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Резюме: Средствата и системите, обезпечаващи координатните измервания, се харакеризират с редица 
отклонения, свързани с практическата реализация на опорната координатна система. За компенсация 
на указаните грешки и отстраняване на некоректността при преобразуване е необходимо да се въведе 
референтна координатна система. Един от най-рационалните сбособи за нейното въвеждане в реалните 
метрологични процедури е на базата на компютърно моделирани референтни елементи. В настоящата работа 
се представя математичен модел на виртуален еталон за координатни измервания. Моделът е разработен 
въз основа на действителния закон за разпределение на измерваната величина. Формулирани са основните 
свойства, които притежава грешката, характеризираща точността на виртуалния референтен елемент. 

Ключови думи: - виртуален еталон, координатни измервания, линейни и ъглови величини

1. въведение
В измервателните системи се използват 

разнообразни елементи и механизми, които се 
различават по своето предназначение, техно- 
логични и функционални възможности, кине- 
матични структури, принцип на действие, кон- 
структивно изпълнение и точностни характе- 
ристики. Чрез избора и състава на съответните 
елементи и механизми се реализира общата 
функция на измервателните системи, а именно 
- получаване на количествена информация за 
свойствата на обектите и процесите със зададена 
точност и достоверност.

Ето защо за обезпечаване на основната 
метрологична цел е необходимо да се осигури 
не само точността на отделните компоненти, 
но и сумарната точност на системата, която 
се основава на решаването на редица задачи, 
свързани с нейния точностен и функционален 
синтез. Тези задачи, които стоят в основата 
на конструктивните решения, могат да бъдат 
размерни и якостни вериги, чисто технологични 
задачи и др. В съвременния етап от развитието 
на измервателната техника, основаващ се до 
голяма степен на достиженията в областта на 
микропроцесорната и компютърната техника,  
е особено перспективно внедряването в реал- 
ните измервателни процедури на алгоритми, 
основаващи се на обработването на резултатите 
в реално време и повишаващи точността на 
измерване.

В този контекст могат да бъдат разгледани 
и задачите в координатните измервания, 
където е особено актуално въвеждането на 
компютърно моделирани референтни елементи, 
основаващи се на база от данни. Разбира се, тези 
елементи имат своите специфични особености, 
а тяхната ефективност зависи до голяма 
степен от адекватността на дефиниращите ги 
математични модели. Много често в измер- 
вателната практика се изпълняват задачи, при 
които обхватът на конкретните измервания се 
различава значително от измервателния обхват 
на измервателната система. В същото време 
виртуалните референтни елементи, изградени 
въз основа на базата от данни в първия и втория 
обхват ще се различават помежду си. Ясно е, 
че референтният елемент, съставен на базата 
на текущите измервания ще има по-голяма 
точност.

Извършените изследвания в областта на 
координатните измервания обаче показват, че 
това обстоятелство не се взема в предвид. Ето 
защо целта на настоящата работа е да се изведе 
математичен модел на виртуален референтен 
елемент, основаващ се на конкретните измер- 
вания. По този начин се създават необходимите 
условия за адаптиране на измервателните системи 
към моментните стойности на измерваните 
величини, което ще повиши точността на коорди- 
натните измервания.
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2. Точностни характеристики на 
координатните измервания
Въпреки голямото разнообразие от средства и 

системи в областта на координатните измервания, 
може да се направи извода, че по-голямата част 
от тях имат много общи характеристики според 
принципите си за построяване и проектиране. 

Механизмите или кинематичните вериги 
с последователна схема се характеризират с 
това, че положението, скоростта и ускорението 
на изходното звено от водящия механизъм 
съвпадат с тези на на входното звено от водимия 
механизъм, но силите в тях са еднакви по 
стойност и противоположни по направление. 
Общата схема, илюстрираща абсолютното 
и относителното движение на механизмите 
и елементите, реализиращи 3-координатно 
преместване на измервателната глава (ИГ), е 
показана на фиг.1.
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Фиг.1. Механизъм на 3-координатно движение

Измервателната глава и всеки един от състав- 
ляващите механизми се характеризират с масата 
G (GX, GY, GZ) и съответстващите им грешки от 
позициониране (DX, DY, DZ). При преместване на 
ИГ в зададената точка А с координати XA, YA, ZA 
всеки един от тях по време на движение пренася 
съответните маси. Механизмът MX пренася 
масите на MY, MZ и ИГ, докато MY носи масите 
на MZ и ИГ, а механизмът MZ - тази на ИГ. Всичко 
това обуславя появата на големи подвижни маси и 
определя появата на инерционни сили и моменти, 
които предизвикват еластични деформации 
в направляващите, водещи до неточности в 

позиционирането.
Разбира се, основната причина за неточността 

на позициониране на ИГ са инструменталните 
грешки на тези функционални елементи от 
механизмите, които реализират абсолютното и 
относителното им движение.

