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Резюме: Развитието на методите и устройствата за измерване на геометрични величини в последните 
години на 20-ти и началото на 21-ви век не подмина и методите и средствата за контрол и измерване на 
зъбни колела. Характерно за тази голяма група измервателни уреди е развитието и усъвършенствуването не 
само на устройствата, но и на известни от десетилетия методи на измерване. В доклада е направен преглед 
на развитието и перспективите на контрола и измерванията на зъбни колела и предавки.
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1. въведение
Отдавна установен факт е обстоятелството, 

че контролът и измерването на зъбни колела и 
предавки са едни от най-сложните и трудоемки 
в индустриалното производство. Основните 
причини за този метрологичен факт, включващ 
измервания и контрол с различна сложност, 
точност и трудоемкост на геометрични величини, 
в това число размери, отклонения на форма, 
разположение и биене, кинематични закони на 
движение, механични величини и аналитични 
измервания, са разгледани в [5]

Измерванията, имащи основно и решаващо 
влияние върху качеството на произвежданите 
зъбни колела са свързани с контрола на кине- 
матичната точност и отклоненията на геомет- 
ричните размери на изделието и сглобяваните и 
сдружавани с него машинни елементи. Те са свър- 
зани и влияят пряко върху важни експлоатацион- 
ни характеристики като вибрации, шум, хлабини, 
надеждност и др.

2. Развитие на методите и средствата 
за контрол и измерване на зъбни 
предавки

2.1 Средства и методи за технологичен и 
приемателен контрол 
От метрологична, технологична и експлоата- 

ционна гледна точка измерването на геомет- 
ричните и кинематичните показатели на точност 
на зъбното колело исторически се е обособило 
в две големи, принципно различаващи се гру- 
пи – методи и устройства за производствен 
(операционен, технологичен) контрол, включващ 
измерване на диференцирани показатели на 

точност и приемателен (изходящ / входящ) 
контрол по комплексни показатели на точност [5].

Известно е, че целта на първия вид контрол 
е да се осигурява качеството на произвежданите 
зъбни колела по отделни показатели на точност 
в хода на отделните технологични операции, а 
приемателният контрол се използва за цялостна 
(комплексна по геометричните показатели на 
точност) оценка на изделието. 

Измервателните уреди, използувани за произ- 
водствен контрол са конструктивни разновид- 
ности на добре познати универсални уреди като 
шублери, микрометри и различни стъпкомери, 
най-често ръчно преносими уреди (тип M) или 
специализирани (ръчно преносими или стабилни, 
тип S) устройства за измерване на зъбни колела 
(УИЗК). Развитието на метрологията на зъбните 
колела във времето и усъвършенстването на 
УИЗК постепенно доведе до обединяване на част 
от тези измервания по време и извършването им 
посредством едно многопараметрично устройство, 
при едно установяване на контролираното зъбно 
колело (например еволвентомер-ходомер и/или 
стабилни уреди за измерване на радиално биене  
и отклонения на стъпката). 

Уредите за контрол на комплексните 
показатели на точност F'ir и съпътстващите 
комплексни показатели за плавност f 'ir, f 'ior fzzr, 
fzkr и fzzor, показателя F'ir, сумарното петно на 
контакт, в повечето случаи Fpr и гарантираната 
странична хлабина jnmin, са специализирани 
УИЗК (кинематомери, междуцентромери, 
многопараметрични УИЗК) с различна степен 
на сложност, автоматизация и програмно 
осигуряване.
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2.2 Развитие на устройствата и методите 
за технологичен контрол
Развитието на ръчните нониусни и микро- 

метрични уреди (нормаломерите) е в посока на 
електронизирането им (RS/EIA 232 интерфейс 
за измерване в реално време) и въвеждане 
на някои конструктивни подобрения като не 
въртящ се подвижен измервателен накрайник на 
нормаломерите, повишена точност на измерва- 
телните глави и преобразуватели и др.  [11] Тези 
подобрения водят до подобряване на основни 
метрологични характеристики и интегрирането 
им в системите за управление на качеството. В 
общи линии обаче те са запазили първоначалната 
си компановка и схеми на измерване.

