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Резюме: Всяка плоска повърхнина може да бъде представена посредством съвкупност от точки, които й 
принадлежат и са избрани така, че да визуализират реалната й форма по подходящ за целите на изследването 
начин. В доклада е предложена схема и алгоритъм за изследване на макрогеометрията на плоски повърхнини, 
при използване на лазерни технологии за измерване на отклонение от праволинейност чрез привеждане на 
първичната измервателна информация към виртуална базова координатна система.

Ключови думи: координатни измервания, отклонение на формата, виртуална базова повърхнина.

1. Въведение
При изследването на формата на плоски по-

върхнини на голямогабаритни обекти и съоръ-
жения широко приложение намират лазерните 
измервателни системи. Методът на измерване 
се основава на измерване отклоненията от 
праволинейност на разположени по определена 
схема профили на повърхността [2, 3]. Изходна 
първична база при измерването е енергетичната 
ос на лазерния сноп [1].

Измерването на отклонението от равнин-
ност по същество се свежда до определяне 
координатите на точки от избраните профили 
по направление, перпендикулярно на равнина, 
която използваме за базова спрямо измерваната 
повърхнина и е избрана за такава по определен 
критерий.

Изборът на позиции на точките обикновено 
се подчинява на определена закономерност. 
Най-често те са равномерно разположени по 
мрежа, обхващаща нормирания участък от по-
върхнината, обект на измерване. В зависимост 
от целите на изследването, при избора на точки 
може да бъде зададена различна дискретност, 
което определя степента на съответствие между 
извлечената и реалната форма на обекта.

2. Схема на измерване
Принципна схема на измерване на откло-

нение от равнинност с лазерна измервателна 
система за праволинейност е представена на 
фиг. 1.

Лазерният излъчващ блок 1 и измерваният 

обект 5 са установени върху стабилна обща 
основа. Фотоприемният модул с вградения 
позиционно-чувствителен елемент (ПЧФ) 2 с 
помощта на базиращ триопорен мост се пози-
ционира върху повърхността 5 в измерваната 
точка с координати X, Y.

Фиг.1. Принципна схема на измерване на 
отклонение от равнинност

Лазерният сноп с помощта на регулира-
щите механизми на статива се ориентира по 
направление I и номинално успоредно на 
повърхността. Енергетичната ос на лазерния 
сноп дефинира оста Х на измервателната базова 
координатна система, а оста Z се дефинира от 
координатната ос на еднокоординатния ПЧФ, 
ориентирана номинално перпендикулярно на 
измерваната повърхнина.

ПЧФ 2 се разполага последователно в измер-
ваните точки от мрежата. С цел осигуряване на 
цялостното покриване на нормирания участък 
от изследваната повърхнина лазерният лъч се 
отклонява по съответните направления с помо-
щта на плоските огледала 3 и 4.
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Основен проблем при подобни схеми на 
измерване е привеждането на първичната 
измервателна информацията към обща коор-
динатна система за оценка на отклонението от 
равнинност на изследваната повърхнина.

3. Привеждане на първичната 
измервателна информация към 
ВБКС
В основата на предложената методика е 

идеята да се дефинира подходяща за целите на 
изследването виртуална базова равнина (ВБР), 
свързана с измерваната повърхнина, спрямо 
която да бъде приведена първичната измерва-
телна информация за координатите на точките 
от измерваната повърхнина и представена из-
влечената й форма. При измерването са приети 
следните означения: 

n – брой на интервалите по ос Х;
i – текуща точка по ос Х, като i = 0,1 ... n;
Lx – дължина на нормирания участък по ос 

Х (дължина на мрежата по ос Х);
lx = Lx /n – дължина на 1 стъпка по ос Х;
li = i.Lx/n – x-координата на i-тите точки 

(дължина от началото на КС до точки i по ос Х);
m – брой на интервалите по ос Y;
j – текуща точка по ос Y, като j = 0,1 … m;
Ly – дължина на нормирания участък по ос 

