 

măsură convenţionale. La ora actuală există o gamă vari-

ată de maşini şi aparate destinate măsurării, înregistrării şi 

urmăririi statistice a procesului. 

Proiectoarele optice fac parte din categoria aparatelor 

de măsură care nu intră în contact direct cu piesa. La 

început erau folosite în special pentru inspecţia pieselor cu 

suprafaţă plată, dar în prezent măsoară şi verifică şi piese 

de revoluţie (figurile 4 şi 5). 

 

 

Fig. 4. Proiector optic. 

 

 

Fig. 5. Piesă de revoluţie măsurată cu ajutorul proiectorului optic. 

 
Piesa care se va măsura este aşezată direct pe masă, 

între vârfuri, pe prisme, în mandrine, în poziţie orizontală 

sau verticală. Ea este iluminată cu o sursă de lumină albă, 

iar imaginea ei este proiectată pe senzori de rezoluţie 

foarte mare. Se impun piesei o mişcare de rotaţie în jurul 

axei sale şi o mişcare de translaţie de-a lungul ei (fig. 7). 

Senzorii transmit date ale imaginii scanate, care ulterior, 

prelucrate, ne oferă informaţii despre mărime (diametru, 

lungime, unghi, puncte de intersecţie, raze, etc.) sau 

despre abateri geometrice ale piesei (circularitate, con-

centricitate, bătaie radială, cilindricitate, paralelism etc.). 

Informaţiile primite pot fi sub formă grafică sau sub forma 

unui raport. Un  avantaj al acestor aparate de măsură este 

că fac posibilă verificarea profilelor filetelor.     

 

 

Fig. 6. Principiul de funcţionare al proiectorului optic. 
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Maşinile de măsurat în coordonate, utilizate pentru 

măsurarea pieselor gabaritice cum ar fi componente mari 

din industria de automobile sau aeronautică, acoperă o 

rază de măsură de până la 8000 x 3850 x 3700 mm  

(fig. 7). Precizia de măsurare este apropiată de cea 

obţinută la măsurarea pieselor de dimensiuni normale 

pe maşini de măsură din aceeaşi categorie. Acurateţea, 

repetabilitatea şi siguranţa măsurătorilor sunt bune, chiar 

atunci când maşina lucrează în hala de producţie. Pentru a 

obţine performanţele la care au fost proiectate, aceste 

maşini trebuie să lucreze în spaţii închise cu temperatură 

controlată, într-un mediu de producţie curat. Inspecţia 

dimensională se poate face prin palpare în puncte sau prin 

scanare, când sistemul colectează milioane de puncte. 

Înregistrările obţinute sunt prelucrate în calculator, astfel 

că viteza cu care se obţin rezultatele măsurării este destul 

de bună.        

 

 

Fig. 7. Maşină de măsurat în coordonate tip Gantry. 

 
Maşinile portabile cu braţe flexibile de măsurat în 

coordonate se folosesc, în general, în cazul pieselor care 

nu pot fi mutate sau necesită verificări pe flux (fig. 8).  

 

 

Fig. 8. CMM cu braţe flexibile. 

 

Faţă de versiunile precedente, la ora actuală aceste 

maşini pot executa o infinitate de rotaţii în articulaţii în 

jurul axelor principale. Citirea punctelor măsurate se poate 

face în contact direct cu piesa (taster rubin) sau cu ajutorul 

unui sistem de scanare cu infraroşu sau LASER. Sistemul 

de fixare (magnetic) şi manipulare este mult mai comod 

pentru operator. Alimentarea cu energie se face cu ajutorul 

unor acumulatori, iar transmisia datelor are loc prin radio, 

eliminându-se astfel toate cablurile externe. Părţile exte-

rioare sunt construite din fibre de carbon, ceea ce conferă 

o stabilitate termică bună şi rezistenţă în timp. Pot avea 

integrată şi o cameră digitală, în cazul palpării unor puncte 

greu accesibile. 

Sisteme de măsură 3D cu laser. O nouă generaţie din 

cadrul maşinilor portabile de măsurat în coordonate o 

constituie cele cu capete independente care măsoară fie 

prin contact direct cu piesa, cu ajutorul unui palpator  

(fig. 9), fie fără contact cu piesa, cu ajutorul unui scaner 

manual (fig. 11). Ele transmit datele corpului principal, 

numit urmăritor. Ansamblul format din aceste aparate a 

format primul sistem mobil din lume în cadrul maşinilor 

de măsurat în coordonate capabil să citească prin puncte 

sau prin scanare.  

 

 

Fig. 9. Maşină de măsurat în coordonate cu laser. 

