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Резюме: Разглежда се определянето на непостоянството на оста на въртене на обекти, осъществяващи
точни ротационни движения. Описват и се анализират различни схеми на измерване на това непостоянство,
изразено, чрез блуждаещо радиално, аксиално и ъглово биене. Посочват се основните предимства и
недостатъци на отделните схеми, както и областта на тяхното приложение.
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1. Въведение (Общи положения)
Постоянството на оста на въртене е основно
изискване към обектите, осъществяващи точни
въртеливи движения (предметни маса на кръгломерни уреди, ротационни модули на измервателни системи, на обработващо оборудване и др.).
Това непостоянство се оценява, чрез т.н.
блуждаещо биене (радиално, аксиално и ъглово).
Радиалното блуждаещо биене (∆ рбб) се
дефинира като непостоянство на положението
на точка от мигновените оси на въртене спрямо
виртуална базова ос в дадена равнина перпендикулярна на тази ос.
Аксиалното блуждаещо биене (∆ абб) се
дефинира като непостоянство на положението
на точки от мигновените оси на въртене спрямо
дадена равнина перпендикулярна на виртуалната
базова ос.
Ъгловото блуждаещо биене (∆ъбб) се дефинира като непостоянство на ъгловото положение на
мигновените оси на въртене спрямо виртуалната
базова ос.
Виртуалната базова ос е права в дадена координатна система XYZ, преминаваща през центроидите на точките от мигновените оси на въртене в
две отдалечени една от друга успоредни равнини
XOY [2]. Оста на въртене е ориентирана по оста Z.
Центроид – точка с координати, средноаритметични на координатите на точките, спрямо
които той се определя.

Блуждаещото биене в дадена равнина или направление, следва да се разгледа като геометрично
място на точки от мигновените оси на въртене на
обекта и представлява съответно сложна затворена крива или съвкупност от точки разположени
по линията на измерване (фиг. 1а, б).
Количествено блуждаещото биене може
да бъде оценено чрез големината на зоната на
разположение, чрез размаха на отклонението
спрямо виртуалната база или чрез мигновените
положения на мигновените оси спрямо виртуалната базова ос.
Така например радиалното блуждаещо биене
може да бъде оценено чрез диаметъра D на описаната около кривата окръжност (фиг. 1а) чрез мигновените отклонения ∆i спрямо центроида или
чрез размаха на тези отклонения ∆𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − ∆𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 .
Следва да се отбележи, че диаметърът на
обвиващата окръжност D се влияе от екстремните отклонения ∆𝑖𝑖екстр и не е достатъчно
информативен, което силно ограничава неговото
използване.
Аксиалното блуждаещо биене се оценява
чрез мигновените положения на точките от мигновените оси на въртене спрямо центроида им
или размаха на това положение в направление на
виртуалната базова ос (оста z) (фиг. 1б).
Ъгловото блуждаещо биене се оценява чрез
ъгъла αi, който сключва i-та мигновена ос на вър-

Разработката е реализирана с финансовата подкрепа на МОН (дог. № ДФНИ Т02/9 “Изследване и
разработване на нови методи и технологии за измерване на геометрични параметри на голямогабаритни
детайли и съоръжения”)
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практика за определяне на радиалното и аксиалното блуждаещо биене. Но по-долната методика е
възможно и определянето на ъгловото блуждаещо
биене.
Процедурата включва измерването на радиалното и аксиално биене на еталонна стъклена
полусфера, установена на предметната въртяща
се маса на изследвания обект (фиг. 2а, б)с помощта
на две измервателни глави (ИГ) и последваща
обработка на тази първична информация [4].

Фиг. 1

тене с виртуалната базова ос или чрез размаха на
тези ъгли 𝛼𝛼𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝛼𝛼𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 (фиг. 1в).
Положението на мигновената ос на въртене
респективно ъгълът αi функция на ъгъла φi на
завъртане на обекта около виртуалната базова ос.
И трите вида блуждаещо биене имат своя
систематична и случайна съставка, които могат
да се оценят при многократно измерване и съответна статистическа обработка на резултатите от
измерването.

