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REZUMAT. Robotica industrială modulară reprezintă unul dintre răspunsurile industrie de profil la schimbarea naturii producţiei de 
la cea orientată spre produs la cea spre client. Deoarece roboţii de acest tip sunt construiţi prin conectarea a diferite module 
interfaţate, eroarea de poziţionare şi orientare a efectorului este generată de erorile modulelor individuale şi de interfeţe. Acestea 
trebuie compensate prin calibrarea robotului ori de câte ori este înlocuit un modul. Cerinţa unor recalibrări frecvente poate diminua 
drastic beneficiile aduse de reconfigurabilitate, fiind un obstacol în dezvoltarea roboticii modulare. Obiectivele acestei lucrări sunt: 
să analizeze interfeţele roboţilor industriali modulari, să identifice cercetările relevante din domeniu şi să prezinte modelul 
matematic, algoritmul şi rezultatele analizelor statistice ale interfeţei suprafaţă plană - două suprafeţe cilindrice paralele normale 
pe prima suprafaţă, frecvent utilizată datorită avantajelor constructive şi costului relativ redus. 
 
Cuvinte cheie: roboţi industriali modulari reconfigurabili, interfeţe, precizie, model geometric. 
 
ABSTRACT. Modular systems represent one of the robotics industry responses to the shift from product-oriented toward client-
oriented production. Because the modular robots are built by connecting different modules using interfaces the end-effecter error of 
a modular robot is the sum of the error contributions from the individual modules as well as their interface connections. The 
assembly errors at the module connections need to be compensated through the calibration of the entire robot after every module 
replacement performed. The requirement for frequent calibrations can greatly diminish the benefits that the reconfigurability brings 
and thus is an obstacle for the development of modular robotics. The goals of this paper are to provide an overview of modular 
industrial robots interfaces, identify some of the related research issues, to present a mathematical model, an algorithm and the 
statistical prediction results of two-hole two-pin locating accuracy, a popular interface having low complexity and cost. 
 
Keywords: reconfigurable modular industrial robotics, interfaces, accuracy, geometric model. 
 

1. INTRODUCERE 

Modularizarea a fost unul dintre răspunsurile mediului 
industrial la tendinţa din ce mai accentuată spre di-
versificarea produselor, simultan cu cerinţe de calitate 
crescută, de răspuns rapid la o piaţă cu dinamicitate 
crescută. Conceptul este folosit cu succes pe diverse 
niveluri şi domenii în sistemele de producţie. Com-
ponentele modulare sunt, astăzi, dezvoltate ca entităţi 

conceptuale, informatice şi fizice, pe diverse niveluri de 
integrare [1]. 

Robotica modulară s-a dezvoltat, în principal, pe 
două direcţii: cea industrială unde funcţia principală a 
robotului este ghidarea efectorului şi adaptabilitatea la 
sarcini variabile în timp prin structuri reconfigurabile 
off-line, şi cea neindustrială, la care se urmăreşte în 
principal locomoţia şi adaptabilitatea la diverse forme 
de teren prin reconfigurare on-line (autoreconfigurare). 
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Roboţii industriali sunt modularizaţi, fie doar pentru 
facilitarea depanării lor, caz în care au o structură fixă, 
deci sunt nereconfigurabili (RInR), fie bazându-se pe 
un sistem format din module din care pot fi asamblate 
diverse configuraţii (RIR). Ambele categorii trebuie să 
fie dotate cu interfeţe de conectare de natură mecanică, 
energetică şi de semnal, care trebuie să fie rapide, pre-
cise, fiabile, cu masă mică şi cu cost rezonabil. 

Un sistem modular (platformă modulară) pentru RIR 
este format din două tipuri de module: module care 
au unul sau mai multe grade de mobilitate (în marea 
majoritate a cazurilor se folosesc module monomobile 
care au la bază o cuplă de rotaţie (MR) sau de translaţie 
(MT), numite generic module articulaţie (MA)) şi 
module de legătură (ML) intercalate între MA, care sunt 
inactive cinematic, sub forma unor distanţieri, plăci, 
corpuri adaptoare. Axele de mişcare a două module 
monomobile succesive dintr-un lanţ cinematic de ghida-
re sunt paralele sau perpendiculare. 

Un MA este format din: motor (uzual, electric sau 
pneumatic; frecvent poate exista şi un sistem de frânare), o 
transmisie mecanică (dacă acţionarea se face prin motor 
electric rotativ, de obicei se utilizează un reductor 
armonic), senzori (de poziţie, viteză, moment, forţă în 
diverse combinaţii), modul de control local, cel puţin două 
interfeţe de conectare mecanică, energetică şi de semnal, 
integrate sau nu, câte una plasată pe fiecare semicuplă. 

Încă de la începuturile RIR [2], pentru un set modular 
dat s-a pus problema standardizării componentelor inter-
feţelor, incluzând subsistemul mecanic, formatul datelor 
de comunicare, protocoalelor dintre hardware şi soft-
ware şi între diversele nivele ale software-ului. Toate 
aceste standarde impun restricţii asupra proiectării 
modulelor, dar acest dezavantaj este compensat de 
facilităţile induse de reconfigurarea rapidă a RI. 