Y, равна на ширината на мрежата (общ случай);
ly = Ly/m – дължина на 1 стъпка по ос Y;
lj = j.Ly/m – y-координата на j-тите точки 

(дължина от началото на КС до точки j по ос Y);
ij – текуща точка от мрежата;
zij – координатата z на текуща точка ij от 

мрежата, приведена към ВБР;
𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖0  – координатата z на текуща точка ij от 

мрежата, измерена от позиция i0 (фиг. 3); 
∆𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖0  – корекционна стойност, разлика 

между стойноста от текущо измерване на Z 
координата на точка ij, направено от позиция 
i0 и стойноста на координатата на точката, 
приведена към ВБР.

Измерват се координатите zi0 на точките от 
профилa по направление I (ос Х), след което с 
помощта на плоското огледало 3, снопът се на-
сочва по направление II, номинално успоредно 
на измерваната повърхнина и перпендикулярно 
на направление I, дефинирайки ос Y. Измерват 
се координатите zi0 на точките от този профил.

Трите крайни точки на тези профили де-
финират виртуалната базова равнина, спрямо 

която се привеждат резултатите от измерване-
то на координатите Z на останалите точки от 
повърхнината (фиг. 2). С помощта на плоското 
огледало 3 снопът се насочва последователно 
по направление на диагоналите 00-nm и n0-0m 
и се измерват координатите 𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖00  и 𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖0𝑛𝑛 . За при-
веждане на измерените координати на точките 
от диагоналите към референтната равнина се 
използват измерените координати на точките 
по направление на оси X и Y, а за останалите 
профили - и на точките от диагоналите.

Фиг.2. Схема на дефиниране на виртуална  
базова равнина

Привеждането на първичната измервателна 
информация за точките към ВБКС, дефини-
рана чрез ВБР, се свежда до определянето на 
корекционни параметри, с помощта на които в 
измерените координати се компенсират греш-
ките, свързани с ъгловите измествания на пър-
вичната измервателна база (оста на лазерния 
сноп) от равнинната X-Y при препозициониране 
на плоските огледала (3 и 4).

Използва се математически модел, чрез 
който, след повторно измерване на точки, ко-
ординатите на които вече са известни, от друга 
измервателна позиция, се определят зависимо-
сти между измерените и известните стойности 
за съответната точка. На база на тези изчисле-
ния се определят корекции за всички точки по 
линията на измерване, за привеждането им към 
ВБКС (фиг. 3).

За изчислителната част е от значение ви-
дът на мрежата, която ще бъде построена при 
изследването на обекта. Тя се подбира с цел 
минимизиране броя препозиционирания на 
елементи от измервателното оборудване, което 
е важно, както за сложността на измерването и 
времетраенето на процеса, така и за точността 
на измерването.
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Фиг.3. Привеждане на точките към ВБР

Най-подходящ е случаят, при който броя 
на интервалите по оси X и Y са равни и четни  
(n = m = 2k). Тогава, независимо от броя точки 
по осите, диагоналите се пресичат в точка от 
мрежата и по цялата си дължина преминават 
през такива точки.

Измерването може да се извърши с най-ма-
лък брой препозиционирания на елементи от 
измервателното оборудване и с най-малък брой 
измервания. Освен това, този вариант позволява 
контролно (неколкократно) измерване на точки 
от всяка линия.

С използването на различни стъпки по осите 
lx = Lx/n ≠ ly = Ly/n, тази мрежа лесно може да 
се приложи за различни по форма обекти.