2. Схеми на измерване – описание,
същност и сравнителен анализ
2.1. Схема №1
Схемата се използва често в метрологичната

Фиг. 2

В общ случай радиалното биене включва
следните съставки:
· Отклонението от кръглост на профила в
измерваното сечение (EFK);
· Ексцентрицитета на центъра на асоциираната
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окръжност на измервания профил спрямо
оста на въртене (e);
· Блуждаещото биене в радиално направление
(блуждаещо радиално биене – ∆рбб).
Аксиалното биене включва следните съставки:
· Отклонението от равнинност EFE на измервания профил на съответната челна
повърхнина по зададен радиус;
· Отклонението от перпендикулярност EPR
на асоциираната равнина на измервания
по зададен радиус профил спрямо оста на
въртене;
· Осовото блуждаещо биене ∆обб (непостоянството на осовото положение на детайла при
въртеливото му движение);
· Съставка, свързана с неуспоредността EPA
на мигновените оси на въртене, респективно
неуспоредността на перпендикулярните на
тях равнини, изпълняващи ролята на мигновени изходни бази т.е. съставка, свързана с
ъглово блуждаещо биене.
При използване на еталонна сфера, съставката свързана с нейното собствено отклонение на
формата може да се пренебрегне и тогава блуждаещото биене се проявява като отклонение от
кръглост на измервания профил на полусферата.
На построените по резултатите от радиалното
биене профилограми блуждаещото радиално
биене се изразява като отклонение от кръглост
спрямо средната асоциирана окръжност, центърът
на която е центроид на разглежданите (получените стойности) (фиг. 3). Блуждаещото радиално
биене е равно на отклонението от кръглост ∆i на
измервания профил.

Аналогично на радиалното блуждаещо биене и
аксиалното блуждаещо биене ∆абб𝑖𝑖 при даден
ъгъл на завъртане φi, може да бъде представено
във вид на профилограма, като отклонение от
кръглост спрямо средна асоциирана окръжност.
При измерване на радиалното и аксиалното
блуждаещо биене на вретеното на металорежещи
машини се използва измервателен дорник със
сачма (фиг. 2в) [3]. Обикновено се нормира височината z1 и z2 на сечението, в което се извършва
измерването на полусферата или дължината z
на измервателния дорник на който е установена
сачмата (фиг. 2в).
Следва да се отбележи, че блуждаещото радиално биене се дължи на два фактора: успоредното измерване на мигновените оси на въртене
и ъгловото им отклонение от виртуалната базова
ос. При необходимост тези две съставки могат
да бъдат определени поотделно, като се оцени
ъгловото блуждаещо биене. В редица случаи
оценката именно на ъгловото блуждаещо биене
е от съществено значение при определяне на
функционалните и метрологични възможности
на редица измервателни системи, съдържащи
ротационни модули.
Предлаганата по-долу методика позволява
да се определи ъгловото блуждаещо биене по
резултатите от измерване на радиалното биене
на различна височина z на измервания профил на
полусфера от предметната маса (фиг. 2а, б).
Както се вижда от фиг. 4а ъгълът αi, който
сключва i-та мигновена ос на въртене с виртуалната базова ос може да се определи по разликата
между ∆рбб𝑖𝑖 в две отстоящи на разстояние ∆z
сечения по формулата:

𝛼𝛼𝑖𝑖 = arctg

Фиг. 3

При измерване на аксиалното биене с ИГ с
плосък измервателен накрайник и добро центриране на полусферата, всички съставки, освен
осовото блуждаещо биене са пренебрежими. Последното може да бъде измерено директно с ИГ2.
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Δ𝑖𝑖𝑧𝑧 2 −Δ 𝑖𝑖 𝑧𝑧
Δ𝑧𝑧

