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Rezumat
Pentru mașinile de măsurat și mașinile-unelte, precizia 
geometrică este un criteriu de performanță esențial. 
Cum compensarea numerică și-a dovedit clar utilitatea 
la CMM-uri, aceasta este folosită din ce în ce mai mult la 
mașini-unelte, în plus față de compensarea mecanică. De 
ce să producem piese defecte dacă mașinile de producție 
pot fi testate și îmbunătățite la începutul procesului? 
Aflați cum puteți reduce rebuturile, îmbunătăți calitatea și 
crește productivitatea cu ajutorul compensării volumetrice 
electronice rapide dedicate, utilizând o soluție specializată 
de laser trackere și software.

Garanția calității pieselor fabricate este esențială atunci 
când vine vorba de evitarea zgârieturilor, a perioadei de 
nefuncționare a mașinii sau a întârzierilor în producție. 
Totul depinde de acuratețea mașinii, care se reduce la 
importanța păstrării mașinii în toleranțele necesare. Între 
configurarea incorectă și piesele uzate sau deteriorate, 
există o serie de factori care pot scoate o mașină din 
domeniul de toleranță, ajungându-se la producția de piese 
sub nivelul prevăzut de calitate.

Metodele tradiționale de verificare a performanței cu un 
interferometru laser liniar sunt exacte, dar necesită foarte 
mult timp, mașina neputând fi utilizată timp de mai multe 
ore. În plus, aceste metode necesită un hardware specific 
care nu poate fi utilizat în alte scopuri. Compensarea 
volumetrică electronică cu hardware metrologic combinat 
cu o soluție software specializată oferă nu doar un nou mod 
de a accelera procesul, ci și o soluție de corecție fiabilă.

Introducere/descrierea problemei
Mașinile cu comandă numerică asistată de calculator (CNC) 
execută piese cu un nivel ridicat de precizie și cu toleranțe 
stricte, în special pentru obiectele mari. Dar mașinile 
compensate incorect vor produce piese imprecise care sunt 
aproape întotdeauna identificate prea târziu în procesul de 
fabricație, de obicei abia în cursul controlului final.

Utilizatorul mașinii-unelte primește apoi informații că 
există o piesă greșită, dar nu poate identifica eroarea din 
mașină. Foarte des, mașina pare să funcționeze corect - 
pozițiile x, y și z sunt exact acolo unde trebuie să fie. Dar ce 
facem dacă mașina-unealtă nu este într-adevăr în aceste 
poziții? Și chiar dacă știți că ceva nu este corect, cum puteți 
corecta greșeala cât mai bine, rapid și definitiv?

Context

Mașina de frezare CNC ideală este aliniată drept, perfect 
liniar, are unghiuri perfecte între axe și nu este afectată de 
abateri de rotație.

21 de posibile erori la o mașină-unealtă cu 3 axe

Se pot găsi trei erori de abatere de la rectitudine - una pe 
fiecare axă (EXX, EYX, EZX în fig.1). Alte trei erori mai sunt 
posibile pe axa de rotație (înclinare, abatere, balans, - EAX, 
EBX, EXC) - acestea sunt mai grave și cele mai dificil de 
descoperit. Aceste șase erori pot apărea la oricare dintre 
cele trei axe ale mașinii la un total de 18 erori posibile.

În catalogul de riscuri trebuie adăugate încă trei erori: 
eroarea de unghi drept sau de perpendicularitate între 
fiecare axă. Adică un total de 21. Douăzeci și una de posibile 
erori imposibil de observat în timpul utilizării mașinii. Și 
fiecare dintre aceste 21 de erori va duce la erori de poziție 
și orientare pe Centrul uneltei (Tool Center Point - TCP), 
care vor fi transmise piesei fabricate. Acesta este motivul 
pentru care este necesară o compensare volumetrică.

