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Anotace
U měřicích a obráběcích strojů je geometrická přesnost 
klíčovým kritériem výkonu. Numerická kompenzace se 
běžně používá u souřadnicových měřicích strojů (SMS), 
ale je stále častěji používána u obráběcích strojů spolu s 
mechanickou kompenzací. Proč vyrábět vadné součásti, 
pokud lze výrobní stroje testovat a vylepšovat už na 
začátku procesu? Zjistěte, jak pomocí rychlé elektronické 
volumetrické kompenzace s použitím specializovaného 
laser trackeru a softwaru snížit množství odpadu a zvýšit 
kvalitu a produktivitu.

Pokud chcete zamezit prostojům stroje nebo zpoždění 
ve výrobě, zajištění kvality vyráběných součástí je 
zásadní. Vše záleží na přesnosti stroje, což znamená, že 
je důležité udržovat stroj v požadovaných tolerancích. 
Mezi nesprávným nastavením a opotřebovanými nebo 
poškozenými součástmi existuje řada faktorů, které mohou 
dostat stroj mimo tolerance. To má za následek výrobu 
součástí pod očekávanou úrovní kvality.

Tradiční metody kontroly přesnosti pomocí lineárního 
laserového interferometru jsou přesné, ale časově velmi 
náročné. Stroj je tak po mnoho hodin mimo provoz. 
Tyto metody navíc vyžadují specifický hardware, který 
nelze používat pro jiné účely. Elektronická volumetrická 
kompenzace pomocí metrologického hardwaru 
zkombinovaného se specializovaným softwarovým řešením 
nabízí nový způsob, jak nejen urychlit proces, ale také 
nabídnout spolehlivé korekční řešení.

Úvod a popis problému
CNC obráběcí stroje vyrábějí součásti s vysokou přesností 
a přísnými tolerancemi, zejména pro velké rozměry/velké 
obrobky. Nesprávně kompenzované stroje však budou 
produkovat nepřesné součásti, které jsou ve výrobním 
procesu téměř vždy identifikovány příliš pozdě, obvykle až 
během závěrečné kontroly.

Uživatel obráběcího stroje poté dostane informaci o 
nesprávné součásti, ale není schopen identifikovat chybu 
ve stroji. Stroj se velmi často jeví v pořádku – pozice x, y a 
z jsou přesně tam, kde by měly být. Co když ale obráběcí 
stroj ve skutečnosti na těchto pozicích není? A přestože 
víte, že něco není správně, jak opravíte chybu nejlepším, 
nejrychlejším a nejtrvalejším způsobem?

Související informace
Ideální CNC frézka je zarovnaná, dokonale lineární, má 
perfektní úhly mezi osami a není ovlivněna žádnými 
rotačními odchylkami.

21 možných chyb 3osého obráběcího stroje

Mohou se vyskytnout tři chyby odchylky přímosti. Jedna v 
každé ose (EXX, EYX, EZX na obr. 1). Další tři chyby se mohou 
vyskytnout v ose rotace (klopení, natáčení, naklápění – 
EAX, EBX, EXC). Mají větší význam na koncovém posunutí 
TCP a je náročnější je odhalit/změřit. Těchto šest chyb se 
může vyskytnout v kterékoli ze tří os stroje, a to znamená 
celkem 18 možných chyb.

Do tohoto výčtu chyb je nezbytné přidat ještě další tři: 
chyby kolmosti mezi jednotlivými osami. To je dohromady 
21. Celkem 21 možných chyb, které je nemožné při 
používání stroje přehlédnout. Každá z těchto chyb bude 
mít za následek chyby polohy a orientace středového 
bodu nástroje (TCP), které budou přeneseny do vyráběné 
součásti. Proto je zapotřebí volumetrická kompenzace.

Každá lineární osa, X, Y, Z, může mít 6 geometrických chyb  
(T: Translační; R: Rotační): VDI 2617 / ISO 230-1:

• odchylka polohy XTX, YTY, ZTZ / EXX EYY EZZ
• odchylka v přímosti XTY, XTZ, YTX, YTZ, ZTX, ZTY /  
   EYX, EZX, EXY, EZY, EXZ, EYZ
• klopení  XRZ, YRZ, ZRX / ECX, ECY, EAZ
• natáčení  XRY, YRX, ZRY / EBX, EAY, EBZ
• naklápění                            XRX, YRY, ZRZ / EAX, EBY, ECZ

U 3 lineárních os existuje 18 možných chyb.

