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WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH
WE WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNICE POMIAROWEJ
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Streszczenie. Artykuł przedstawia metodę wyboru punktów pomiarowych na pod-
stawie kształtu mierzonej powierzchni swobodnej przedmiotu i pola tolerancji we współ-
rzędnościowej technice pomiarowej. Metoda wyboru punktów pomiarowych może być
wykorzystana przede wszystkim w przypadku pomiarów przeprowadzanych na obra-
biarce sterowanej numerycznie w warunkach produkcyjnych.

1. Istota współrzędnościowej techniki pomiarowej

Pomiar przedmiotów we współrzędnościowej technice pomiarowej polega na pomia-
rze pojedynczych punktów na powierzchni przedmiotu przy użyciu metod stykowych lub
bezstykowych. Pomiar realizowany jest z reguły z wykorzystaniem współrzędnościowych
maszyn pomiarowych wyposażonych w odpowiednie głowice pomiarowe i oprogramowa-
nie pomiarowe. Informacja o postaci i wymiarach poszczególnych elementów geome-
trycznych odbierana jest jako zbiór współrzędnych punktów. Na podstawie uzyskanych
informacji następuje wyznaczenie skojarzonych elementów geometrycznych (np. z wyko-
rzystaniem metody najmniejszych kwadratów). Ostatnim etapem są obliczenia umożli-
wiające stwierdzenie zgodności wymiarów i odchyłek geometrycznych mierzonego przed-
miotu z wymaganiami konstrukcyjnymi [2] (rysunek 1).

2. Pomiar w warunkach produkcyjnych

Pomiar przedmiotu na obrabiarce sterowanej numerycznie bezpośrednio po procesie
jego obróbki lub w trakcie jego trwania jest analogiczny do pomiarów realizowanych
z wykorzystaniem współrzędnościowych maszyn pomiarowych i jest coraz powszechniej
stosowany przez stale wzrastającą liczbę firm. Czynnikami, które wpływają na taki stan
rzeczy są:

- skrócenie czasów przygotowawczo-zakończeniowych dzięki zautomatyzowanemu
ustawianiu przedmiotu przed rozpoczęciem procesu obróbki,

- wyeliminowanie wpływu błędów operatora na dokładność wymiarowo-kształtową
przedmiotu,

- automatyzacja określania naddatków obróbkowych,
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- możliwość uzyskania szczegółowego protokołu pomiarowego,
- redukcja kosztów oprzyrządowania w postaci systemów mocowania i uchwytów

w wyniku braku konieczności dokładnego pozycjonowania przedmiotu przed roz-
poczęciem procesu obróbki,

- możliwość integracji danych CAD/CAM/CAI [4].

Rysunek 1. Etapy współrzędnościowej techniki pomiarowej

Pomiar na obrabiarce sterowanej numerycznie jest możliwy dzięki głowicom pomia-
rowym zamontowanym we wrzecionie obrabiarki (rysunek 2). Programowanie procesu
pomiaru odbywa się natomiast z wykorzystaniem np. programu PRODUCTIVITY+.

Rysunek 2. Pomiar na obrabiarce z wykorzystaniem głowicy pomiarowej

3. Tolerowanie zarysów krzywoliniowych

W artykule zostanie przedstawiona metoda wyboru punktów pomiarowych w po-
miarach powierzchni swobodnych. Ważnym składnikiem algorytmu wyboru punktów
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pomiarowych jest pole tolerancji danej krzywej lub powierzchni (rysunki 3, 4). Pole
tolerancji zarysu powierzchni jest określone w odniesieniu do zarysu teoretycznego, któ-
ry jest wyznaczony na podstawie wymiarów nominalnych. Pole tolerancji powinno być
rozmieszczone symetrycznie względem zarysu teoretycznego powierzchni. Szerokość po-
la tolerancji, mierzona prostopadle do zarysu teoretycznego, powinna być jednakowa
w każdym punkcie tego zarysu [3].

Rysunek 3. Pole tolerancji zarysu krzywoliniowego [3]

Rysunek 4. Pole tolerancji zarysu powierzchni krzywoliniowej [3]

4. Wybór punktów pomiarowych

We współrzędnościowej technice pomiarowej wzrost liczby punktów pomiarowych po-
woduje wzrost dokładności pomiaru i jednocześnie zwiększenie czasu pomiaru. Koniecz-
ny jest zatem kompromis między liczbą punktów pomiarowych i czasem pomiaru. Wy-
bór liczby i gęstości rozłożenia punktów pomiarowych ma znaczenie przede wszystkim
w przypadku pomiaru na obrabiarce, gdzie głowice pomiarowe pracują w trybie prób-
kowania punktowego i punkty pomiarowe są najczęściej rozmieszczone przypadkowo na
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powierzchni mierzonego przedmiotu (rysunek 5). Współrzędnościowe maszyny pomiaro-
we wyposażone są natomiast coraz powszechniej w głowice pomiarowe, które mogą pra-
cować w trybie skanowania lub głowice pomiarowe przeznaczone do pomiarów metodą
bezstykową. Takie głowice umożliwiają pomiar bardzo dużej liczby punktów pomiaro-
wych w bardzo krótkim czasie.