Fiecare axă liniară, X, Y, Z, poate avea 6 erori geometrice  
(T: Translație; R: Rotație): VDI 2617 / ISO 230-1:

• deviație de poziție XTX, YTY, ZTZ / EXX EYY EZZ
• abatere de la linearitate XTY, XTZ, YTX, YTZ, 
ZTX, ZTY /  
   EYX, EZX, EXY, EZY, EXZ, EYZ
• înclinare  XRZ, YRZ, ZRX / ECX, ECY, EAZ
• abatere   XRY, YRX, ZRY / EBX, 
EAY, EBZ
• balans  XRX, YRY, ZRZ / EAX, EBY, ECZ

Pentru 3 axe liniare sunt posibile 18 erori.

În plus, trebuie luată în considerare unghiularitatea 
acestor 3 axe:

• unghiularitate  x / y  XWY / C0Y
• unghiularitate x / z  XWZ / B0Z
•   unghiularitate  y / z  YWZ / A0Z

Identificarea timpurie a unei probleme
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Scopul compensării volumetrice electronice nu este doar de 
a găsi un mod ușor de a înțelege problema, ci și de a furniza 
un instrument de rezolvare sau îmbunătățire automată a 
inexactității înainte de apariția unei erori de măsurare.

Cum se face acest lucru de obicei: producătorii de mașini-
unelte folosesc un interferometru pentru a controla și, în 
final, pentru a îmbunătăți mașina. Fasciculul de lumină de 
la interferometru trebuie aliniat la axa mașinii. Acest lucru 
presupune mult timp.

Pe piață sunt disponibile diverse sisteme pentru detectarea 
și corectarea erorilor respective. Cele mai frecvente sunt 
interferometrele liniare și cu laser tracking automat.

Cum funcționează un interferometru?

Interferometrul este un dispozitiv extrem de precis (precizie 
de ± 0,001 milimetri) care poate măsura distanțele relative 
dintre două puncte. Dacă se folosesc oglinzi suplimentare, 
se poate măsura și unghiularitatea. 

În general, interferometrele folosesc o sursă de lumină 
laser HeNe (lungime de undă 0,000633 milimetri). Raza 
laser emisă va fi trimisă printr-un dispozitiv optic (separator 
de fascicul) care poate lăsa o parte din lumină să treacă 
direct și poate folosi cealaltă parte drept referință. Lumina 
care trece va fi reflectată direct de un alt dispozitiv 
optic (reflector). Lumina ambelor canale (de referință și 
reflectată) este acum amestecată pentru comparație și se 
poate observa un tipar de repartiție a luminii (interferență).

Pentru a putea face măsurători, unul dintre dispozitive 
(în mod normal reflectorul) va fi astfel mutat încât tiparul 
de interferență să înceapă și el să se miște și dungile de 
lumină de interferență să poată fi numărate. În funcție de 
lungimea de undă a luminii, distanța dintre două franje 
este de 0,000316 milimetri, fără nicio interpolare. Un 
interferometru poate efectua măsurarea la înaltă rezoluție 

și, în funcție de configurație, se poate detecta și direcția 
mișcării reflectorului. Astfel, distanța relativă cu care 
reflectorul a fost deplasat poate fi măsurată cu precizie.

Avantaje și inconveniențe

Cel mai mare avantaj al interferometrelor este că metoda 
de măsurare a acestora este foarte simplă și, în general, 
se bazează doar pe numărarea franjelor, obținându-se un 
nivel foarte ridicat de precizie de măsurare. De asemenea, 
se pot face măsurări dinamice, inclusiv observații despre 
vibrații. Având în vedere această performanță excelentă, 
interferometrele sunt foarte bine acceptate în industrie, 
fiind una dintre cele mai precise metode de măsurare a 
distanței.