1

(1)

Аналогично на радиалното и аксиално блуждаещо биене, ъгловото блуждаещо биене може да
се представи във вид на профилограма, за оценка
на отклонението от кръглост, на която Δ𝛼𝛼 𝑖𝑖 представлява отклонение от кръглост спрямо средна
базова окръжност (фиг. 4б).
Представянето на блуждаещото радиално,
аксиално и ъглово биене във вид на профилограми
за оценка на отклонението от кръглост позволява
да се оценят както техните текущи стойности
като функция на ъгъла на завъртане φi, така и
максималното им разсейване във вид на размах.
Построяването на профилограмите се осъществява по стандартни програми.

Фиг. 5

Фиг. 4

Към предимствата на схема №1 могат да се
отнесат:
· Възможността за определяне както на радиалното и аксиалното блуждаещо биене, така
и ъгловото блуждаещо биене;
· Високата точност на първоначалната измервателна информация;
· Простотата на измервателната екипировка;
· Възможността на автоматизация на измерването, обработката и представяне на
резултатите, което позволява измерване на
радиалното и аксиално блуждаещо биене
както в статичен, така и в динамичен режим.
Към недостатъците следва да се отнесе необходимостта от последователно (неедновременно)
измерване на радиалното биене на различни височини на измерваните профили на полусферата,
което затруднява прецизната оценка на случайната съставка на ъглово блуждаещо биене.
2.2. Схема №2
Тази схема по своята същност е аналогична
на схема №1, но вместо еталонната стъклена
полусфера се използва еталонен стъпалообразен
вал, чиито две шийки са предварително калибрирани по EFK, а челната повърхнина по EFE с
помощта на кръгломер (фиг. 5).

С измервателните глави ИГ1 и ИГ2 се измерва
челното биене по пътечка с радиус R. По тази
пътечка е осъществено и калибрирането по EFE.
При установяване на челото на дорника на стъклена интерферационна пластина необходимостта
от калибриране по EFE отпада.
При измерването на радиалното и челно биене
собствените отклонения на формата (EFK на шийките и EFE на челната повърхнина) се изключват,
чрез въвеждане на съответни поправки.
Аксиалното биене се определя по полусумите
∆𝐴𝐴𝑖𝑖 от показанията 𝐴𝐴1𝑖𝑖 и 𝐴𝐴2𝑖𝑖 на ИГ1 и ИГ2 при
даден ъгъл на завъртане φi, т.е.

𝐴𝐴1𝑖𝑖 + 𝐴𝐴2𝑖𝑖
(2)
2
По този начин се изключва влиянието на неперпендикулярността на челото на вала спрямо
оста на въртене.
Аналогично на радиалното и ъглово блуждаещо биене по тези стойности се строи профилограма и текущите стойности на аксиалното
блуждаещо биене ∆абб𝑖𝑖 , както и техния размах се
оценяват чрез отклоненията от кръглост спрямо
средната асоциирана окръжност.
Към предимствата на схема №2, освен посочените по-горе за схема №1 е и възможността за
едновременно измерване на радиалното и челно
биене на калибрираните радиални и челни профили (повърхнини) на измервателния дорник,
което е от съществено значение при оценка на
блуждаещото ъглово биене в динамичен режим.
Към недостатъците може да се отнесат необходимостта от измервателен дорник, калибриран
по EFK и EFE, което усложнява измервателната
екипировка и се отразява на точността на измерване.
∆𝐴𝐴𝑖𝑖 =
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2.3. Схема №3
По тази схема могат да се определят аксиалното и ъглово блуждаещо биене (фиг. 6).