Deşi studiile şi implementările roboticii modulare au 
început simultan cu cele ale roboticii nemodulare, 
prima a avut şi are încă o dezvoltare lentă şi este foarte 
puţin vizibilă pe piaţa internaţională, spre deosebire de 
alte produse industriale care au beneficiat din plin de 
procesul de modularizare. 

Un factor determinant în asigurarea succesului 
comercial al RIR este reconfigurarea rapidă, precisă şi 
cu costuri mici. Actualmente, la nivelul utilizatorului 
industrial, acest proces necesită mai multe etape destul 
de complicate. În condiţiile producţiei flexibile, durata 
reconfigurării raportată la cea a exploatării unei confi-
guraţii a RIR este de multe ori mare, fapt ce împiedică 
exploatarea economică a acestora. 

Cele mai importante etape ale reconfigurării unui RI 
sunt: definirea sarcinii de lucru a RIR; determinarea 
configuraţiei optime; reconfigurarea mecanică; generarea 
programului RIR şi calibrarea. Dintre acestea, utiliza-
torul este specialist doar în prima etapă, restul ar trebui 

făcute cu ajutorul unor interfeţe utilizator prietenoase şi 
software specializat care să efectueze operaţiile amintite 
cu un grad cât mai mare de automatizare. În ultimii ani 
s-au propus metode complexe de optimizare a configu-
raţiei RIR, care, însă, intră în contradicţie cu necesitatea 
utilizării unor interfeţe utilizator simple care să fie 
exploatabile în mediul industrial, până în prezent negă-
sindu-se o soluţie optimă între cele două tendinţe [3]. 

Se constată un decalaj substanţial între RInR şi RIR 
şi în automatizarea generării programului. Astfel, de 
exemplu, ABB pune la dispoziţia utilizatorului pachetul de 
programe ABB Robot Studio destinat programării şi 
simulării off-line a RI ABB nemodulari integraţi în celule 
flexibile de fabricaţie/sudură etc. Acesta este construit în 
jurul ABB Virtual Controller care este o copie exactă a 
controlerului folosit în producţie. În consecinţă, simulările 
sunt foarte fidele cu realitatea. Utilizatorul lucrează în 
mediul virtual 3D şi, printr-o succesiune de operaţii simple 
şi intuitive se obţine automat programul RI, care verificat 
prin simulare, poate fi exploatat fără modificări în mediul 
real. Astfel de facilităţi nu există pentru nici un RIR. 

O altă problemă care complică exploatarea RIR este 
recalibrarea care trebuie făcută după fiecare reconfigu-
rare, operaţie periodică pe aceeaşi structură modulară, şi 
dacă RIR este exploatat o perioadă mai lungă de timp. 
Spre deosebire de RInR, RIR sunt afectaţi puternic şi de 
erorile generate de interfeţele de conectare a MA şi ML; 
în consecinţă, fără calibrare aceştia sunt practic in-
utilizabili în sisteme flexibile de prelucrare. Dintre 
metodele de calibrare bazate pe modele parametrice, 
cea cinematică (CC) este cel mai frecvent utilizată [4], 
cu elemente specifice introduse de modularizare (meto-
de diferite de Denavit-Hartenberg care este inaplicabilă 
în vecinătatea singularităţilor [5,4,7]). Acestea presupun 
că modulele şi interfeţele de conectare sunt perfect 
rigide, nu există jocuri în lagărele articulaţiilor şi trans-
misiilor mecanice, RIR nu este sub control dinamic. 
Este dificil de anticipat, mai ales în cazul RIR construit 
din modulele unei platforme date, care dintre metodele 
de calibrare este cea optimă, dacă nu se deţin date 
exacte referitoare la ponderea erorilor negeometrice. 

Calibrarea cinematică se desfăşoară în următoarele 
etape [4,6]: modelarea, măsurarea, identificarea diferen-
ţelor între geometria nominală şi cea reală a robotului, 
compensarea, corecţiile de eroare. Etapa cea mai labori-
oasă, care necesită intervenţii umane specializate, este 
cea a măsurării, dificil de efectuat în mediul de lucru al 
RI. În consecinţă, a apărut ideea scurtcircuitării acestei 
etape de reconfigurare [7,8]. Astfel, dacă există infor-
maţii exacte pentru modelul geometric real al fiecărui 
modul, precizia de poziţionare a cuplei MA, preciziile 
interfeţelor de cuplare, se poate determina prin calcul 
precizia de poziţionare a efectorului şi, dacă acesta este 
suficientă, nu mai este nevoie de calibrare. Pentru aplicaţii 
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relativ precise este evident că, pe lângă module precise 
având erori absolute şi de repetabilitate reduse, este nevoie 
şi de interfeţe de conectare cu erori foarte mici. 

În cazul cuplării mecanice a unor module, în afară de 
repetabilitate este importantă şi precizia de poziţionare şi 
orientare (P&O) a unei semicuple faţă de cealaltă, deter-
minantă pentru interschimbabilitatea modulelor (erorile de 
repetabilitate pot fi mult mai mici decât erorile de P&O). 
În [15] este propusă o metodă de calibrare a sistemelor 
de cuplare mecanică, bazată pe măsurarea punctelor de 
contact şi calcularea unui operator matriceal de transfor-
mare între cele două semicuple, care are ca efect reducerea 
erorii de interschimbabilitate. 