Marele dezavantaj al interferometrelor este că se pot face 
doar măsurări relative. Imediat ce raza laser se întrerupe, 
contoarele sunt setate la zero și numărarea dungilor de 
lumină o ia de la început. Fiecare măsurare absolută 
a distanței trebuie să obțină informații suplimentare 
pentru poziția de pornire. În funcție de aplicație, acest 
inconvenient poate fi evitat printr-o configurație specifică 
pentru măsurare. Cu toate acestea, traiectoria în mișcare 
a reflectorului trebuie aliniată suficient de precis, deoarece 
orice întrerupere a razei va perturba procedura de 
măsurare. Această aliniere a traiectoriei durează mult să fie 
instalată, mai ales dacă nu trebuie măsurată doar o singură 
direcție a axei liniare.

În afară de aceste caracteristici specifice unui 
interferometru, parametrii de mediu au impact asupra 
rezultatelor măsurării. La fel ca în cazul tuturor 
echipamentelor optice de măsurare a distanței, numerele 
specifice măsurării sunt în funcție de raza laser și de 
configurarea sistemului utilizat. În general, pentru estimare 
se pot utiliza următoarele numere:

Calea către o piesă (aproape) perfectă

https://www.hexagonmi.com


Manufacturing Intelligence hexagonmi.comManufacturing Intelligence hexagonmi.com

Soluții
Există două soluții bune pentru aceste probleme de 

compensare volumetrică electronică a mașinilor de mari 
dimensiuni. Ambele folosesc un laser tracker ca alternativă la 
un interferometru laser liniar simplu. Fiecare metodă necesită 
și un nou tip de reflector și o soluție software specializată

Sisteme consacrate Absolute Tracker

Sistemele Absolute Tracker AT930 și AT960 oferite de 
Hexagon au fost concepute și acceptate în industrie timp de 
mai mulți ani, deoarece conțin o tehnologie cu interferometru 
și au dovedit că prin adăugarea unui sistem de măsurare 
a distanței Absolute se atinge nivelul de performanță și 
precizie necesar.1 

Până în prezent, unghiul de deschidere al dispozitivului 
reflector a limitat utilizarea sistemelor de tipul Absolute 
Tracker la o procedură de măsurare rapidă și automată 
pentru compensarea volumetrică electronică a mașinilor de 
mari dimensiuni.

Noi concepte de reflector

Când în proces se folosește un reflector tradițional cu un 
unghi de deschidere de numai ± 30 de grade, beneficiile 
uriașe de salvare a unui timp prețios obținute prin utilizarea 
unui sistem de tip laser tracker în loc de un interferometru 
laser liniar simplu sunt anulate de necesitatea de a tot realinia 
manual reflectorul pentru a menține unghiul de deschidere 
al acestuia din câmpul vizual al dispozitivului tracker.

Introducerea reflectorului activ AR1 și a reflectorului Super 
CatEye de către Hexagon înseamnă oportunitatea de a face 
următorul mare pas înainte spre o soluție simplă și rapidă 
pentru compensarea volumetrică electronică a mașinii.

1 Deși funcționează fără interferometru, dacă sunt admise unele 
restricții cu privire la funcționare, atunci se poate utiliza și un sistem 
Absolute Tracker AT40x.

Condiție Incertitudine Incertitudine 
rezultată

Temperatură aer 1 °C 1 µm/m

Presiune aer 1 hPa 0,3 µm/m

Umiditate 10% RH 0,1 µm/m

Conținut de CO2 100 ppm 14 nm/m

Tabelul 1 Sensibilitatea măsurărilor cu laser ale distanței la parametrii 
de mediu
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Reflectorul activ AR1

Reflectorul activ AR1 acționează ca un mic dispozitiv de 
urmărire, dar exact invers - reflectorul urmărește laserul. 
Piesa centrală este un colț de sticlă obișnuit (prismă) care 
seamănă cu o piramidă cu 3 fețe și care este montat exact 
în centrul a două axe perpendiculare de rotație acționate 
electric. O mică parte din partea superioară a prismei este 
tăiată și se montează un mic filtru, în spatele căruia este 
amplasat central un dispozitiv sensibil la schimbarea poziției 
(Position Sensitive Device - PSD).