даещо биене на оста.
Тогава аналогично на схема №1 текущият
ъгъл αi между мигновените оси на въртене и
виртуалната базова ос може да се определи от
израза (фиг. 6б):

𝛼𝛼𝑖𝑖 = 90° − 𝛼𝛼 ′ = 90° − arctg

Di=D2i-D1i

Фиг. 6

С помощта на две измервателни глави ИГ1
и ИГ2 се измерва челното биене по пътечки с
радиуси R1 и R2 на стъклена интерферационна
пластина, установена на предметната маса (фиг.
6а). При добро центриране линията на измерване
с ИГ1 съвпада приблизително с оста на въртене
т.е. може да се приеме R1≈0 и по нейните показания 𝐴𝐴1𝑖𝑖 може да се оцени директно аксиалното
блуждаещо биене. По стойностите на 𝐴𝐴2𝑖𝑖 се строи
профилограма, по която текущите стойности на
∆абб𝑖𝑖 и техния размах се оценяват като отклоненията от кръглост аналогично на схема №1 и №2.
Челното биене измерено с ИГ2, включва както
осовото блуждаещо биене, така и ъгловото блуж-
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𝐴𝐴2 𝑖𝑖 −𝐴𝐴1 𝑖𝑖
𝑅𝑅2

,,

(2)

където 𝐴𝐴2𝑖𝑖 са текущите показания на ИГ2, измерваща челното биене на пътека с радиус R2.
По така изчислените стойности на αi може
да се построи профилограма, по която текущите
стойности на ∆ъбб т.е. αi да се представят във
вид на отклонения спрямо средна асоциирана
окръжност (фиг. 6в).
Основно предимство на схема №3 е възможността за измерване на аксиалното и ъглово биене
с помощта на сравнително проста измервателна
екипировка и програмно осигуряване.
Към недостатъците може да се отнесе невъзможността за определяне на радиалното
блуждаещо биене.
2.4. Схема №4
Тази схема се използва обикновено за определяне на осовоо блуждаещо биене, както и на
отклонението от перпендикулярност на масата
спрямо оста на въртене.
На предметната маса на изследвания въртящ
се модул се установява стъклена интерферационна пластина с пренебрежимо малко отклонение
от равниност (фиг. 7а).
Измерва се челното биене на пластината по
пътечка с радиус R, с помощта на две измервателни глави ИГ1 и ИГ2 разположени на 180°.
Както вече беше посочено челното биене
включва отклонението от равнинност на пластината (пренебрежимо малко)., отклонението
от перпендикулярност на асоциираната равнина
на пластината спрямо оста на въртене, осовото
блуждаещо биене и ъгловото блуждаещо биене
на оста на въртене.
Определяне на аксиалното
блуждаещо биене
При завъртане на предметната маса се отчитат
едновременно показанията на двете измервателни глави 𝐴𝐴1𝑖𝑖 и 𝐴𝐴2𝑖𝑖 при съответен ъгъл на
завъртане φi.
Изчислява се полусумата на тези показания:
∆𝐴𝐴𝑖𝑖 =

𝐴𝐴1𝑖𝑖 + 𝐴𝐴2𝑖𝑖
2

(3)

на завъртане φi и φi+180°:

∆𝐴𝐴′𝑖𝑖 =

∆𝐴𝐴′′𝑖𝑖 =

𝐴𝐴1,𝜑𝜑 𝑖𝑖 − 𝐴𝐴2,𝜑𝜑 𝑖𝑖
2
𝐴𝐴1,𝜑𝜑 𝑖𝑖 +180° − 𝐴𝐴2,𝜑𝜑 𝑖𝑖 +180°

2

(4)
(5)

Тези стойности отразяват отклоненията от
перпендикулярност на пластината спрямо оста на
въртене и блуждаещото ъглово биене (клатенето
на предметната маса).
При отсъствие на ъглово блуждаещо биене
стойностите на ∆A' и ∆A'' ще бъдат равни на абсолютната стойност, но с обратни знаци (фиг. 7б) т.е.
|∆A' |=|-∆A'' |

(6)