Kromě toho je třeba vzít v úvahu úhly mezi těmito 3 osami:

• úhel x / y          XWY / C0Y
• úhel x / z          XWZ / B0Z
• úhel y / z          YWZ / A0Z
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Brzká identifikace problému

Cílem elektronické volumetrické kompenzace není jen najít 
snadný způsob, jak porozumět nastíněnému problému, ale 
také dodat nástroj pro automatické řešení nebo zlepšení 
nepřesnosti dříve, než dojde k chybám měření.

Obvyklý postup: výrobci obráběcích strojů používají 
interferometr ke kontrole a následně zpřesnění stroje. 
Paprsek interferometru musí být vyrovnán s osou stroje. To 
zabere hodně času.

Na trhu jsou různé systémy sloužící k detekci a korekci 
chyb. Mezi nejčastější patří lineární a samočinné laserové 
interferometry.

Jak interferometr funguje?

Interferometr je velmi přesné zařízení (přesnost v rozmezí 
± 0,001 mm), které dokáže měřit relativní vzdálenosti mezi 
dvěma body. S přídavnými zrcadly lze také měřit úhly. 

Interferometry obecně používají zdroj laserového světla 
HeNe (vlnová délka 0,000633 mm). Vyzařovaný laserový 
paprsek je poslán skrz optické zařízení (dělič paprsků), 
které je schopné nechat část světla přímo projít a druhou 
část použít jako referenční. Světlo, které projde, bude 
přímo odráženo jiným optickým zařízením (reflektorem). 
Světlo obou kanálů (referenční a odražené) je pak pomocí 
interference vyhodnoceno.

Aby bylo možné provádět měření, s jedním ze zařízení 
(obvykle s reflektorem) se bude hýbat tak, aby se začal 
pohybovat také interferenční obrazec, a budou se počítat 

interferenční proužky. Na základě vlnové délky světla 
je vzdálenost mezi dvěma proužky 0,000316 mm bez 
interpolace. Interferometr jej změří s vysokým rozlišením 
a v závislosti na nastavení lze také detekovat směr 
pohybu reflektoru. To umožňuje přesné změření relativní 
vzdálenosti, o kterou byl reflektor posunut.

Výhody a nevýhody

Největší výhodou interferometrů je to, že tato metoda 
měření je velmi snadná a obecně je založena pouze na 
počítání proužků, což poskytuje velmi vysokou úroveň 
přesnosti měření. Jsou možná také dynamická měření, 
včetně sledování vibrací. Vzhledem k těmto vlastnostem 
jsou interferometry v průmyslu velmi dobře přijímány jako 
jedna z nejpřesnějších metod měření vzdálenosti.

Hlavní nevýhodou interferometrů je, že jsou možná pouze 
relativní měření. Jakmile je laserový paprsek přerušen, 
počitadla jsou vynulována a počítání proužků začíná od 
začátku. Každé měření absolutní vzdálenosti musí získat 
další informace o výchozí poloze. V závislosti na aplikaci by 
se těmto problémům dalo vyhnout specifickým nastavením 
měření. Pohyblivá dráha reflektoru však musí být zarovnána 
dostatečně přesně, aby jakékoli přerušení paprsku 
nenarušilo postup měření. Takové zarovnání dráhy vyžaduje 
dlouhou dobu instalace, zejména pokud je třeba měřit více 
než jeden směr lineární osy.

Kromě těchto specifických vlastností interferometru 
ovlivňují výsledky měření také parametry prostředí. Stejně 
jako u všech optických zařízení pro měření vzdálenosti 
jsou konkrétní čísla měření závislá na použitém laserovém 
paprsku a nastavení systému.

Cesta k dokonalé součásti
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Obecně lze pro odhad použít následující čísla:

Řešení
V elektronické volumetrické kompenzaci velkých strojů 
existují dvě významná řešení těchto problémů. Obě zahrnují 
laser tracker jako alternativu k jednoduchému lineárnímu 
laserovému interferometru. Každá metoda také vyžaduje 
nový typ reflektoru a specializované softwarové řešení.