Acum, de îndată ce raza laser întâlnește prisma, o mică 
parte din rază trece prin PSD, care măsoară deplasarea 
față de centru. Acești parametri de măsurare sunt acum 
folosiți pentru a direcționa motoarele astfel încât planul 

frontal al prismei să fie întotdeauna perpendicular pe raza 
laser care intră. Această buclă de control relativ simplă 
poate menține reflectorul perfect orientat pe raza laser a 
dispozitivului de urmărire.

Reflectorul activ poate fi montat acum pe axul mașinii și 
dacă dispozitivul Absolute Tracker este vizat pe reflector, 
acesta va rămâne orientat către laser tracker independent 
de mișcarea axului mașinii.

Reflectorul SuperCatEye

Reflectorul Super CatEye (SCE) oferă un rezultat similar 
celui obținut cu AR1, pentru că poate fi urmărit cu un 
laser tracker pe o rază de acțiune mult mai largă decât 
a unui reflector tradițional. Cu toate acestea, în loc să 
se deplaseze activ urmărind raza laser ca și la AR1, SCE 
efectuează acest lucru cu un unghi de deschidere cu laser 
mult mai mare – ± 75 grade, comparativ cu ± 30 de grade la 
un reflector standard.

Componenta de bază a reflectorului Super CatEye (SCE) 
este o sferă de sticlă cu un coeficient de refracție specific 
N=2. Coeficientul de refracție N=2 înseamnă că raza laser 
se va reflecta total în punctul său de origine.

Această cerință vine la pachet cu unele restricții fizice. În 
primul rând, nu este ușor să găsești materialul din sticlă 
potrivit care să poată oferi un coeficient de refracție de 
N=2, mai ales că respectivul coeficient depinde de lungimea 
de undă a razei laser. În al doilea rând, un Absolut Tracker 
folosește două raze laser diferite cu lungimi de undă 
diferite: raza HeNe (632,8 nm) și raza ADM (790 nm).

În funcție de aceste restricții fizice, s-a putut găsi un 
material din sticlă cu un coeficient puțin mai mare decât 
N=2 pentru una dintre lungimile de undă și puțin mai mic 
decât N=2 pentru cealaltă lungime de undă. Datorită 
acestui compromis, sfera de sticlă nu a putut fi realizată cu 
o vedere completă de 360 de grade, deoarece intensitatea 
luminii reflectate a fost prea mică pentru a putea efectua 
măsurători precise ale distanței. Dar, prin acoperirea a 
jumătate din sferă s-a putut obține un unghi de deschidere 
în intervalul ± 75 grade (diametrul razei limitează acest 
unghi). Sfera de sticlă este reglată central final într-o sferă 
de 1,5” ca reflector cu inel roșu (red ring reflector - RRR). 
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În funcție de intensitatea semnalului, distanța de măsurare 
este de maxim 18 metri.

Rezultatul este un reflector cu unghi larg de deschidere, 
care poate fi localizat mai precis decât oricare alt reflector 
de acest tip prezent anterior pe piață.

Concepte de măsurare

Având în vedere noua tehnologie cu reflectoare disponibilă, 
acum există două metode diferite pentru compensarea 
rapidă electronică a mașinilor, folosind un laser tracker. 
Fiecare prezintă avantaje și dezavantaje. Pe scurt, cele 
două abordări sunt următoarele:

1.

Prima metodă este, în esență, o versiune accelerată 
a metodei consacrate de compensare volumetrică 
electronică, doar că se utilizează un interferometru cu laser 
tracking, ca cel de la un laser tracker de ultimă generație, în 
loc de un interferometru laser simplu.

Cu această metodă, se fac măsurători în mai multe poziții 
ale tracker-ului, dar pentru măsurări directe ale distanței se 
folosește numai funcția de interferometru a laser tracker-
ului. Poziția precisă a mașinii poate fi apoi triangulată 
pornind de la aceste măsurări ale distanței. Întrucât 
această metodă nu utilizează codificatoarele laser tracker-
ului pentru a determina date privind poziția, aceasta oferă 
rezultate de precizie mai bune. Această abordare este 
cunoscută în mod curent sub denumirea de abordare 
multilaterală.