Отклонението от перпендикулярност по радиуса R се определя, чрез максималната стойност на
разликата ∆𝐴𝐴max = ∆𝐴𝐴′𝑖𝑖max − ∆𝐴𝐴′𝑖𝑖min .
Но при наличие на ъглово блуждаещо биене:

∆А′′𝑖𝑖 → ∆А′′′
𝑖𝑖

𝐴𝐴1′′′ − 𝐴𝐴′′′
2
2
′
|∆А′′′
𝑖𝑖 | ≠ |−∆А𝑖𝑖 |
∆А′′′
𝑖𝑖 =

Фиг. 7

При пренебрежимо малки отклонения от
равнинност на пластината тази полусума отразява
само аксиалното блуждаещо биене. По стойностите на ∆𝐴𝐴𝑖𝑖 може да се оцени моментното
положение на центъра на пластината по оста z,
спрямо техния центроид (средноаритметична
стойност), както и размаха на тези отклонения
( ∆𝐴𝐴𝑖𝑖 max − ∆𝐴𝐴𝑖𝑖 ) (фиг. 1б).
min

Определяне на ъгловото
блуждаещо биене
За оценяване на ъгловото блуждаещо биене
се предлагат следните два начина:
I начин: чрез разликите в оценките на отклоненията от перпендикулярност на пластината
спрямо оста на въртене.
Определят се полуразликите ∆𝐴𝐴′ и ∆𝐴𝐴′′ в
показанията на измервателните глави при ъгъл

′′
′′′
′′
Разликата∆А′′′
𝑖𝑖 − ∆А𝑖𝑖 => ∆А𝑖𝑖 + ∆А𝑖𝑖 отразява ъгловото блуждаещо биене като ъгъл α_i
между две мигновени оси на въртене, разположени на 180° една от друга т.е. при φi и φi+180°
(фиг. 7б):
′
∆А′′′
𝑖𝑖 − ∆А𝑖𝑖
𝛼𝛼𝑖𝑖 = arctg
𝑅𝑅
′
При положителна разлика ∆А′′′
𝑖𝑖 − ∆А𝑖𝑖 ъгълът
φi е против часовниковата стрелка, а при отрицателна – по часовниковата стрелка.
По тази процедура не могат да се определят
текущите стойности на ъгъла между мигновените
оси на въртене и виртуалната базова ос, но се
получава информация за максималното „клатене“
на предметната маса т.е. на 𝛼𝛼𝑖𝑖max .

II начин: Чрез отклонението от синусоидалност [1]
При отсъствие на аксиалното и ъглово
блуждаещо биене и наличие на отклонение от
перпендикулярност на пластината спрямо оста
на въртене текущите стойности на челното биене
се описват със синусоида.
Наличието на блуждаещо биене ще се изрази
в отклонение от синусоидалност EFS (фиг. 7в).
Под отклонение от синусоидалност в случая
се разбира отклонението на реалните синусоидални движения на точка от интерферационната
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пластина от идеалната синосоида, вследствие
на блуждаещото ъглово биене. Отклонението от
синусоидалност EFSi при даден ъгъл на завъртане
на масата φi се определя спрямо идеалната синусоида построена спрямо реалната синусоидална
крива по метода на най-малките квадрати.
Тогава текущите стойности на ъгловото блуждаещо биене ai изразено в ъглови единици ai се
определя от израза:
𝛼𝛼𝑖𝑖 = 90 − 𝛼𝛼𝑖𝑖′ = 90 − arctg

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖
,
𝑅𝑅

а размаха като разлика между максималната и
минималната стойност на ai:
∆𝛼𝛼 = 𝛼𝛼𝑖𝑖max − 𝛼𝛼𝑖𝑖min