Развитието на специализираните УИЗК 
започва през 20-те години на XX век, когато в 
Швейцария е създаден първият индивидуално 
дисков еволвентомер (1923 год.) [7,History]. 
През 1935 год. е положено началото на измер- 
ването на радиалното биене на зъбния венец 
Fr и отклоненията на окръжната стъпка fpt. 
Измерването на винтовата линия на зъба на зъбни 
колела с наклонени зъби (показател Fbr) започва 
около 1945 год. и от самото начало е свързано 
с измерването на отклонението на еволвентния 
профил, пред вид необходимостта от наличие на 
материализирана основна окръжност в схемата 
на измерване с допълнителен синусен механизъм, 
реализиран с помощта на кулиса (фиг.1). Така се 
създават първите многопараметрични УИЗК -  
механичните еволвентомери-ходомери. Тези 
специализирани УИЗК изискват и съответните 
стабилни еталони за настройване и проверки. 
Малко по-късно, през 60-те години се появя- 

ват и първите механични универсални еволвен- 
томери и еволвентомери-ходомери, при които 
строго специализираната индивидуално диско- 
ва схема е заместена от универсални механични 
системи с постоянен фрикционен диск или 
еволвентна гърбица. Тези уреди универсализират 
и разширяват многократно възможностите за 
измерване чрез механично аналогово реали- 
зиране на референтни еволвентни и винтови 
повърхнини. Едновременно с това започва и 
тяхното автоматизиране. В средата на 70-те  
години някои фирми производителки - HÖFLER, 
MAAG, KLINGELNBERG, започват да интегри- 
рат в тези уреди модули за измерване на радиал- 
но биене и стъпка, разширявайки тяхната много- 
параметричност и функционалността им чрез NC 
(цифрово) управление  (1975 г.). По същото време 
други производители, предимно от бившите ГДР 
и СССР, интегрират в специализирани УИЗК 
подобни модули за радиално биене и стъпка 
(част от тях автоматизирани), разширявайки 
възможностите им в посока на измерване на 
дължина на общата нормала Ewr, дебелина на 
зъба Sc и основна стъпка pb. Усъвършенстването 
и автоматизацията на специализираните 
едно и многопараметрични УИЗК достига 
качествен напредък в началото на 80-те години, 
когато с развитието на компютъризацията 
на производството се появяват и първите 
CNC многопараметрични УИЗК (компютърно 
управляеми цифрови машини за контрол на зъбни 
колела). По същото време някои производители 
започват да вграждат в CNC зъбоизмервателните 
машини с въртяща се маса дву-координатно 
контактни измерващи глави (КИГ) за контрол 
на радиално биене и стъпка [8,Goch] (фиг Frr 
и Fpr), разположени перпендикулярно спрямо 
вертикалната ос на машината. Те обаче все 
още са специализирани многопараметрични 
уИзК с координатно измерващ измервателен 
накрайник, притежаващи една или две линейни 
и една въртяща се измервателна ос. 

Цифровизацията и разработването на нови 
алгоритми и програмни продукти за обработване 
на измервателния сигнал доведе до следните по-
съществени промени в областта на технологичния 
контрол на зъбни колела:

• Повишаване на производителността 
и точността на измерванията - контролът на 
радиалното биене Frr и отклоненията/натрупаната 
грешка на стъпката Fpr на зъбния венец започва 
да се извършва механизирано, в режим на 
непрекъснато въртене на контролираното Фиг. 1. Ходомер
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зъбно колело (КЗК), понякога едновременно 
и на двата показателя, като за комплексния 
показател Fpr се използва схема на относително 
измерване. Използването на КИГ в CNC УИЗК 
и специализиран софтуер позволяват вече 
едновременното измерване на двата показателя 
съвместно с грешката на еволвентния профил 
ffr чрез двуосово преместване на сканираща 
измервателна глава (фиг. 2.);