Osvědčené systémy Absolute Tracker

Systémy Leica Absolute Tracker AT930 a AT960 od 
společnosti Hexagon se v průmyslu již mnoho let s úspěchem 
používají, protože obsahují interferometrickou technologii a 
prokázalo se, že po přidání měřiče absolutní vzdálenosti se 
dostávají na potřebnou úroveň výkonu a přesnosti.1 

Pouze akceptační úhel reflektoru dosud omezoval použití 
systémů Absolute Tracker při rychlém a automatizovaném 
měřicím postupu pro elektronickou volumetrickou 
kompenzaci velkých strojů.

Nové koncepty reflektorů

Pokud se v tomto procesu použije klasický reflektor 
s akceptačním úhlem pouze ± 30 stupňů, významné 
úspory času, které přináší použití laser trackeru namísto 
jednoduchého lineárního laserového interferometru, 
jsou negovány potřebou opakovaně manuálně zarovnávat 
reflektor, aby jeho akceptační úhel zůstával v zorném poli 
laser trackeru.

Společnost Hexagon představila reflektory Active Reflector 
AR1 a Super CatEye, díky kterým nastal veliký posun k 
snadnému a rychlému řešení elektronické volumetrické 
kompenzace strojů.

1 I když fungují bez interferometru, pokud jsou akceptována určitá 
omezení funkčnosti, lze systém Absolute Tracker At40x použít i v tomto 
kontextu.

Podmínky Nejistota Výsledná nejistota

Teplota vzduchu 1 °C 1 µm/m

Tlak vzduchu 1 hPa 0,3 µm/m

Vlhkost vzduchu 10% RH 0,1 µm/m

Obsah CO2 100 ppm 14 nm/m

Tabulka 1 - Citlivost laserového měření vzdálenosti na parametry prostředí
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Active Reflector AR1

Active Reflector AR1 funguje jako malé sledovací zařízení, 
ovšem opačně – reflektor sleduje laser. Středová část je 
pravidelným hranolem podobným 3stranné pyramidě, který je 
upevněn uprostřed dvou kolmých motorizovaných os rotace. 
Malý kus horní části hranolu je seříznutý a je zde namontován 
malý filtr, za kterým je centrálně umístěn polohově citlivý 
detektor (PSD).

Jakmile laserový paprsek narazí na hranol, malá část paprsku 
projde do PSD, který měří posun od středu. Tyto parametry 
měření jsou pak použity k řízení motorů tak, aby přední rovina 
hranolu byla vždy kolmo k příchozímu laserovému paprsku. 
 

Tato v zásadě jednoduchá řídicí smyčka dokáže udržovat 
reflektor dokonale orientovaný na laserový paprsek laser 
trackeru.

Aktivní reflektor lze nyní připevnit na vřeteno stroje. Pokud 
je na něj zaměřený Absolute Tracker, zůstane na laser 
tracker orientován nezávisle na pohybu vřetena stroje.

Reflektor SuperCatEye

Reflektor Super CatEye (SCE) nabízí podobný princip 
jako AR1. Avšak namísto aktivního pohybu při sledování 

laserového paprsku jako u AR1, SCE toho dosahuje mnohem 
větším akceptačním úhlem laseru, tj. ± 75 stupňů, přičemž u 
typického reflektoru je to ± 30 stupňů.

Základní součástí reflektoru Super CatEye (SCE) je 
skleněná koule se specifickým refrakčním koeficientem 
N=2. Refrakční koeficient N=2 znamená, že u laserového 
paprsku dojde k úplnému odrazu zpět k jeho počátku.

S tímto požadavkem souvisí některá fyzikální omezení. Za 
prvé, není snadné najít ten správný skleněný materiál, který 
může poskytnout refrakční koeficient N=2, zejména proto, 
že tento koeficient je závislý na vlnové délce laserového 
paprsku. Za druhé, Absolute Tracker používá dva různé 
laserové paprsky s různými vlnovými délkami: paprsek 
HeNe (632,8 nm) a paprsek ADM (790 nm).