4. Измерването на отклонение от 
равнинност спрямо ВБКС
Изследването се извършва при следната 

последователност: 
ü Определяне на нормиран участък, върху 

който ще се проведе измерването;
ü Определяне и построяване на мрежата 

на нормирания участък;
ü Позициониране на измервателната сис-

тема спрямо мрежата (фиг. 1);
ü Измерване на координатите z00 , z10 , … 

zn0 на всички точки от мрежата, лежащи по ос 
Х – т. 00, 10, … n0;
ü Измерване на координатите z01 , z02 , … 

z0m на всички точки от мрежата, лежащи по ос 
Y – т. 00, 01, …, 0m;
ü Определяне на ВБР през точките 00, n0 

и 0m с Z координати z00, zn0, z0m (фиг. 2);
ü Измерване на т. 0m от позиция n0 - оп-

ределяне на 𝑧𝑧0𝑚𝑚
𝑛𝑛0  и пресмятане на корекцията 

𝛥𝛥𝑧𝑧0𝑚𝑚
𝑛𝑛0  и корекцията 𝛥𝛥𝑧𝑧𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛0  за пресечната точка 

на диагоналите (p=n/2, q=m/2) (фиг. 4).

Фиг.4. Привеждане на n0 - 0m к ъм ВБР

𝛥𝛥𝑧𝑧0𝑚𝑚
𝑛𝑛0 = 𝑧𝑧0𝑚𝑚

𝑛𝑛0 − 𝑧𝑧0𝑚𝑚  (1)

𝛥𝛥𝑧𝑧𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛0 =
1
2
𝑧𝑧0𝑚𝑚
𝑛𝑛0  (2)

ü Измерване на Z координатата 𝑧𝑧𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛0  на 
пресечната точка на диагоналите от позиция n0 
(фиг. 5) и привеждането й към ВБР чрез∆𝑧𝑧𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛0  –  
определяне на zpq;

𝑧𝑧𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝑧𝑧𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛0 − ∆𝑧𝑧𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛0    (3)

Измерване на 𝑧𝑧𝑝𝑝𝑝𝑝00  - координатата на пре-
сечната точка на диагоналите от позиция 00 и 
определяне на корекцията ∆𝑧𝑧𝑝𝑝𝑝𝑝00 . Пресмятане 
на корекциите ∆𝑧𝑧𝑛𝑛𝑚𝑚00   за точките по диагонала 
00 – nm (фиг. 5);

𝛥𝛥𝑧𝑧𝑝𝑝𝑝𝑝00 = 𝑧𝑧𝑝𝑝𝑝𝑝00 − 𝑧𝑧𝑝𝑝𝑝𝑝   (4)

𝛥𝛥𝑧𝑧𝑛𝑛𝑚𝑚00 = 2∆𝑧𝑧𝑝𝑝𝑝𝑝00  (5)

Фиг.5. Привеждане на 00 - nm к ъм ВБР



512

ü Определяне на приведената към ВБР  
Z координата на точката nm от диагонала  
00-nm чрез 𝛥𝛥𝑧𝑧𝑛𝑛𝑚𝑚00   - определяне на точки zii , вкл. 
znn (фиг. 5);

𝑧𝑧𝑛𝑛𝑚𝑚 = 𝑧𝑧𝑛𝑛𝑚𝑚00 − ∆𝑧𝑧𝑛𝑛𝑚𝑚00   (6)

ü Измерване на  𝑧𝑧𝑛𝑛𝑚𝑚0𝑚𝑚  - измерване на т. znm от 
позиция 0m и пресмятане на корекциите 𝛥𝛥𝑧𝑧𝑖𝑖𝑚𝑚0𝑚𝑚  
за точките по линия 0n – nm (фиг. 6); 

𝛥𝛥𝑧𝑧𝑛𝑛𝑚𝑚0𝑚𝑚 = 𝑧𝑧𝑛𝑛𝑚𝑚0𝑚𝑚 − 𝑧𝑧𝑛𝑛𝑚𝑚  (7)

𝛥𝛥𝑧𝑧𝑖𝑖𝑚𝑚0𝑚𝑚 =
𝑖𝑖
𝑚𝑚
∆𝑧𝑧𝑛𝑛𝑚𝑚0𝑚𝑚  (8)