2. ANALIZA INTERFEŢEOR DE CUPLARE 
MECANICĂ 

În ultimii ani, cerinţele pentru interfeţe de cuplare 
mecanică foarte precise au crescut mult. Actualmente 
sunt disponibile sisteme de cuplare cu precizii de 
aliniere de aproximativ 5 µm la un cost relativ mic, însă 
sunt aproape absente cele cu precizii submicronice [9]. 

Interfeţele de cuplare mecanică (ICM) fiind formate 
din mai multe sisteme binare directe monocontact, sunt 
policuple cinematice [10]. 

Principalele tipuri de ICM, clasificate pe baza cuple-
lor cinematice componente, aplicabile sau potenţial 
aplicabile şi RI sunt [9,11]: ICM cu două bolţuri-două 
alezaje cu axe paralele (ICBA); ICM cu cuple de 
translaţie (plan-plan) de diverse tipuri: coadă de rându-
nică, canale profilate V, rectangulare (ICPP); ICM cu 

cuple cinematice sferă-prismă (ICSP); cu cuple sferă - 
curbă (ICSC) şi cu cuple cinematice compliante (ICCo). 

ICBA au fost considerate mult timp ca soluţia cea mai 
simplă şi ieftină de cuplare mecanică. Acestea realizează o 
precizie de repetabilitate de 5-10 µm, impusă în principal 
de condiţia de asamblare demontabilă care necesită 
existenţa unor jocuri generatoare de erori de poziţionare şi 
orientare a interfeţei (vezi subcap. 3). În plus mai există şi 
pericolul deteriorării cuplei la montarea manuală cu 
abateri de la paralelismul suprafeţelor plane. De exemplu, 
două dintre cele mai răspândite sisteme modulare 
comerciale, PowerCube cu acţionare electrică şi Gemotec 
cu acţionare pneumatică, utilizează ICBA. 

În afară de varianta clasică ICBA, pentru interfeţele de 
conectare ale RIR a fost conceput un sistem ieftin, cu trei 
bolţuri, care a fost şi testat pe un robot IRB6400R [16]. 
Interfaţa este o dezvoltate a conceptului propus de A.H. 
Slocum [21] pentru poziţionarea şi orientarea precisă a 
circuitelor integrate. Schema de principiu este prezentată 
în figurile 1,a şi b. Cele şase grade de libertate se preiau 
astfel: trei grade de libertate pe suprafeţele plane, două 
grade de libertate pe un alezaj cu diametru mare în contact 
cu două bolţuri rigide cu diametre mult mai mici şi ultimul 
grad de libertate blocat prin contactul între un alezaj şi 
două bolţuri, unul rigid cu rol de preluare a rotaţiei axiale, 
celălalt elastic (fig. 1,c) introdus pentru anularea jocurilor 
(notate cu 1, respectiv 2 în figura 1,b). Varianta con-
structivă se găseşte în figura 1,d, cu 1 şi 2 fiind marcate 
cele trei bolţuri. Faţă de interfaţa standard existentă la 
IRB6400R, noua interfaţă îmbunătăţeşte precizia de 
repetabilitate cu 44%, măsurată în regim dinamic. 

 

 
 

Fig. 1. Interfaţă de cuplare mecanică propusă de Willoughby P. [16]. 
 

 
 

Fig. 2. Interfeţe cu cuple cinematice sferă-prismă. 
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ICPP au capacitate mare de încărcare, rigiditate 
apreciabilă, pot fi şi uşor etanşate. Prin natura lor ICPP au 
legături cinematic pasive şi necesită prelucrări de finisare 
pretenţioase şi scumpe, o perioadă lungă de rodare, sunt 
sensibile la lucrul într-un mediu murdar în consecinţă nu 
sunt aplicabile la RIR. În literatura de specialitate de limbă 
engleză ICPP sunt denumite ”elastic avereging couplings” 
deoarece interfeţele au un număr mare de puncte de 
contact care se deformează elastic sub sarcină. 

ICSP sunt bine studiate, prima descriere fiind făcută 
de James Clerk Maxwell în 1876 (fig. 2,a), o variantă 
constructivă frecvent utilizată este schiţată în figura 2b. 
Maximum de stabilitate statică se obţine dacă sunt res-
pectate condiţiile geometrice din figura 2,c [16]. ICSP 
mai sunt denumite pe scurt cuple cinematice (kinematic 
couplings). 

ICSP nu au legături cinematic pasive (hiperstatice); pe 
fiecare semicuplă există şase puncte teoretice de contact. 
Acestea sunt suprafeţe de arie foarte mică, în consecinţă 
trebuie luate măsuri speciale pentru a suporta tensiunile de 
contact. ICSP sunt mai dificil de etanşat, sunt relativ 
insensibile la contaminări cu microparticule, pot asigura o 
repetabilitate mare (< 1 µm) cu costuri rezonabile [8]. 
Dacă se utilizează materiale ceramice (carbură sau nitrură 
de siliciu) cu suprafeţe active având rugozitate foarte mică 
şi în prezenţa unui film de lubrifiant se pot obţine precizii 
de repetabilitate de ± 0,25 µm, fără a fi nevoie de rodări 
[13,14]. Pentru mărirea capacităţii de încărcare a ICSP se 
mai utilizează, în afară de contactul sferă-plan şi contacte 
sferă-cilindru, sferă - canal cu secţiune arc gotic sau, în loc 

de sferă, un bolţ cu două suprafeţe sferice cu rază de 
curbură majorată (fig. 2,d) [11]. 