Na základě těchto fyzikálních omezení bylo možné najít 
skleněný materiál, který je mírně nad N=2 pro jednu vlnovou 
délku a mírně pod N=2 pro druhou vlnovou délku. S tímto 
kompromisem nebylo možné vyrobit skleněnou kouli se 
zorným polem 360 stupňů, protože intenzita odraženého 

světla byla pro přesné změření vzdálenosti příliš nízká. Při 
pokrytí poloviny koule však bylo možné získat akceptační 
úhel v rozsahu ± 75 stupňů (tento úhel je omezený 
průměrem paprsku). Skleněná koule je nakonec centrálně 
upravena do 1,5" koule jako reflektor s červeným kroužkem 
(RRR). V závislosti na intenzitě signálu je vzdálenost měření 
maximálně 18 metrů.

Výsledkem je reflektor s širokým akceptačním úhlem, který 
lze umístit přesněji než kterýkoli jiný takový reflektor, který 
byl kdy na trhu.
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Koncepty měření

Vzhledem k dostupnosti nové technologie reflektorů 
jsou nyní k dispozici dvě odlišné metody pro rychlejší 
elektronickou kompenzaci strojů pomocí laser trackeru. 
Obě mají své klady a zápory. Jde o následující dvě metody:

1.

První metoda je v podstatě zrychlenou verzí zavedené 
metody elektronické volumetrické kompenzace, pouze za 
použití sledovacího laserového interferometru, který lze 
najít ve špičkovém laser trackeru namísto jednoduchého 
laserového interferometru.

U této metody jsou měření prováděna z více poloh trackeru, 
ale za použití pouze interferometrické funkce laser trackeru 
pro přímé měření vzdálenosti. Přesná poloha stroje pak 
může být z těchto měření vzdálenosti triangulována. Protože 
tato metoda nepoužívá ke stanovení polohy enkodéry laser 
trackeru, poskytuje přesnější výsledky. Obecně je známá 
jako přístup založený na multilateraci.

Použití laser trackeru namísto jednoduchého lineárního 
laserového interferometru je pro proces efektivnější, 
protože interferometr s jednou osou vyžaduje pečlivé a 
časově náročné nastavení a zarovnání přístroje k cíli. To 
se projeví, zvláště když se to aplikováno na relativně velké 
vzdálenosti při kompenzaci velkých strojů.

Tato metoda přináší významnou úsporu času, který je 
obvykle potřeba při tradiční elektronické volumetrické 
kompenzaci pomocí jednoduchého lineárního laserového 
interferometru. Dalšího zlepšení může být dosaženo 
použitím více systémů k získání datových bodů z každé 
polohy požadované pro proces k dosažení simultánní 
multilaterace. Tato metoda může přinést nejen zkrácení 
doby procesu, ale také lepší opakovatelnost a snížení 
posunu obráběcího stroje v důsledku kolísání teploty 
během měření.

Tato metoda může být také prováděna se speciálním 
samočinným laserovým interferometrem.

2. 

Druhá metoda vyžaduje použití kompletních 3D měřicích 
možností trackeru.Proto umožňuje všechna měření rychle 
provádět z jedné pozice laser trackeru.

Tato metoda je mnohem rychlejší. Vyžaduje pouze jednu 
měřicí laser trackerovou stanici, a tudíž žádné časově 
náročné přemisťování. Vyžaduje však použití enkodérů 
laser trackeru, což má za následek nižší úroveň přesnosti u 
konečných výsledků měření.

Softwarové možnosti

Každá z výše uvedených metod kompenzace vyžaduje 
specifické softwarové řešení. Pro každý koncept měření 
existuje jediná softwarová možnost.

Obě lze připojit přímo ke kalibrovanému obráběcímu stroji, 
což umožňuje řízení obou stran procesu z jedné platformy. 
Každý software vygeneruje dráhu reflektoru v souladu s 
mezinárodními normami (ISO 230-2, 230-4 nebo VDI 3441 
a ISO 10360-2) a může buď řídit stroj přímo, nebo vytvořit 
číslicový řídicí kód, který lze k řízení stroje použít.

Tato řešení mohou také přímo implementovat korekce 
stroje nahráním kompenzačních souborů.

Řídicí a kompenzační funkce každé platformy jsou 
kompatibilní s celou řadou značek strojů.
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Etalon Trac-CHECK a Trac-CAL

Softwarové platformy Trac-CHECK a Trac-CAL od 
společnosti Etalon jsou běžně používanými řešeními 
pro tradiční elektronickou kompenzaci obráběcích 
strojů. Byly optimalizovány pro použití se sledovacím 
laserovým interferometrem nebo laser trackerem namísto 
jednoduchého lineárního laserového interferometru.