Тогава, общата точност на позициониране на 
ИГ ще зависи от сумарната грешка на системата 
от последователно съединени механизми. Ако 
приемем, че с последователно съединените 
механизми са свързани съответните относителни 
координатни системи ( ZYXO ′′′′ , ZYXO ′′′′′′′′ , 

ZYXO ′′′′′′′′′′′′ ), то логично възникват точностните 
задачи, свързани с отклоненията между самите 
относителни координатни системи, както и с 
отклонението на системата, свързана с ИГ спрямо 
абсолютната координатна система OXYZ. В най-
общия случай тези отклонения се определят от 
шестмерен вектор, дефиниран от три линейни 
отклонения и три ъглови, формулирани чрез 
ъглите на Ойлер. 

3. Математичен модел
В основата на цялостната задача за опреде- 

ляне на точността на позициониране на ИГ 
стоят съставните задачи за дефиниране на 
положението на относителните координатни 
системи, които трябва да бъдат решени въз основа 
на действителните координати, определящи 
разположението на елементите, от които зависи 
координатното движение на механизмите. 
Тези задачи, както вече беше казано, могат 
да бъдат решени за две гранични условия - 
за обхвата на измервателната система и за 
обхвата на конкретните измервания. В повечето 
случаи апроксимиращата права, която определя 
крайното решение, има различни коефициенти 
и различно положение относно абсолютната 
координатна система. Практическият смисъл за 
решаване на задачата за обхвата на конкретните 
измервания се изразява в обстоятелството, че в 
този случай апроксимиращата права има най-
малко отклонение в интервала, в които се намират 
действителните стойности на измерваната 
величина.

Нека с y = f(x) изразим в числов вид моделът, 
по който се извършва движението на механизма 
MX. В действителност тази функция изразява 
формата на направляващата, по която се извършва 
преместването на механизма MX (фиг.2). Тогава, 
апроксимиращата права ya = A + B.x ще определя 
действителните отклонения по кординатата на 
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преместване X от абсолютната координатна 
система OXYZ. Тъй като с последната е свързан 
референтния елемент следва, че минимума 
на отклоненията между функцията y = f(x) и 
правата ya = A + B.x е важно условие за точното 
определяне на действителните отклонения при 
измерване. Практическият смисъл на всичко 
това е, че тези отклонения в действителност 
представляват систематични греши, даващи 
възможност за корекция на резултата в реално 
време.

В този случай е необходимо да се вземе 
под внимание факта, че измерваните стойности 
x на обекта по координатата X се групират 
като случайна величина, която може да бъде 
с различна вероятност и да попада в една или 
друга част на обхвата на измервателната система  
n < x < m; n = xmin, m = xmax. Тази вероятност 
е пропорционална на съответните стойности 
на функцията за плътността на разпределение 
на вероятностите на измерваната величина  
px = px(x) (ФПРВ). Затова отклоненията на 
функцията y = f(x) от апроксимиращата права 
трябва да бъдат малки именно в тази част от 
диапазона на измерване, където стойностите на 
ФПРВ са максимални и могат да бъдат големи 
там, където значенията на ФПРВ са незначителни. 
Такива свойства притежава апроксимиращата 
права, определена по метода на най-малките 
квадрати.

 
Фиг.2. Действителна форма на направляващата

Параметрите А и В на такава права се 
определят в най-общия случай от условието 
за минимум на квадрата на математическото 
очакване на отклоненията между нея и функцията 
y = f(x), т.е.
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Най-голям дял във формирането на стойност- 
та на интеграла (1) внася отклонението 

)()( BxAxf +−  за тези части на диапазона 
на измерване, където стойностите на px(x) са 
максимални. Затова при изпълнение на условието 
(1) грешката от апроксимиране е малка именно в 
тези части от диапазона на измерване. 