 
Urmăritorul este echipat cu un encoder unghiular 

orizontal şi vertical de mare precizie pentru determinarea 

unghiului în care se află cititorul (fig. 11), iar pentru 

determinarea distanţei se foloseşte un interferometru de 

mare precizie. Camera se poate roti 360 grade în jurul axei 

Z, respectiv de la –45 grade la +45 grade în jurul axei Y. 

Distanţa dintre urmăritor şi cititor este de 30 de metri, dar 

cu ajutorul unui reflector poate să ajungă la 40 de metri. 

Urmăritorul prezintă o mobilitate foarte mare, este 

portabil, uşor de transportat, robust, nu există erori datorită 

vibraţiilor şi este stabil în timpul măsurărilor. Poate fi 

folosit într-un număr mare de medii, şi nu este influenţat 

de temperatura mediului (are un control de temperatură 

intern). Avantajele acestui aparat sunt timpul de pregătire 

mic, viteza mare de măsurare (3000 puncte/secundă), 

creşterea preciziei de măsurare (10 m, respectiv 25 m la 
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40 metri). De asemenea, aparatul poate citi cu viteză foarte 

mare poziţia şi orientarea în spaţiu a oricărui obiect. 

Informaţia este transmisă în timp real. Comunicarea dintre 

urmăritor şi calculator este tot wireless. Este compatibil cu 

toate software-urile existente pe piaţă. 

Aceste aparate de măsură se pot folosi în producţia de 

unicate (prototipuri), în producţia de scule, în producţia de 

piese componente, ca şi la montaj. Principalul avantaj 

constă în reducerea timpului de pregătire şi creşterea 

acurateţei. Preponderent se foloseşte în industria aero-

nautică şi auto.  
 

 

Fig. 10. Urmăritorul şi palpatorul manual.  

 
 La aceste maşini, palpatorul manual  (fig. 10), fiind 

mic şi uşor, este simplu de manevrat, flexibil în măsurători 

şi poate culege foarte multe puncte de contact într-un timp 

foarte scurt. Timpul necesar stabilirii originii de măsură a 

piesei este mic şi se pot măsura concomitent până la 9 

piese.  

Prin renunţarea la „braţe şi fire” s-au obţinut şase grade 

de libertate; prin urmare, poate măsura fără eforturi prea 

mari puncte greu accesibile, cu precizie şi eficienţă mari. 

Se pot verifica piese complexe într-un timp scurt şi cu un 

cost scăzut. Comparativ cu maşinile de măsurat în 

coordonate cu braţ flexibil, timpul de pregătire, respectiv 

timpul de măsură, se reduc cu aproximativ 50%, iar 

acurateţea este de trei ori mai mare.  

Celălalt cititor (scanerul manual) face parte din catego-

ria scanerelor cu laser de viteză foarte mare  (fig. 11). 

Măsurarea piesei se face fără contact direct. Poate să 

scaneze la fel de bine suprafeţe metalice şi suprafeţe 

textile şi nemetalice, cu condiţia ca materialul să fie 

fotogrammetric.  

Majoritatea suprafeţelor pot fi măsurate fără să fie 

pregătite cu praf, ca şi în cazul altor scanere cu laser. 

Citirea se face la o distanţă de 4-12 centimetri. Citeşte la 

fel de bine obiecte mici şi suprafeţele mari şi complexe. 

Indiferent de mărimea obiectului, poate să scaneze cu 50% 

mai repede decât orice alt scanner. Milioane de puncte se 

pot culege în urma scanării în câteva minute şi la o 

distanţă de 30 metri. Se obţine un „nor de puncte” (fig. 13) 

care, cu ajutorul software-ului din calculator, poate genera 

imaginea virtuală a obiectului, astfel încât se obţine în 

timp real, pe ecranul calculatorului, o imagine care poate 

fi analizată prin comparaţie cu un model 3D creat de un 

program CAD (fig. 13). 

 

 

Fig. 11. Scanner manual. 

 

 

Fig. 12. „Nor de puncte” colectat de scanner-ul manual. 

 

 

Fig. 13. Model CAD. 

 

Dintre avantajele măsurării cu scanerul manual putem, 

aminti repetabilita-tea mare la măsurări, greutatea şi volu-

mul mici, care conduc la manevrabilitate şi accesibilitate 

uşoare acolo unde alte aparate de măsură nu pot efectua 

măsurări.    

CONCLUZIE 

Posibilitatea conectării sistemelor de măsură şi control 

la computer oferă în prezent posibilitatea obţinerii 

rezultatelor în timp real, precum şi creşterea acurateţei 

datelor obţinute.  
 