Utilizarea unui laser tracker, în loc de un interferometru 
laser liniar simplu, este mai eficientă pentru acest proces, 
deoarece un interferometru cu o singură axă necesită o 
configurare atentă și care durează prea mult pentru a fi 
realizată și alinierea instrumentului la țintă. Acest lucru 
este evident în special atunci când se aplică la distanțele 
relativ mari implicate la compensarea mașinilor de mari 
dimensiuni.

Abordarea oferă o îmbunătățire semnificativă a duratei 
necesare în mod obișnuit pentru compensarea volumetrică 
tradițională a mașinii cu un interferometru laser liniar 
simplu. O îmbunătățire suplimentară poate fi obținută dacă 
se folosesc mai multe sisteme pentru a colecta punctele 
de date din fiecare poziție necesară procesului pentru a 
realiza o multilaterare simultană. Această metodă poate 
oferi nu doar un timp al procesului redus, ci și o mai bună 
repetabilitate și o reducere a derapării mașinii-unelte 
datorită variațiilor de temperatură din timpul măsurării.

Această metodă poate fi efectuată și cu un interferometru 
laser tracking automat dedicat, în loc de un laser tracker 
complet.

2. 

A doua metodă de măsurare necesită utilizarea funcțiilor 
complete de măsurare 3D ale trackerului laser și, prin 
urmare, permite ca toate măsurătorile să fie efectuate 
rapid de la o singură stație de tip laser tracker.

Această metodă este clar mult mai rapidă, pentru că 
necesită doar o singură stație de măsurare cu tracker și, 
prin urmare, nu este nevoie de o acțiune de repoziționare 
care durează foarte mult timp. Cu toate acestea, trebuie 
să se utilizeze codificatoare cu laser tracker, motiv pentru 
care rezultatele finale ale măsurării sunt mai puțin precise.

Opțiuni pentru software

Fiecare dintre metodele de compensare de mai sus 
necesită o soluție software specifică proiectată ținând 
cont de acest lucru. Există o singură opțiune de software 
clară pentru fiecare concept de măsurare.

Ambele pot fi conectate direct la mașina-unealtă care este 
calibrată, permițând ca ambele părți ale procesului să fie 
controlate de pe o singură platformă. Fiecare software 
va genera pentru reflector un traseu în conformitate cu 
standardele internaționale (ISO 230-2, 230-4 sau VDI 3441 
și ISO 10360-2) și fie poate porni mașina direct, fie poate 
crea un cod de control numeric care poate fi utilizat pentru 
a porni mașina.

Această conectivitate înseamnă că fiecare opțiune de 
software poate implementa direct și corecții la mașină, prin 
încărcarea fișierelor de compensare.

Funcțiile de control și compensare ale fiecărei platforme 
sunt compatibile cu o gamă largă de mărci de mașini.
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Etalon Trac-CHECK și Trac-CAL

Platformele software Trac-CHECK și Trac-CAL de la Etalon 
sunt soluții consacrate pentru compensarea electronică 
tradițională a mașinilor-unelte. Acestea au fost optimizate 
pentru a fi utilizate cu un interferometru laser tracking 
sau un laser tracker în loc de un interferometru laser liniar 
simplu.

Metodă

Laser tracker-ul este poziționat manual într-un colț al 
volumului mașinii. Un reflector este montat pe instrument 
sau accesoriul sondei. Laser tracker-ul este conectat 
la software-ul Etalon Trac-CHECK, iar laser tracker-ul 
urmărește automat reflectorul.

După câteva poziționări ale mașinii pentru orientare, poziția 
exactă a laser tracker-ului este înregistrată de Trac-CHECK. 
Software-ul calculează și propune automat liniile care pot fi 
măsurate conform standardului selectat într-o interfață de 
utilizator grafică - linii paralele cu axele, planul și diagonalele 
spațiale. Nu este necesară alinierea manuală, mașina se 
deplasează de-a lungul liniilor selectate, controlată printr-
un program CNC sau o interfață online.