За илюстрация на казаното по-горе на 
фиг.3 са представени функцията y = f(x) 
(фиг.3а) и триъгълен закон за разпределение на 
вероятностите (фиг.3б) с връх в дясната точка на 
диапазона на измерване. Тази графична форма 
на ФПРВ дава основание да се предположи, 
че стойностите на измерваната величина x, 
доближаващи се до дясната граница на диапазона 
на измерване, са най-вероятни. На фиг.3а с 
прекъсната линия е показана правата, определена 
по метода на най-малките квадрати. При правилно 
пресмятане на нейните параметри А и В грешката 
от апроксимация

)x.BA()x(fa +−=D                     (2)

трябва да е достатъчно малка именно в дясната 
половина на диапазона на измерване, където 
стойностите на ФПРВ са максимални.
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Фиг.3. Функцията y = f(x) и триъгълен закон  

за разпределение 
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При отсъствие на информация за характера 
на разпределение на стойностите на измерваната 
величина x се приема равномерен закон на 
разпределение (фиг.4б), т.е.
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В този случай правата, определена по метода 
на най-малките квадрати, е представена на 
фиг.4а. Двете апроксимиращи прави, показани 
на фиг.3а и фиг.4а илюстрират достатъчно добре 
разработваната в тази работа концепция за 
обвързване на виртуалния еталон с конкретните 
стойности на измерваната величина. 
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Фиг.4. Функцията y = f(x) и равномерен  закон за 
разпределение 

Очевидно е, че грешката Dа в дясната зона на 
фиг.4а е значително по-голяма от тази на фиг.3а.

От (1) следва, че пресмятането на параметри- 
те на правата на най-малките квадрати се свежда 
до определяне на координатите на точката, в която 
неявно зададената функция от две променливи  
D = D(A, B) има минимум. Приравнявайки на нула 
производните на тази функция от параметрите 
А и В и решавайки получената система от две 
уравнения, получаваме следните формули за 
определяне на коефициентите на правата на най-

малките квадрати [1]: 
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където I1, I2, m1, m2 са определени интеграли, 
зависещи от формата на кривата на разпределение 
на вероятностите  px(x) и функцията y = f(x)
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Следователно, задачата за пресмятане на 
коефициентите на правата по метода на най-
малките квадрати в условията на предлаганата в 
тази работа концепция се свежда до изчисляване 
на четири определени интеграла. Минималната 
стойност на функцията (1) ще бъде:
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Ако ya = A + B.x, то пресмятането на парамет- 
рите на апроксимиращата права се извършва 
въз основа на (4) и (5), но ако ya = B.x и xmin = 0  
коефициентът на наклона на правата се изчислява 
по следната формула:

2

2

m
IB = . (11)

Тогава съответната стойност на Dmin ще бъде:
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При което, може да се докаже, че матема- 
тическото очакване на отклоненията на правата, 
апроксимирана по матода на най-малките квад- 
рати и функцията y = f(x), е равно на нула [2], т.е.
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0][M a =D . (13)

Ето защо интегралът (1) е равен на дисперсия- 
та на грешката Da.

Разбира се, степента на отклонение на пра- 
вата, апроксимирана по метода на най-малките 
квадрати, и действителната функция, по която 
се извършва движението на механизма MX, може 
да се оцени най-ясно чрез средно-квадратичното 
приведено отклонение, чиято математична форма 
има вида

).(
minmin

nmB
D

yy
D
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n −

=
−
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където стойностите на Dmin се изчисляват по (10) 
или (12).

Въз основа на приведените по-горе формули 
могат да бъдат изведени математични изрази, 
позволяващи изчисляването на средно-
квадратичното приведено отклонение sn при 
различни варианти на функцията y = f(x). 
За илюстриране на казаното ще приведем 
конкретен пример, при който действителната 
форма на направляващата, по която се извършва 
движението на механизма MX, може да бъде 
зададена теоретично чрез израза

x.b1
a)x(f
+

= , (15)

където а и b са коефициенти, дефиниращи 
конкретната форма на кривата.