O variantă numită „canoe ball” [15,16] emulează un 
contact între o suprafaţă sferică cu 1 m diametru, într-
un spaţiu de aproximativ 25 mm, cu o suprafaţă plană. 
În figurile de mai jos sunt reprezentate: a – elementele de 
contact; b – o vedere expandată a interfeţei; c – interfaţa 
realizată pentru un robot IRB6400R. Comparativ cu 
interfaţa standard a robotului amintit, „canoe ball” 
realizează o îmbunătăţire a repetabilităţii în regim static de 
64% şi de 39% în regim dinamic. Această interfaţă este 
scumpă comparativ cu cea cu trei bolţuri (fig. 3). 

Pentru reducerea erorilor de P&O ale ICSP s-au 
propus şi soluţii mecanice, una dintre cele mai eficiente 
este descrisă în [17,18], prin intermediul ei putând fi 
reglaţi toţi cei şase parametrii cinematici. Aceasta se 
bazează pe excentricitatea existentă între sfere şi 
ştifturile rotitoare acţionate în vederea compensării 
erorilor (fig. 4,b şi c). Plecând de la echivalenţa din 
figura 4,a, ICSP poate fi modelată ca platformă Stewart. 

ICSC, numite şi cuple cvasicinematice (quasi-kine-
matic couplings), au apărut din necesitatea măririi 
capacităţii de încărcare a ICSP, fără a scădea precizia de 
P&O, la un cost mai mic decât cel asociat ICSP. Din 
tabelul de mai jos [9, 12] se observă că, între IC 
cinematice, care pot asigura precizii de cuplare foarte 
mari, dar la un cost ridicat, şi IC comune (ICBA, ICPP), 
care au precizii de zeci de ori mai mici, există o zonă 
parţial acoperită de IC cvasicinematice cu o precizie de 
aproximativ zece ori mai mică decât a cuplelor cin-
ematice, dar realizabile la costuri reduse. 

 

 
 

Fig. 3. Interfeţe de cuplare mecanică „canoe ball”. 
 

 
 

Fig. 4. ICSP cu mecanism de compensare a erorilor [17]. 
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Tabelul 1. Comparaţia între preciziile de repetabilitate şi costurile  
diferitelor interfeţe de cuplare 

 

 

 
 

Fig. 5. Interfaţă de cuplare cvasicinematică [9]. 
 
Spre deosebire de ICSP, cele şase contacte nu mai 

sunt punctiforme, ci sunt pe arce de cerc. În figura 5,b 
sunt reprezentate două variante de elemente de contact, 
iar în figura 5,c o soluţie de realizare a etanşării prin 
cedarea umerilor bucşei profilate [9]. Pentru mini-
mizarea legăturilor cinematic pasive este nevoie de un 
unghi de contact cât mai mic, dar care scade rigiditatea 
şi implicit capacitatea de încărcare, deci este necesară opti-
mizarea mărimii arcului de contact între sferă şi alezaj. 

ICCo elimină legăturile cinematice pasive prin defor-
mări elastice controlate, soluţia este simplă dar necesită o 
proiectare/optimizare atentă a sistemului deoarece rigi-
ditatea diminuată poate afecta precizia interfeţei. Soluţia 
de principiu reprezentată în figura 6,a [11] se aseamănă cu 
cea din figura 1,a însă prismele au fost înlocuite cu bucşe 
conice, iar pentru eliminarea hiperstaticităţii s-au prevăzut 
zone deformabile elastic, prin profilarea unor lamele. 

Varianta din figura 6,b [19], cunoscută sub denumirea 
de Kineflex, se deformează elastic la nivelul prismelor. 
Zonele elastice sunt concepute modular, întreg sistemul 
este simetric faţă de axa centrală cu efecte benefice 
asupra prelucrărilor mecanice, realizează precizii de 5-10 
µm la un cost de 10- 200 US$. 

Sung Ho Shin [8,20] conservă avantajele SC cu dantu-
ră frontală (curvic coupling), care sunt însă foarte scumpe, 
propunând o interfaţă cu complianţa la nivelul dinţilor. 

Acest tip de ICCo lasă liber spaţiul central care poate fi 
utilizat pentru alimentarea energetică etc., fixarea se face 
cu o bandă elastică Voss (fig. 7b), dar spre deosebire de 
exemplu de roboţii modulari produşi de Robotics 
Research se utilizează ca elemente intermediare două 
semiinele care conferă sistemului o mai bună rigiditate. 
Complianţa este realizată doar pentru dinţii unei semicuple 
printr-o fantă V între doi dinţi care intră în aceeaşi 
degajare (fig. 7,a). Pentru o interfaţă cu 16 perechi de dinţi 
s-a obţinut o precizie radială de ~1 µm şi o precizie 
unghiulară de 3.33 sec. Aceasta a fost aplicată robotului 
modular ALPHA conceput la University of Texas, Austin. 