Acest proces se repetă de la mai multe alte stații tracker 
(minimum trei). Raportul de măsurare sintetizează apoi 
rezultatele tuturor liniilor de măsurare din diferite poziții și 
face o evaluare conform standardului internațional selectat. 
Toate cerințele standardului, inclusiv incertitudinile de 
testare sunt luate în considerare automat.

Aceste date pot fi apoi utilizate cu software-ul Trac-CAL 
pentru a dezvolta o analiză volumetrică completă a întregii 
geometrii a mașinii și pentru a genera date de compensare 
adecvate pentru mașina respectivă.
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Calibrare axa AfM

Platforma AfM AxisCalibration oferă o soluție care 
poate fi aplicată noii metode de compensare a 
mașinii și care utilizează funcția complet 3D a unui 
laser tracker.

Software-ul folosește un algoritm propriu dezvoltat 
de AfM, care este conceput special pentru 
corectarea modelului cu 21 de erori. Modulul său 
de configurație a mașinilor-unealtă este o versiune 
simplificată a software-ului conceput pentru 
colectarea geometriilor generale. Poate fi învățat 
rapid, nu necesită cunoștințe prealabile și permite 
utilizatorului să configureze, să alinieze și să regleze 
componentele de măsurare sau alte componente ale 
unei întregi mașini cu un laser tracker.

Metodă

Crează informațiile necesare pentru o măsurare în 
software folosind modulul Machine Manager, apoi 
crează strategia de măsurare specifică mașinii. În 
timpul unei măsurări, punctele trebuie să fie precise 
atât în funcție de software, cât și de strategia de 
măsurare generată. Un modul CNC executabil într-un 
anumit scop poate fi generat cu modulul Generator 
CNC pe baza strategiei elaborate.

Măsurarea poate fi efectuată acum în modulul 
Analizor axă. Acest lucru se face complet automat. 
În timpul măsurării, utilizatorul va primi, în plus față 
de abaterile curente, mai multe informații privind 
temperatura curentă, presiunea aerului, umiditatea, 
timpul de măsurare rămas și numărul de puncte. 
Acestea vor fi afișate într-o interfață externă.

După finalizarea cu succes a unei măsurări, datele 
pot fi evaluate prin însemnări cunoscute în modulul 
Analizor axă.

Măsurarea efectuată poate fi citită în modulul 
Dispozitiv de cartografiere erori. Pornind de aici, 
Dispozitivul de cartografiere erori va crea o hartă 
de erori specifică pentru controlul necesar. Este 
compatibil cu toate formatele de control cunoscute. 
Toate tipurile de cartografiere a erorilor (poziție, 
rectiliniaritate și volum) sunt compatibile cu software-
ul pentru toate controlerele.

La final se va face o măsurare de verificare cu modulul 
Analizor axă și o cartografiere a erorilor active pentru 
a demonstra eficacitatea corecției. Ce însemnare 
este folosită dacă verificarea trebuie notată, astfel 
încât strategia de măsurare să poată fi ajustată în 
consecință. După o măsurare de verificare efectuată 
cu succes cu modulul Analizor axă se poate vizualiza 
o comparație înainte/după.