Rysunek 5. Programowanie procesu pomiaru w programie PRODUCTIVITY+

Rysunek 6. Wykres krzywizny mierzonej krzywej

Celem artykułu jest przedstawienie metody rozmieszczenia punktów pomiarowych
w zależności od zmieniającej się krzywizny mierzonej powierzchni swobodnej (rysunek 6)
i pola tolerancji.

Miejsca powierzchni, w których występuje duża krzywizna i mała wartość tolerancji
powinny cechować się wysoką gęstością rozłożenia punktów pomiarowych (w przeciwień-
stwie do miejsc powierzchni o małej krzywiźnie i dużej wartości tolerancji). W tabeli 1
przedstawiono algorytm wyboru punktów pomiarowych na podstawie zmieniającej się
krzywizny powierzchni i pola tolerancji - kryterium Chord’a [1].
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Tabela 1: Algorytm wyboru punktów pomiarowych

Model nominalny wykonano w programie CATIA V5.

Wykonano przekroje modelu nominalnego za pomocą
płaszczyzn pomocniczych w celu uzyskania krzywych,
dla których mają być zdefiniowane punkty pomiaro-
we. Na rysunku przedstawiono płaszczyzny pomocnicze
i wykres krzywizny wybranej krzywej.

Dla uzyskanej z danego przekroju krzywej należy utwo-
rzyć dwa punkty (początkowy i końcowy) i połączyć je
odcinkiem. Jeżeli odcinek przecina pole tolerancji, to na-
leży utworzyć punkt na krzywej w środku między wcze-
śniej zdefiniowanymi punktami.
Nowy punkt staje się punktem końcowym. Punkt po-
czątkowy krzywej należy połączyć z punktem końcowym
odcinkiem. Jeżeli odcinek przecina pole tolerancji, to na-
leży powtórzyć poprzedni proces tworząc nowy punkt na
krzywej zgodnie z rysunkiem.

Jeżeli odcinek nie przecina pola tolerancji, to ostatnio
utworzony punkt staje się punktem początkowym.

Punkt początkowy krzywej należy połączyć z punktem
końcowym odcinkiem. Jeżeli odcinek przecina pole tole-
rancji, to należy utworzyć punkt na krzywej w środku
między punktem początkowym i końcowym.

...

...
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...

...

Jeżeli odcinek łączący punkt początkowy i końcowy nie
przecina pola tolerancji, to należy zakończyć proces wy-
znaczania punktów pomiarowych krzywej. Na rysun-
ku przedstawiono wyznaczone punkty pomiarowe danej
krzywej.

Punkty pomiarowe należy wykorzystać w trakcie progra-
mowania procesu pomiaru. Do programowania procesu
pomiaru wykorzystano program PRODUCTIVITY+.

Proces wyznaczania punktów pomiarowych należy powtórzyć dla kolejnych krzywych
danej powierzchni. Na podstawie algorytmu wyboru punktów pomiarowych utworzono
program komputerowy w środowisku CATIA V5 i VISUAL BASIC.

5. Wyniki

Rezultaty działania algorytmu i programu komputerowego przedstawiono w tabeli 2
dla jednej krzywej będącej przekrojem powierzchni swobodnej mierzonego przedmiotu
i trzech pól tolerancji.
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Tabela 2: Rozkład punktów pomiarowych na wybranym
przykładzie

Tolerancja 1 [mm]
11 punktów

Tolerancja 0,4 [mm]
15 punktów

Tolerancja 0,1 [mm]
31 punktów

6. Podsumowanie

W przedstawionym algorytmie wyboru punktów pomiarowych i programie kompute-
rowym należy dodatkowo zastosować ograniczenie związane z maksymalną odległością
pomiędzy sąsiednimi punktami pomiarowymi (w przypadku powierzchni o krzywiźnie
równej zero liczba punktów pomiarowych wynikająca z algorytmu wyboru punktów po-
miarowych jest niewystarczająca do obliczenia odchyłki kształtu powierzchni).
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THE SELECTION PROCESS OF THE MEASURING POINTS
IN THE COORDINATE MEASURING TECHNIQUE

MAREK MAGDZIAK

Abstract. The article presents the method of the selection process of the measuring points based
on the shape of the measured free-form surfaces and the tolerance range in the coordinate measuring
technique. The selection process could be used especially in the measurements, which are conducted on
CNC machine tools in the production environment.