Основно предимство на разгледаната схема
е възможността за оценка не само на аксиалното
блуждаещо биене, но и на ъгловото блуждаещо
биене при една проста измервателна екипировка,
както в статичен, така и в динамичен режим.
Към недостатъците на схемата може да се
отнесе невъзможността за определяне на радиалното блуждаещо биене.
2.5. Схема №5
Чрез измерването по тази схема могат да се
определят аксиалното и ъглово блуждаещо биене.
Върху предметната маса на въртящия се
модул се установява стъклена интерферационна
пластина с пренебрежимо малки отклонения от
равнинност. С помощта на три измервателни
глави разположени по окръжност със зададен
радиус R през 120° една от друга се измерва
челното биене на пластината при завъртането й
на 360° (фиг. 8а).
По показанията на измервателните глави
при даден ъгъл на завъртане на масата φi, т.е. по
координатите на три точки от пластината в координатната система XYZ по стандартна програма
се строи равнина и се изчислява положението
на техния центроид по оста z (координата zi) и
положението на нормалния вектор на тази равнина спрямо оста на въртене. Оста на въртене е
ориентирана по оста z.
Колебанието на координатата zi на центроида
изразява аксиалното блуждаещо биене, а колебанието на положението на нормалния вектор към
оста на въртене – блуждаещото ъглово биене.
И двата вида биене могат да се изразят с текущите им стойности спрямо съответен центроид
или чрез техния размах.
Основното предимство на разглежданата
схема е възможността за определяне на аксиал-
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Фиг. 8

ното и ъгловото блуждаещо биене в статичен и
динамичен режим.
Към недостатъците може да се посочат усложнената измервателна екипировка (няколко
измервателни глави) и програмното осигуряване.
Предлагания в тази схема подход може да
се използва успешно за оценка на аксиалното
и ъглово положение на коя да е предметна маса
(платформа), осъществяваща аксиални и ъглови
премествания в пространството в статичен и
динамичен режим.
Измерването в статичен режим предполага
използването на КИМ. В работното пространство
на КИМ се разполага измервателна платформа
заедно с установеното на нея плоскопаралелно
кубично тяло. При дискретно преместване на
платформата се определят координатите на шест
предварително маркирани точки от куба в координатната система на КИМ (XOZ) (фиг. 9). При
всяко статично положение се определят съответно
по точките 1, 2 и 3 дефинираните от нея равнина, положението на нормалния вектор към нея
спрямо оста z, както и центроида на трите точки
т.е. транслацията ∆z, ротациите φx и φy на тялото
спрямо осите x и y.
По координатите на т. 3 и 4 се определя
транслацията по оста ∆x и ротацията около оста
z→φ_z.

нето на положението на всяка една от страните
на куба да се извежда поотделно по три измерени
точки.

3. Изводи

Фиг. 9

По координатите на т. 6 се определя транслацията ∆y.
По този начин се получава пълна представа за
положението на платформата при дискретното и
преместване в работния обем на КИМ.
В динамичен режим същият ефект се постига
при едновременно измерване на координатите на
съответните точки с измервателни глави, свързани с някаква стабилна неподвижна изходна база
(базова координатна система) (фиг. 10).

1. Постоянството на оста на въртене, оценявано чрез радиалното, аксиално и ъглово блуждаещо
биене е основно изискване към обектите осъществяващи точни въртеливи движения.
2. Направеният преглед и анализ на различни схеми на определяне на това непостоянство,
позволява да се избере най-целесъобразния за
конкретния случай начин на измерване на съответното блуждаещо биене.
3. Всички разгледани и анализирани схеми
позволяват при съответна автоматизация и програмно осигуряване за възпроизвеждане и обработка на първичната измервателна информация да
се определи блуждаещото биене както в статичен,
така и в динамичен режим.
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Резюме: Рассматривается определение непостоянства оси вращения объектов, осуществляющих точные
вращательные движения. Описываются и анализируются различные схемы измерения этого непостоянства,
выраженного блуждающим, радиальным, аксиальным и угловым биениями. Даны основные преимущества
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