 

Comparație înainte/după - Analiza schimbărilor de geometrie a mașinii

Management mașină
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Testare rezultate
Exemple de rezultate de compensare la Kinkele, Germania: 

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
2.500,0000 mm 5.000,0000 mm 7.500,0000 mm 10.000,0000 mm0 mm

Ab
w

ei
ch

un
g 

[μ
m

]

-7,5

-2,5

2,5

7,5

12,5

17,5

22,5

27,5

32,5

37,5

42,5

47,5

52,5

57,5

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

Standort
2.500,0000 mm 5.000,0000 mm 7.500,0000 mm 10.000,0000 mm0 mm

Ab
w

ei
ch

un
g 

[μ
m

]

25

50

75

0

��  ↑↓ ��  ↑, ��  ↓ ��  + 1/2(    +       ), ��  − 1/2(    +       )

X-Achse

Y-Achse

Z-
Ac

hs
e

2205

4305

6406

8506

10607

-1162-874-586-298-10
-812
-611
-411
-210
-10

104
-1450

Standort
2.500,0000 mm 5.000,0000 mm 7.500,0000 mm 10.000,0000 mm

Ab
w

ei
ch

un
g 

[μ
m

]

-0,25
0,25
0,75
1,25
1,75
2,25
2,75
3,25
3,75
4,25
4,75
5,25
5,75
6,25
6,75

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
250 mm 500 mm 750 mm 1.000 mm 1.250 mm0 mm

Ab
w

ei
ch

un
g 

[μ
m

]

-50

-25

25

50

0

��  ↑↓ ��  ↑, ��  ↓ ��  + 1/2(    +       ), ��  − 1/2(    +       )

X-Achse

Y-Achse

Z-
Ac

hs
e

2205

4305

6406

8506

10607

-1162-874-586-298-10
-812
-611
-411
-210
-10

104
-1450

Standort
250 mm 500 mm 750 mm 1.000 mm 1.250 mm0 mm

Ab
w

ei
ch

un
g 

[μ
m

]

2,5

5,0

7,5

10,0

12,5

15,0

17,5

20,0

22,5

25,0

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
250 mm 500 mm 750 mm0 mm

Ab
w

ei
ch

un
g 

[μ
m

]

-20,0

-17,5

-15,0

-12,5

-10,0

-7,5

-5,0

-2,5

2,5

5,0

7,5

10,0

12,5

15,0

0

��  ↑↓ ��  ↑, ��  ↓ ��  + 1/2(    +       ), ��  − 1/2(    +       )

X-Achse

Y-Achse

Z-
Ac

hs
e

2205

4305

6406

8506

10607

-1162-874-586-298-10
-812
-611
-411
-210
-10

104
-1450

Standort
250 mm 500 mm 750 mm0 mm

Ab
w

ei
ch

un
g 

[μ
m

]

0,25
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,25

0

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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Concluzie
Utilizarea unui laser tracker pentru verificarea și 
compensarea mașinilor-unelte pentru volum mare oferă 
îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește durata 
și, prin urmare, o reducere semnificativă a perioadei 
costisitoare de nefuncționare a mașinii. De asemenea, 
înseamnă că compensarea poate fi făcută cu mai multă 
precizie, deoarece un proces de calibrare mai rapid va 
suferi influențe termice mai mici.

Prin rezultatele bune obținute, testele efectuate cu laser 
trackere, cu respectarea standardelor internaționale, 
demonstrează că pot fi utilizate drept o alternativă viabilă la 
interferometrele laser liniare simple. Această nouă soluție 
poate reduce timpul de măsurare cu până la 85%, în timp 
ce un hardware poate fi folosit și în scopuri de inspecție a 
pieselor.

Combinația dintre tehnologia laser tracking pentru volum 
mare și software-ul de înaltă performanță care poate 
rula scripturi conform standardelor internaționale este 
combinația perfectă pentru o metodă extrem de eficientă 
și trasabilă. Mașinile nu pot fi doar verificate conform unui 
standard internațional, ci și compensate automat.

Indiferent care metodă de explorare este utilizată, 
procedura de calibrare poate fi inițiată în orice moment de 
către operatori interni cu pregătire și experiență minimă, 
fără a fi necesară o prelungire a timpului de preplanificare 
sau contractarea de specialiști terți. La testare, ambele 
metode (indiferent dacă s-a utilizat reflectorul activ AR1 
sau reflectorul Super CatEye) s-a obținut o precizie de 50 
microni la un volum de măsurare de 10 metri.
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