Фиг.2. Измерване на стъпка и профил на зъба с 
двукоординатен накрайник

• Ц и ф р о в и я т  и зм е р ват е л е н  с и г н а л 
позволява реализиране на механично и/или 
цифрово центриране на КЗК, повишаващо 
точността на измерване посредством програмно 
въведени корекции на грешките от базиране и 
отклоненията от форма. Цифровизацията създаде 
възможност за допълнително и/или едновременно 
измерване с показателите Frr и Fpr (със същия 
измервателен накрайник) на размерни показатели, 
характеризиращи дебелината на зъба (дебелина 
Sc, дължина на общата нормала W, размер между 
ролки M с използването на една или две ролки)-
схемата на фиг. 2 [8];

• Прилагане на нови схеми и алгоритми на 
измерване, доведе не само до повишаване на 
производителността и точността на измерва- 
нията, но и до промяна на дефинирането и 
усъвършенстване на измерванията на някои 
показатели на точност на зъбните колела. 
Грешката на еволвентен профил ffr започна да 
се оценява като сумарно (общо) отклонение 
Fa, получавано като резултат от разделно 
оценявани отклонения на разположението fHa и 
на формата и вълнообразността ffa на профила 
на зъба. Значително се улесни и оценяването 
на напречните профилни модификации на зъба 
чрез използване на различни апроксимации. По 
същия начин започна да се измерва и грешката на 
направлението на зъба Fbr , оценявана като сумарно 

отклонение, получено от съвместното проявяване 
на ъгловото отклонение на надлъжната линия на 
зъба fHb и отклонението на геометричната форма 
ffb. Аналогично на модификациите на еволвент- 
ния профил се оценяват и различните модифи- 
кации в надлъжно направление на зъба. Цифро- 
вото обработване на измервателния сигнал 
позволи по резултатите от измерването на 
отклоненията на профила и направлението на 
зъба да се получава и анализира триизмерна 
топографска схема на контролирания зъб, 
включително и оценяване на петното на контакт.

• Съществено увеличаване на контролирания 
брой обекти и параметри от УИЗК – с помощта 
на специализирани програмни продукти на една 
машина вече могат да се контролират цилиндрич- 
ни зъбни колела с външни и вътрешни прави и 
наклонени зъби, конусни зъбни колела, червячни 
зъбни колела и валове, както и зъбонарезни 
инструменти – червячни фрези, зъбодълбачни 
колела и шевери. Развитието на метрологията в 
тази област добави към традиционните обекти 
на измерване – зъбни колела и инструменти за 
тяхното производство и на други обекти със 
сложна форма – разпределителни и колянови 
валове и др, превръщайки многопараметричните 
CNC УИЗК в машини за измерване на отклонения 
на размери, форма, разположение и зъбни колела 
[Mahr, Primar MX4]. Това прави тези УИЗК по-
конкурентни по отношение на производителност 
и точност на измерване спрямо традиционните 
класически трикоординатни измервателни 
машини (CMMs) със специализиран софтуер 
за измерване на зъбни колела, поради което 
те са предпочитани от производителите и 
потребителите на този вид изделия;

• Принципно нов момент в сравнение с  
традиционните схеми на измерване е много- 
параметричната проверка чрез непрекъснато 
въртене на измервателен инструмент, представ- 
ляващ револверна глава или измервателно 

колело с ролки/
сфери (pin wheel, 
ROLL master), кон- 
тактуващи двупро- 
филно с контроли- 
раното зъбно ко- 
лело (или шлицев 
вал)  (Rol l  scan 
inspection-кръгово 
сканиране) (фиг.3.).  
Измерването чрез  
въртене (Universal 

Фиг. 3. Измервателно  
колело [15]



489

Rotation Measurement) се реализира чрез непре- 
къснато завъртане на 360° на КЗК и револверната 
глава с кръгов енкодер, в която са монтирани 
радиално измервателни каретки със сфери/
ролки, всяка снабдена със собствен сензор. 
Използуването на една или няколко измервателни 
каретки и/или измервателни колела, снабдени с 
една, няколко или повече сфери/ролки и реализи- 
ращи измерване в едно, няколко или всички 
междузъбия и/или измервани повърхнини позво- 
лява решаването на различни измервателни 
задачи.