Pe baza informaţiilor existente în literatura de spe-
cialitate [8,9,12,13,14,16,19,20] în tabelul 2 au fost 
concentrate principalele caracteristici ale interfeţelor de 
cuplare care sunt sau ar putea fi aplicate în robotica 
industrială modulară. 

Datele din tabelele 2 şi 1 sunt aproximative, în 
consecinţă sunt doar orientative deoarece majoritatea 
datele experimentale au fost obţinute doar în condiţii de 
laborator. Din păcate există informaţii puţine privitoare 
la precizia de aliniere totală, majoritatea cercetătorilor 
analizând doar repetabilitatea. Performanţe deosebite s-
au obţinut folosindu-se materiale scumpe şi prelucrări 
speciale, pentru puţine interfeţe s-au studiat şi condiţiile 
tehnologice de obţinere, costurile. 

 

 
 

Fig. 6. Schemă de principiu a interfeţei cu cuple cinematice compliante (a), interfaţa de cuplare tip Kineflex (b) [19]. 
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Fig. 7. Interfaţă cu cuple cinematice compliante propusă de Sung Ho Shin [8]. 
 

Tabelul 2. Principalele caracteristici ale interfeţelor mecanice de cuplare 
 

 Tip interfaţă 
de cuplare Tip contact Precizie de 

repetabilitate Rigiditate Capacitate 
încărcare 

Aplicate 
la RIR 

1 ICBA suprafaţă ~5-10 µm mare mare da, ind. 
2 ICPP suprafaţă ~1 µm mare mare nu 
3 ICSP punct ~0,01 µm mică mică da, lab. 
4 ICSC arc ~0,5 µm medie medie-mare nu 
5 ICCo suprafaţă ~1 µm mică mare da, lab. 

 
Actualmente majoritatea RIR existenţi pe piaţă 

utilizează ICBA, care deşi simplă şi ieftină este şi cea 
mai imprecisă, în consecinţă necesită pentru cele mai 
multe aplicaţii calibrarea RIR, cu costuri deloc 
neglijabile. După cum s-a amintit mai sus, dacă RIR 
are o interfaţă de cuplare mecanică precisă (cu erori de 
câteva ori mai mici decât cele ale MA) şi dacă se 
cunosc erorile geometrice ale fiecărui modul se poate 
face predicţia erorii efectorului şi, în consecinţă, 
pentru anumite aplicaţii este posibilă eliminarea etapei 
de calibrare a RIR după reconfigurarea acestuia. 
Acestea justifică o cercetare mai atentă a ICBA, căreia 
printr-un proces de optimizare îi pot fi minimizate 
erorile. În lucrarea de faţă este tratată doar problema 
analizei statistice a preciziei ICBA, ca primă etapă în 
procesul de sinteză. 

3. MODELUL GEOMETRIC ŞI ALGORITMUL 
PREDICŢIEI PRECIZIEI ICBA 

Deşi ICBA utilizate în construcţia sistemelor meca-
nice sunt mult mai diverse [24] la roboţii industriali 
modulari existenţi pe piaţă se utilizează ca elemente de 
P&O precise fie două bolţuri cilindrice (platforma 
Gemotec), fie două bucşe (platforma PowerCube), figu-
ra 8,a. În ambele situaţii ambele bolţuri/bucşe au acelaşi 
diametru nominal şi aceleaşi toleranţe, sunt rigide ne-
compensatoare de joc şi au suprafeţe cilindrice intacte 
(nu se utilizează bolţuri frezate/ profilate diamant). 

Deoarece raportul între lungimea pe generatoare a su-
prafeţelor cilindrice de centrare şi diametru este subunitar, 
în continuare se lucrează cu un model geometric 2D. 

 

 
 

Fig. 8. Interfaţa de cuplare mecanică cu două bolţuri/bucşe şi două alezaje cu axe paralele. 
 

 Avându-se în vedere că interfaţa este destinată 
roboţilor reconfigurabili, o primă condiţie de proiectare 
este ca acesta să permită interschimbabilitatea tuturor 
modulelor, în consecinţă dimensiunile elementelor de 

interfaţare mecanică sunt aceleaşi pentru toate modulele 
aparţinând unei platforme date. O a doua condiţie este 
ca asamblarea să fie cu joc. Figura 8b reprezintă un caz 
limită (situaţia cea mai dezavantajoasă) când în 
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prezenţa unor jocuri minime ( mm jj 2312 , ) şi a distanţelor 
între axele alezajelor una maximă, cealaltă minimă, este 
posibilă asamblarea fără strângere. În aceste circum-
stanţe condiţia de fezabilitate a asamblării este: 

  ( ) 31312312 5.0 TPpTPpTTjj mm +=+≥+  (1) 

În relaţia de mai sus au fost luate în considerare 
două sisteme de tolerare a distanţei între axe: cu abateri 
limită simetrice ( 31 5.0,5.0 TLTL ±± ), tolerarea la poziţia 
nominală a alezajelor ( 31,TPpTPp ). 