Фиг.6. Измерване на точки по линия 0m - nm

ü Измерване на 𝑧𝑧𝑖𝑖𝑚𝑚0𝑚𝑚  координатите на 
точките по линията 0m – nm от позиция 0m и 
привеждане на стойностите им към ВБР;

𝑧𝑧𝑖𝑖𝑚𝑚 = 𝑧𝑧𝑖𝑖𝑚𝑚0𝑚𝑚 − ∆𝑧𝑧𝑛𝑛𝑚𝑚0𝑚𝑚    (9)

ü Измерване последователно на точките 
по линии 10 – 1m, 20 – 2m … i0 – im ... n0 – nm. 
Измерват се съответно точките 1m, 2m,…, im, 
…, nm от позиции в точките 10, 20 … i0 … n0 и 
определяне на 𝛥𝛥𝑧𝑧𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖0  (фиг. 7).

𝛥𝛥𝑧𝑧𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖0 = 𝑧𝑧𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖0 − 𝑧𝑧𝑖𝑖𝑚𝑚  (10)

𝛥𝛥𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖0 =
𝑖𝑖
𝑚𝑚
∆𝑧𝑧𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖0  (11)

ü Привеждане на всички измерени точки 
към ВБР, чрез изчислените корекционни коефи-
циенти за всяка позиция от мрежата;

𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖0 − ∆𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖0  (12)

ü Определяне на средната равнина към 
извлечената повърхнина (фиг. 8);

 

Фиг.7. Измерване на точките по линии  
10 – 1m … i0 – im ... n0 – nm

Фиг.8. Извлечена повърхнина

С така предложената последователност при 
измерването и обработката на първичната из-
мервателна информация за привеждането й към 
ВБКС се реализира извлечената повърхнина, 
на която със съответен софтуер се определя 
отклонението от равнинност.

4. Заключение
Създаден е алгоритъм за привеждане към 

ВБКС на първичната измервателна информация 
при използване на лазерни системи за измерва-
не на праволинейност, позволяващ изследване и 
оценка на макрогеометрията на плоски повърх-
нини на голямогабаритни обекти и съоръжения 
при необходимата пълнота на информацията.
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EXAMINATION OF FLAT SURFACES’ MACROGEOMETRY USING 
STRAIGHTNESS MEASUREMENT LASER SYSTEMS
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Abstract: Each flat surface can be represented by a set of points belonging to it and selected so as to visualize its 
actual form in suitable for the purposes of the study way. In the report a schema and an algorithm for examination 
of flat surfaces’ macrogeometry using laser technology for straightness measurements are proposed, which allow 
bringing the primary measurement information to a virtual reference coordinate system (VRCS).

Key-Words: coordinate measurements, deviation of form, virtual reference surface
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ИССЛЕДОВАНИЕ МАКРОГЕОМЕТРИИ ПЛОСКИХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПОМОЩЬЮ ЛАЗЕРНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

СИСТЕМ ДЛЯ ПРЯМОЛИНЕЙНОСТИ

Христиана Николова 1), Красимир Димитров 2)

ТУ - София, 1000 София, бул.” Кл. Охридски 8”, www.tu-sofia.bg
e-mails: hristqna@abv.bg1) , borago@abv.bg2) 

Резюме: Каждая плоская поверхность может быть представлена в виде множества принадлежащих ей точек, 
выбраных так, чтобы визуализировать ее фактическая форма подходящим для целей исследования образом. 
В докладе предложена схема и алгоритм для изучения макрогеометрии плоских поверхностей с помощью 
лазерных технологий для измерения отклонения от прямолинейности путем приведения первичных данных 
измерений к виртуальной базовой координатной системе.

Ключевые слова: Координатные измерения, отклонение формы, виртуальная базовая поверхность.
 
 