Предлаганият нов метод на измерване комби- 
нира класическата двупрофилна схема на измер- 
ване с несравнимите информационни възмож- 
ностите на координатното измерване при 
запазване на простотата и производителността 
на измерване. По този начин в една схема на 
измерване с една или две оси на прецизно 
въртене и една или две линейни оси на отчитане 
са интегрирани измерването и контрола на 
диференциални и комплексни показатели на 
точност. Методът е косвен, с многостранно 
приложение и позволява да се измерват едно- 
временно показателите на точност радиално 
биене, отклонение на стъпката и натрупана 
грешка на стъпката, дебелина на зъба, отклонение 
на направлението на зъба, както и диаметрални 
размери, размер между ролки, ексцентрицитет, 
несъосност, отклонение от кръглост и конусност 
в производствени условия.

• Координатни измервателни машини
Бързото разпространение на коор-динат-

ните измерва-ния не подмина и контро-ла на 
зъбни колела и след 1980 г. CMMs започ-наха 
посте-пенно да навлизат и покриват областите на 
приложение на някои традиционни УИЗК.

За целите и пред вид спецификата на контрола 
и измерването на зъбни колела CMMs бяха 
окомплектовани с въртящи се маси, избягвайки 
необходимостта от сложни съставни измервателни 
глави/накрайници (фиг.4.).

Днес се използуват нови и много бързи 
системи измервателни накрайници, основани 
на нови конструктивни принципи, предлагащи 
въртящи се оси, електронно управление и 
определяне на кривина, както и възможност за 
измерване чрез електронно описани траектории/
линии. По-нова форма на сензорната технология 
са силициевите тензодатчици, осигуряващи малко 
измервателно усилие, необходимо за подаване на 
сигнал и постоянна характеристика по всички 
оси, не зависеща от кинематиката [8].

2.3 Развитие на устройствата и методите 
за комплексен контрол
Известно е, че методите и устройствата 

за комплексен контрол на зъбни колела се 
подразделят според използваната схема на 
измерване на две основни групи – за контрол на 
тангенциалната съставляваща на кинематичната 
грешка - комплексен еднопрофилен контрол при 
постоянно междуцентрово разстояние и за конт- 
рол на радиалната съставляваща на кинематичната 
грешка - комплексен двупрофилен контрол при 
променливо междуцентрово разстояние. 

С тези две групи уреди за контрол на със- 
тавляващите на кинематичната тoчност на 
зъбни колела, пряко или косвено е свързано и 
измерването на комплексните показатели за 
плавност, контакт и странична хлабина.

2.3.1 Развитие на устройствата за 
еднопрофилен контрол 
Развитието на кинематомерите през годините 

е свързано с усъвършенстването на системите за 
реализиране на точно номинално (референтно) 
завъртане. Началните механични системи, 
реализирани от точни фрикционни дискове 
или еталонни рейки и синусен механизъм 
постепенно са заменени от кръгови аналогови 
(магнитни) и цифрови скали/преобразуватели. 
Напредъкът в точността и скоростта на измерване 
на ъглови премествания с устройства като 
лазерни жироскопи, съвременни ъглови енкодери 
с неопределеност на измерване до десети от 
ъгловата секунда и др., превръщат този най-

 

 

 

Фиг.4. Измерване на радиално биене 

а) с въртяща се маса б) без въртяща 

Фиг.4. Измерване на радиално биене
а) с въртяща се маса   б) без въртяща се маса

а)

б)
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близък до експлоатационните условия метод в 
един от най-перспективните и предпочитаните. 
Усъвършенстването и подобренията на прог- 
рамното му осигуряване разширяват допълни- 
телно информационните му възможности от 
разкриване на високочестотни показатели за  
плавност към извличане на информация за 
геометрични показатели и отклонения, свързани 
непосредствено с появата на шум и с управлението 
на технологичния процес [8].