Dacă pentru un ajustaj cu joc se notează cu j jocul 
mediu, cu jm jocul minim şi cu Tal, Tar toleranţa alezaju-
lui respectiv a arborelui, jocul mediu se poate calcula cu 
relaţia: 

  ( )aral
m TTjj ++= 5.0  (2) 

Deci jocul mediu este direct proporţional cu jocul 
minim şi cu media aritmetică a toleranţelor arborelui 
şi alezajului. În cazul unor repartiţii normale ale dia- 

metrelor alezajelor şi bolţurilor de centrare erorile de 
P&O sunt dependente puternic de jocurile medii şi deci 
şi de cele minime, cum acestea din urmă trebuie să 
respecte relaţia 1, rezultă că dacă jocurile minime sunt 
relativ mari şi erorile vor fi mari. 

O posibilitate de scădere a erorilor de P&O generate 
de ICBA este nerespectarea relaţiei 1. Probabilitatea ca 
să se întâlnească un ansamblu în care bolţurile de centrare 
să aibă dimensiunea maximă, alezajele dimensiunea 
minimă şi distanţele între axele alezajelor să fie max-
min sau min-max este foarte mică. În consecinţă, în 
proiectarea pe baze statistice se acceptă ca un procent 
mic din ansambluri să nu respecte condiţia amintită, 
efectul asupra creşterii preciziei de aliniere a inter-
feţelor nu este de neglijat (tabelele 3 şi 4 şi [24]). Din 
punct de vedere practic dacă interfaţa a fost proiectată 
pe baza observaţiei de mai sus şi dacă două module nu 
pot fi montate cu joc soluţia este simplă: se încercă alt 
set de bolţuri/bucşe de centrare. 

 
Tabelul 3. Rezultatele simulărilor Monte Carlo pentru ICBA Φ12 H6/f5 

 

 TPp 
[mm] 

jm 
[mm] 

j 
[mm] 

Δ 
[mm] 

εx 
[mm] 

εy 
[mm] 

εxy 
[mm] 

εu 
[10-4 rad] 

% resp. 

1 0,010 

0,016 0,0255 

0,012 
0,0330 0,0457 0,0478 7,27 0 
0,0347 0,0486 0,0512 7,55 0 

2 0,015 0,002 
0,0338 0,0465 0,0448 7,37 0 
0,0369 0,0506 0,0539 7,82 0 

3 0,020 –0,008 
0,0349 0,0476 0,0505 7,49 0 
0,0399 0,0529 0,0564 8,08 0 

4 0,025 –0,018 
0,0362 0,0488 0,0515 7,64 0 
0,0434 0,0559 0,0589 8,47 0 

5 0,030 –0,028 
0,0377 0,0508 0,0539 7,84 0 
0,0475 0,0589 0,0629 8,94 0,0041 

6 0,035 –0,038 
0,0397 0,0527 0,0559 8,06 0 
0,0511 0,0624 0,0673 9,47 0,0453 

 
Tabelul 4. Rezultatele simulărilor Monte Carlo pentru ICBA Φ12 H6/g5 

 

 TPpp 
[mm] 

jm 
[mm] 

j 
[mm] 

Δ 
[mm] 

εx 
[mm] 

εy 
[mm] 

εxy 
[mm] 

εu 
[10-4 rad] 

% resp. 

1 0,010 

0,006 0,0155 

–0,008 
0,0210 0,0293 0,0304 4,58 0 
0,0236 0,0329 0,0346 4,96 0 

2 0,015 –0,018 
0,0221 0,0303 0,0320 4,70 0 
0,0267 0,0353 0,0371 5,27 2,1,10–3 

3 0,020 –0,028 
0,0238 0,0320 0,0335 4,89 0 
0,0306 0,0383 0,0408 5,74 0,0702 

4 0,025 –0,038 
0,0259 0,0342 0,0360 5,11 0 
0,0349 0,0418 0,0452 6,27 0,4985 

5 0,030 –0,048 
0,0277 0,0368 0,0392 5,43 0,0102 
0,0394 0,0457 0,0497 6,86 1,69 

6 0,035 –0,058 
0,0303 0,0396 0,0421 5,74 0,0933 
0,0442 0,0496 0,0548 7,45 3,82 
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Dacă în relaţia 1 se înlocuiesc jocurile minime calcu-
late cu relaţia (2) rezultă: 

  ( )312312 5.0 TTTTjj aral +++≥+  (3) 

Rezultă că mărimea toleranţelor bolţurilor şi aleza-
jelor au o pondere dublă faţă de toleranţele distanţelor 
dintre axele alezajelor, observaţie importantă în procesul 
de optimizare a alocării toleranţelor, confirmată şi de 
rezultatele simulărilor Monte Carlo (tabelele 3 şi 4). 

Pentru calculul precizie de aliniere a interfeţei 
trebuie luate în considerare următoarele erori de natură 
geometrică: variaţiile dimensionale (cote liniare şi unghiu-
lare) şi cele de formă şi poziţii (poziţie, circularitate, 
neperpendicularitatea alezajelor pe suprafaţa plană). De-
oarece s-a adoptat un model 2D neperpendicularităţile 
sunt eliminate şi în plus se consideră că suprafeţele 
cilindrice sunt perfect circulare. 