Metoda

Laser Tracker je ručně umístěn v rohu stroje. Reflektor je na 
stroji namontován k upínacímu prvku nástroje nebo sondy. 
Laser tracker je připojen k softwaru Etalon Trac-CHECK a 
automaticky sleduje reflektor.

Po několika polohách stroje pro orientaci je softwarem 
Trac-CHECK zaregistrována přesná poloha laser trackeru. 
Software automaticky vypočítává a navrhuje přímky, které 
lze změřit, podle zvolené normy v grafickém uživatelském 
rozhraní – přímky rovnoběžné s osami, rovinou a 
prostorovými úhlopříčkami. Není nutné žádné ruční 
zarovnání, stroj se pohybuje po vybraných přímkách, řízený 
CNC programem nebo online rozhraním.

Tento proces se opakuje z několika dalších laser 
trackerových pozic (minimálně tří). Protokol o měření 
shrnuje výsledky všech měřicích přímek z různých pozic 
a provádí vyhodnocení dle vybrané mezinárodní normy. 
Automaticky se berou v úvahu všechny požadavky normy 
včetně nejistot při testu.

Tato data pak mohou být použita se softwarem Trac-CAL 
pro vytvoření úplné volumetrické analýzy celé geometrie 
stroje a vygenerování kompenzačních dat vhodných pro 
konkrétní stroj.
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Kalibrace osy AfM

Platforma AfM AxisCalibration nabízí řešení, které lze 
aplikovat na novou metodu kompenzace obráběcích 
strojů, která využívá úplnou 3D funkčnost laser 
trackeru.

Software využívá proprietární algoritmus vyvinutý 
společností AfM, který je speciálně navržen pro 
korekci modelu 21 chyb. Jeho modul pro nastavení 
obráběcích strojů je zjednodušenou verzí softwaru 
určeného pro získávání obecných geometrií. Lze 
se s ním naučit pracovat rychle a bez předchozích 
znalostí a umožňuje uživateli nastavit, zarovnat a 
upravit měřicí komponenty celého stroje nebo jiné 
komponenty pomocí laser trackeru.

Metoda

Pomocí modulu Machine Manager vytvořte informace 
potřebné pro měření v softwaru a poté vytvořte 
strategii měření specifickou pro stroj. Během měření 
musí být body přesné jak podle softwaru, tak podle 
vygenerované strategie měření. Účelně proveditelný 
CNC program lze vygenerovat pomocí modulu CNC 
Generator na základě vypracované strategie.

Nyní lze provést měření v modulu Axis Analyzer. To 
se děje zcela automaticky. Během měření obdrží 
uživatel kromě aktuálních odchylek více informací 
o aktuální teplotě, tlaku vzduchu, vlhkosti, zbývající 
době měření a počtu bodů. Zobrazí se v externím 
rozhraní.

Po úspěšném dokončení měření mohou být data 
vyhodnocena známými zápisy v modulu Axis Analyzer.

Provedené měření lze načíst do modulu Error Mapper. 
Na základě výsledků Error Mapper vytvoří specifickou 
mapu chyb pro potřebné řízení. Podporovány jsou 
všechny známé formáty řízení. Software pro všechny 
řídicí jednotky podporuje všechny druhy mapy chyb 
(poloha, přímost a volumetrie).

Nakonec bude provedeno ověřovací měření pomocí 
modulu Axis Analyzer a aktivní mapy chyb tak, aby se 
prokázala účinnost korekce. Mělo by se poznamenat, 
který zápis se používá k ověření, aby bylo možné 
odpovídajícím způsobem upravit strategii měření. Po 
úspěšném ověřovacím měření pomocí modulu Axis 
Analyzer je možné vizualizovat porovnání před a po.