Появата на принципно нова схема на измер- 
ване тук също е свързана с кръговото скани- 
ране (Roll scan) с помощта на специален 
цилиндричен измервателен инструмент (Roll 
scan master), съдържащ няколко спиралоподобно 
пространствено разположени единични зъби или 
еволвентоиди (фиг.4.) или дисково измервателно 
колело с несиметрично разположени зъби, 
предназначено за измерване в до 10 напречни 

сечения (фиг.5). 
При непрекъснато 
о бхо ж д а н е  с е  
р е а л и з и р а 
линеен контакт 
със страничната 
повърхнина на 
контролирания 
зъб в няколко сече- 
ния, като всеки зъб 
от контролираното 
колело контактува 
последователно с 
всеки елемент от 

измервателното колело. 
За разлика от класическата схема на едно- 

профилен контрол броят на завъртанията е равен 
на броя на зъбите на измерваното колело, а по 
данните от измерените около 150 точки от всеки 
зъбен профил, образуващи пространствена мре- 
жа, се изчислява и получава пълната топография 
на зъбите [15].

2.3.2. Развитие на комплексния метод за 
двупрофилен контрол
Известно е, че методът за КДП е единственият, 

който дава възможност за измерване на показатели 
от 4-те норми на точност на зъбните колела (F"ir, 
f"ir/fzkr, jnr /Ea"sr, Ea"ir и сумарното петно 
на контакт) и същевременно единственият, 
който позволява едновременното измерване на 
четири комплексни показателя от нормите за 
кинематична точност, плавност (цикличната 
грешка на зъбното колело fzkr=0,3636 f"ir), 

контакт и странична хлабина! Този факт поставя 
използването и прилагането на този метод 
в унисон с тенденцията за увеличаване на 
производителността, многопараметричността и 
информационната плътност на контрола. 

Уредите за КДП запазиха през годините 
неизменена схемата си на измерване с харак- 
терните за нея простота, производителност и 
възможност за измерване и в цехови условия, 
като същевременно развитието и подобренията 
на междуцентромерите доведоха до: 

• Автоматизираното кръгово задвижване 
вече е неразделна част от измервателната 
система, измервателните каретки (в т.ч. и 
ролкови) са с минимално триене при плъзгане, а 
измервателното усилие може да бъде регулирано 
до нула;

• Към традиционно измерваните показа- 
тели F"ir и f"ir бяха добавени показателя Fr", 
характеризиращ носещата нискочестотна състав- 
ляваща на комплексния показател F"ir с период 
2p и показателя fk", определящ високочестотната 
късовълнова съставляваща(фиг. 6.);

Фиг.6. Графичен запис на резултат от КДП [15]

• Коригиране на отклоненията, предизвикани 
от собствената нискочестотна съставляваща на 
грешката на еталонното колело;

• Разширяване на универсалността и инфор- 
мационните възможности на метода.

Установено е, че методът и устройствата 
за КДП, използвани класически за контрол на 
комплексни показатели на точност, могат да 
се прилагат успешно и за измерване на някои 
основни диференцирани показатели на точност, 
използвани за производствен/технологичен 
контрол. Големият обем от данни, получавани 
от измерването при двупрофилно зацепване 
дават реална възможност за косвено оценяване 
на стойностите на поелементни показатели 
на точност на контролираното зъбно колело, 

Фиг. 5. Измервателно колело с 
еволвентоидни зъби [15]
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корелирани в достатъчно висока степен с 
резултатите от измерването на диференциалните 
показателя Frr, Ewmr, Fβr, fpbr и ffr. Този факт 
разширява съществено възможностите на най-
производителния метод за приемателен контрол, 
отреждайки му принципно ново място в процеса 
на измерване на зъбни колела.