Prima sursă de erori este imprecizia de poziţionare a 
axelor alezajelor şi bolţurilor (TPp1, TPp3). Repartiţia 
acestora este în general normală, iar modulul vectorului 
eroare de poziţionare are valori aleatoare cuprinse între 0 
şi TPp/2. Alt parametru este direcţia vectorului de 
poziţionare a centrului cercului. Se presupune că aceasta 
este o variabilă aleatoare, uniform distribuită, cu valori 
între 0 şi 2π. 

A doua sursă de erori sunt jocurile dintre cele două alezaje 
şi bolţurile corespondente. Modulul vectorului eroare-joc este 
cuprins între 0 şi j/2 deoarece pentru un joc dat bolţul poate 
ocupa orice poziţie între coaxialitate cu alezajul şi contact cu 
acesta. Direcţia vectorului este o variabilă aleatoare cu re-
partiţie uniformă între 0 şi 2π. 

Algoritmul propus, o variantă îmbunătăţită a celui 
prezentat în [24], simulează procesul de asamblare, in-
clusiv micromişcările de poziţionare şi orientare necesare: 

1) Din interpretarea toleranţei la poziţia nominală a 
axelor alezajelor din flanşe (TPp1, TPp3), rezultă că în 
2D acestea trebuie să fie cuprinse în câte un cerc cu 
diametrele TPp1, TPp3. În consecinţă sistemul de co-
ordonate 1 (SC1, vezi figura 8,c) are o axă X1 care se 
sprijină pe centrele celor două alezaje O11, O12. Pentru 
determinarea unei P&O a SC1 sunt generaţi vectorii eroare 
V11 şi V12 şi se calculează distanţa efectivă între axe Le1. 

2) Sunt generate diametrele aleatoare ale alezajelor 
din flanşa 1 şi cele ale bolţurilor/bucşelor de centrare. 

3) Este generat SC2, unde vectorii eroare V21 şi V22 
au module cuprinse în intervalele 0…j11/2, respectiv 
0…j12/2, iar orientările sunt variabile aleatoare cu 
repartiţii uniforme 0...2π. 

4) Sunt generate diametrele aleatoare ale alezajelor din 
flanşa 3 şi se calculează distanţa efectivă dintre axe Le3. 

5) Se verifică fezabilitatea ansamblului, în acest 
scop se utilizează relaţia: D = 0,5(D11 – d21 + D12 – d22 + 
+ D31 – d21 + D32 – d23) – ILe1 - Le3I dedusă din relaţia 1. 

Dacă ansamblul nu este fezabil (D < 0) se sare la etapa 1, 
dacă da se continuă cu etapa 6. 

6) Este simulată asamblarea pieselor, asemănător 
experimentului acului lui Buffon. Dacă există intersecţii 
între cercurile bolţurilor şi alezajelor din flanşa 3 se 
repetă etapa 6 (se execută o micromişcare), în caz 
contrar se continuă cu 7. 

7) Este calculată P&O SC3. 
8) Sunt calculate coordonatele unui punct P(X3, Y3) 

aparţinând flanşei 3 în SC1 prin trei transformări de 
sisteme de coordinate şi erorile ca diferenţe faţă de 
valorile nominale X0, Y0. 

9) Pentru obţinerea unei precizii de ordinul 10-3 mm 
etapele 1…7 trebuie repetate de 500 000 … 1 000 000 ori, 
în final se face prelucrarea şi interpretarea statistică a 
rezultatelor simulării Monte Carlo. 

Metoda propusă este corectă pentru cotare indepen-
dentă. Algoritmul intră în dificultate în situaţia în care 
condiţia de fezabilitate 1 este îndeplinită la limită, 
deoarece înclinarea axei X3 este aproape zero şi ecartul 
deplasărilor pe X este forte mic, ca urmare la etapa 6 
sunt necesare foarte multe încercări până se ajunge la o 
micromişcare viabilă. Deoarece aceste cazuri sunt foarte 
rare, s-a limitat numărul de căutări aleatoare, aproxi-
maţia făcută prin eliminarea ansamblurilor care deşi 
viabile nu au fost obţinute printr-un număr prestabilit de 
micromişcări afectează într-o măsură foarte mică re-
zultatul simulării. 

4. PREDICŢIA STATISTICĂ A PRECIZIEI  
DE POZIŢIONARE ŞI ORIENTARE  
A ICBA 

Metoda de simulare Monte Carlo descrisă anterior a 
fost implementată în mediul matematic Mathcad 14 şi 
în Delphi 2008. Pentru rulări s-a operat cu următoarele 
date de intrare, considerate economice (vezi sistemele 
modulare comerciale pentru dispozitivele de prindere 
care au acelaşi tip de interfaţă: CarrLane standard, 
Halder L12, Kipp M12, Nabeya M12): 

− diametrele nominale a suprafeţelor cilindrice de 
centrare s-au luat în intervalul 10 … 18 mm; 

− diametrele nominale ale bolţurilor/bucşelor şi ale-
zajelor sunt egale; 

− clase de precizie 5 şi 6, din considerente tehno-
logice 5 pentru bolţuri/bucşe şi 6 pentru alezaje; 