 

Porovnání před a po – změna analýzy geometrie stroje

Správa stroje
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Výsledky testů
Příklady výsledků kompenzace v německém Kinkele: 

VDI/DGQ 3441

Prüfer shailer
Datum 14.03.2019

Maschine Soraluce SL-12000 (Seriennummer: SL_12000-2)
X 10504 mm (12 ppm/°C)
Y 1442 mm (12 ppm/°C)
Z 1004 mm (12 ppm/°C)
Kinematische Kette (X)[H]-(Y)[V]-(Z)[H]
Steuerung Heidenhain

Messgerät (Seriennummer: 750042)
Hersteller Leica
Messunsicherheit -

Messung X,Y,Z-Achse auf Soraluce SL-12000 (AT960-LR)_Active Reflektor
Vorschub 5000 mm/min
Wartezeit 6 s

Kommentar

Standort
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Achse P (Unsicherheit) Pa (Abweichung) Ps (Streubreite) U (Umkehrspanne) VDI erfüllt (ja/nein)
D1
D2
D3
D4
XY1
XY2
XZ1
XZ2
YZ1
YZ2
X 90,86 μm 60,51 μm 28,00 μm 2,66 μm
Y 112,24 μm 19,60 μm 55,87 μm 14,73 μm
Z 34,38 μm 10,28 μm 15,02 μm 1,38 μm
AfM Axis Calibration 15.03.2019 08:46:04 1/4X,Y,Z-Achse auf Soraluce SL-12000 (AT960-LR)_Active Reflektor

X,Y,Z-Achse auf Soraluce SL-12000 (AT960-LR)_Active Reflektor 14.03.2019 Z
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Kennwert Abweichung [μm]
P 90,86 μm
Pa 60,51 μm
Ps 28,00 μm
Psmax 49,55 μm
U 2,66 μm
Umax 6,56 μm
AfM Axis Calibration 15.03.2019 08:46:04 2/4X,Y,Z-Achse auf Soraluce SL-12000 (AT960-LR)_Active Reflektor

X,Y,Z-Achse auf Soraluce SL-12000 (AT960-LR)_Active Reflektor 14.03.2019 Y

Standort
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Kennwert Abweichung [μm]
P 112,24 μm
Pa 19,60 μm
Ps 55,87 μm
Psmax 85,80 μm
U 14,73 μm
Umax 25,69 μm
AfM Axis Calibration 15.03.2019 08:46:04 3/4X,Y,Z-Achse auf Soraluce SL-12000 (AT960-LR)_Active Reflektor

X,Y,Z-Achse auf Soraluce SL-12000 (AT960-LR)_Active Reflektor 14.03.2019 Z

Standort
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Kennwert Abweichung [μm]
P 34,38 μm
Pa 10,28 μm
Ps 15,02 μm
Psmax 28,40 μm
U 1,38 μm
Umax 4,23 μm
AfM Axis Calibration 15.03.2019 08:46:04 4/4X,Y,Z-Achse auf Soraluce SL-12000 (AT960-LR)_Active Reflektor
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Závěr
Použití laserového trackeru pro ověření a kompenzaci 
velkých obráběcích strojů nabízí významné zlepšení z 
hlediska časové náročnosti, a tím významné snížení drahých 
prostojů stroje. Kompenzace může být také provedena s 
větší přesností, protože rychlejší proces kalibrace bude mít 
menší teplotní vliv.

Testy prováděné pomocí laser trackerů podle 
mezinárodních norem svými dobrými výsledky ukazují, že je 
lze použít jako funkční alternativu k jednoduchým lineárním 
laserovým interferometrům. Toto nové řešení může zkrátit 
dobu měření až o 85 procent, a přitom se k němu používá 
hardware, který lze využít také pro účely kontroly součástí.

Kombinace laserových trackovacích interferometrů a 
velkých rozměrů se špičkovým softwarem, který dokáže 
spouštět skripty podle mezinárodních norem, je ideální 
kombinací pro vysoce efektivní a sledovatelnou metodu. 
Stroje lze nejen kontrolovat podle mezinárodní normy, ale 
také automaticky kompenzovat.

Ať už se použije kterákoli z popsaných nových metod, 
kalibrační postup mohou kdykoli zahájit interní operátoři 
s minimálním zaškolením a odbornými znalostmi, není 
nutné prodlužovat dobu plánování nebo uzavírat smlouvy 
s externími odborníky. Při testování obě metody (ať už 
s použitím reflektoru Active Reflector AR1 nebo Super 
CatEye) dosáhly přesnosti do 50 mikronů na 10metrovém 
měřeném objemu.
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