При положение, че моделът (15) е дефиниран 
в интервала [0, xmax], а законът за разпределение 
на измерваната величина се приема за равномер- 
но разпределен, средно-квадратичното приведено 
отклонение sn ще има вида:
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където q = b.m; k = 1+q.
Изразът (16) може да се опрости значително, 

ако се използва разлагане в ред на Тейлор 
относно параметъра q. Тъй като грешката Da е 
функция на sn, от (16) следва, че тя зависи само 
от стойностите на величината q и не зависи от 
значенията на коефициента a.  

На фиг.5 са показани в графична форма 

зависимостите на средно-квадратичното при- 
ведено отклонение sn от стойностите на безраз- 
мерния коефициент q = b.m. От графиките се 
вижда, че при равномерен закон на разпределение 
стойностите на отклонението sn нарастват 
с увеличаване на размерите на измерваните 
величини. Разбира се поради спецификата на 
равномерния закон на разпределение логиката на 
модела (1) не оказва влияние върху намаляване на 
размера на грешката Da, като по този начин не се 
увеличава точността на апроксимиране, а заедно 
с това и точността на виртуалния референтен 
елемент.
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Не така стоят нещата при известен закон на 
разпределение на измерваните размери в процеса 
на текущите метрологични операции. Например, 
при измерване на размери в дясната половина от 
диапазона, указан на фиг.5, и при триъгълен закон 
на тяхното разпределение, средно-квадратичното 
приведено отклонение sn ще има значително 
по-малки стойности, което се демонстрира от 
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графиките, представени на фиг.6. 
В заключение, без да привеждаме строги 

доказателства за това, ще формулираме някои 
общи свойства, които притежава грешката Da, 
характеризираща точността на виртуалния ре- 
ферентен елемент.

1. Умножаването на функцията y = f(x), 
изразяваща формата, по която се извършва 
действителното преместване на механизма 
MX, с някакъв постоянен коефициент c ≠  0 т.е.  
F(x) = c . f(x), не влияе върху стойността на 
грешката Da. Благодарение на това свойство 
грешката Da зависи само от безразмерния 
коефициент q = b.m.

2. Изместването на графиката на функцията 
y = f(x) по ординатната ос, т.е F(x) = d + f(x), не 
влияе върху формирането на грешката Da.

3. Линейното преобразувание на функцията  
y = f(x), т.е. F(x) = d + c.f(x), води до образуването 
на новата функция F(x), имаща същата грешка Da.

4. Изводи
Машинната реализация на ортогоналната 

декартова координатна система, стояща в основата 
на математическите модели на средствата 
и системите, обезпечаващи координатните 
измервания, внася редица отклонения, които са 
причина за грешките при измерване. Направените 
изследвания показаха [3], че за координатно-
измервателните машини от портален тип 
геометричните отклонения при машинната 
реализация на координатните системи се обуславят 
основно от грешките от изработване и монтаж 
на елементите, осигуряващи относителното 
координатно движение. Освен това, отклоненията 
на реалната координатна система от идеалната 
ортогонална декартова води до нарушаване на 
коректността на математическите преобразувания 
на измерените координати.

Ето защо наличието на адекватна процедура 
за компенсация на грешките при координатните 
измервания е едно от важните условия за 
математическата и метрологичната коректност 
при измервателното преобразуване на коорди- 
натите и характерно техническо изискване 
при разработване на подобни измервателни 
машини и системи. За компенсация на указаните 
грешки и отстраняване на некоректността 

при преобразуване е необходимо да се въведе 
референтна координатна система. В днешно 
време, един от най-рационалните сбособи за 
нейното въвеждане в реалните метрологични 
процедури е  на базата на компютърно 
моделирани референтни елементи. В тази връзка, 
изследванията в настоящата работа са насочени 
към разработване на високо-точна виртуална 
еталонна база, формираща се въз основа на 
конкретните измервани размери.
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Abstract: The means and systems used for coordinate measurements are characterized by a variety of deviations, 
connected with the practical realization of the pivot coordinate system. In order to compensate for these errors and 
to eliminate the incorrectness in converting, it is necessary to be used a reference coordinate system.  One of the 
most rational means for its implementation for real metrological procedures is on the basis of computer-modeled 
reference elements.  In this work is presented a mathematical model of a virtual gauge for coordinate measuring. 
The model is developed on the basis of the actual law for distribution of value measurement. The basic properties 
of the error, characterizing the accuracy of the virtual referent element are formulated.

Key-words: virtual gauge, coordinate measuring, linear and angular values