− alezajele din cele două flanşe sunt la fel tolerate 
(câmpuri H în tabelele de mai jos), la fel şi cele două 
bolţuri/bucşe (câmpuri f şi g); 

− cotele nominale ale distanţelor dintre axele aleza-
jelor situate pe cele două flanşe sunt egale (L1 = L3 = L = 
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= 100 mm), la fel şi toleranţele (TPp1 = TPp3 = TPp = 
= 0,01 … 0,035 mm); 

− pentru calculul erorilor s-au utilizat eşantioane 
n = 500.103, intervalul de încredere 0,9973, repartiţii 
normale şi uniforme ale dimensiunilor liniare şi eşanti-
oane n = 107 pentru determinarea numărului de ICBA 
neviabile. 

Notaţii utilizate în tabelele 3 şi 4: 
− εx, εy, εxy, εu sunt erorile de poziţionare ale O31 

(originea sistemului de coordonare asociat flanşei 3, 
figura 8), primele două sunt erorile proiectate pe X0, Y0, 
a treia este eroarea xy calculată ca diametrul cercului 
care cuprinde 0,9973 din norul de puncte generate, iar 
ultima este eroarea de orientare a axei X3. 

− în ultima coloană sunt trecute procentele ICBA 
care sunt respinse deoarece nu respectă condiţia de fe-
zabilitate a asamblării, valorile mai mici ca 10-3 au fost 
aproximate cu 0. 

− pentru fiecare TPp s-au trecut în cele două tabele 
valorile erorilor în două ipoteze de calcul al repartiţiilor 
dimensionale: normală (valorile tipărite bold) şi 
uniformă (valorile tipărite regular). 

Diferenţa între cele două variante de ICBA simulate 
prin metoda Monte Carlo constă în tolerarea bolţurilor/ 
bucşelor de centrare: un câmp de toleranţă este ( )016.0

024.05 −
−f  

iar celălalt ( )006.0
014.05 −

−g . Jocul minim la a doua variantă este 
mai mic, în consecinţă condiţia de fezabilitate dacă TPp = 
= 0,01 … 0,035 mm este mai puternic încălcată, şi ca 
urmare erorile de aliniere sunt mai mici. 

Din analiza rezultatelor simulărilor rezultă următoa-
rele: 

– condiţia 1 a fezabilităţii asamblării ICBA este mult 
prea restrictivă, fiind dedusă din ipoteza celui mai dez-
avantajos caz, acesta impune toleranţe mult prea strânse 
componentelor ICBA; după cum se observă în ultima 
coloană a tabelelor 3 şi 4, mai ales în cazul repartiţiilor 
normale, procentul ansamblurilor nefezabile este extrem 
de mic dacă Δ < 0; 

– scăderea preciziei de poziţionare a alezajelor duce 
la creşterea erorilor, însă alocarea unor valori mici ale 
TPp cum ar fi TPp = 0,01 mm, frecvent utilizată pentru 
ICBA, este inutilă şi neeconomică; dacă jocurile medii 
sunt suficient de mari (vezi valorile din tabelul 3 
comparativ cu cele din tabelul 4) TPp poate fi crescută 
de câteva ori fără a afecta sensibil erorile; 

– erorile calculate în ipoteze unor repartiţii uniforme 
a dimensiunilor liniare ale ICBA sunt sensibil mai mari 
decât dacă se lucrează cu repartiţii normale, mai mult 
procentul ansamblurilor neviabile (care nu pot fi fie 
montate cu joc) este mult mai mare; 

– în literatura de specialitate (vezi tabelul 2) se afir-
mă că ICBA sunt capabile de precizii de repetabilitate 
de ~5-10 µm, informaţie corectă, însa erorile totale de 
P&O, mult mai importante în robotica modulară, sunt 
de cel puţin 3-4 ori mai mari. 

5. CONCLUZII 

Deşi în mecanica de precizie se utilizează numeroase 
interfeţe de cuplare care ar putea fi aplicate şi în cazul 
roboţilor modulari reconfigurabili marea majoritate a 
celor disponibili comerciali apelează la interfaţa suprafaţă 
plană - două suprafeţe cilindrice paralele normale pe 
prima suprafaţă, care este relativ ieftină, rigidă dar 
generează erori de poziţionare şi orientare relativ mari. 
În consecinţă, analiza surselor de erori geometrice, pon-
derile acestora în eroarea totală, modelarea matematică 
a preciziei de aliniere a ICBA, efectuate în prezenta 
lucrare, sunt utile în vederea unui proces de optimizare 
a alocării toleranţelor. 

O metodă eficientă de analiză, care duce la rezultate 
apropiate de realitate, este simularea Monte Carlo, 
adoptată şi în prezenta lucrare. Numărul mare de cicluri 
de calcul (în cazul analizei pe modelul geometric ICBA 
sunt suficiente eşantioane de 500.103 … 106) nu mai 
sunt o problemă pentru simulările pe un PC de ultimă 
generaţie în mediul matematic Mathcad şi cu atât mai 
puţin de exemplu într-un mediu de programare general 
cum ar fi Delphi, unde un set de rezultate se obţine în 
circa 1 minut. 
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