2.3.3. Еталонни зъбни колела
Еталонното зъбно колело е неделим и важен 

интегрален субект на методите и устройствата 
за еднопрофилен и двупрофилен комплексен 
контрол.

Измененията и допълненията тук през годи- 
ните включваха:

• Бяха въведени нови класове на точност – А, 
В и С вместо добре известните до сега 2-ра (по 
DIN 3962/3963), 3, 4 и 5-та степени на точност;

• За целите на новия метод на FRENCO 
за еднопрофилно кръгово сканиране (Roll 
scan) бяха създадени нови нетрадиционни 
конструкции специализирани цилиндрични и 
дискови еталонни зъбни колела (т. 2.3.1);

• Съвременните еталонни зъбни колела –  
стандартни или във вариант по поръчка, се 
произвеждат от специални легирани стомани 
или се получават с технологиите на праховата 
металургия. Те са без покритие или с TiN, 
TiAlN или TiCN покрития, както и други спе- 
циални покрития. Покритията са с по-голяма 
твърдост от стоманите и подобряват значително 
износоустойчивостта и измервателния им ресурс. 
За предпазване от повреди и подобряване на 
динамиката на измерване се прилага скосяване  
при върха на зъба. Използват се различни симет- 
рични и асиметрични профилни модификации 
и такива на страничната надлъжна повърхнина 
на зъба с оглед непрекъснатото нарастване на 
произвежданите зъбни колела  с асиметричен 
профил. 

Предлагат се решения с различни профилни 
ъгли, както и еталонни рейки, червяци, пиньони, 
еталонни зъбни колела с вътрешни зъби.

2.4. Развитие и перспективи на 
безконтактните методи за контрол и 
измерване на зъбни колела
Според някои автори измерването на ЗК 

по контактния метод с УИЗК или КИМ вече 
е достигнало зенита на своето развитие и 
забележителни бъдещи подобрения по отношение 
на точност и скорост на измерване са малко 
очаквани [8]. Същевременно, нарастващите 

изисквания  към функционалността на продук- 
цията и ефективността на измерванията изискват 
все по-висока производителност на контрола, 
включително в производствени условия, пови- 
шена информативност и най-малко равна точност 
на измерване. 

Една реална възможност за удовлетворяване  
на тези изискванията е използването на съвре- 
менни безконтактни методи за измерване. [8].

Част от тези методи, основани на метода на 
триангулацията (точкова триангулация, линейна 
и ивичеста/повърхностна проекция (stripe 
pattern projection) могат да бъдат използвани 
с необходимите производителност и точност за 
измерване на зъбния профил.

Схемата на фиг.7. илюстрира едно приложе- 
ние на триангулационния метод, където добре 
определени черни и бели модели (най-вече 
успоредни ивици) осветяват измервания обект. 
CCD или CMOS камера записва осветената 
повърхност от определен триангулационен 
ъгъл, извличайки 3D координати от измерваната 
повърхнина. Камерата трансформира поредицата 
от тъмни и светли местни интензитети в бинарен 
код, като фазовото изместване напред на „най-
финия“ ивичест модел увеличава резолюцията 
на този метод на измерване. Измерваната площ 
може да бъде от mm2 до m2, а резолюцията до 1 
/10 000 от диагонала и.

Фиг.7. Принцип на fringe projection

Експери-менталните изследвания на 
метода „stripe pattern projection” са потвърдили 
безспорните му предимства по отношение на 
висока информа-ционна плътност чрез запис 
на цялата повърхност на профила на зъба, 
висока производителност, бърза адаптивност и 
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достатъчна точност.
На фиг.8. е показана схема на приложение 

на оптичен метод посредством лазерен 
триангулационен сензор. Обекта на измерване 
(зъбния профил) се сканира от перпендикулярно 
насочен лазерен лъч със скорост до 256 000 точки 
в секунда. Чрез завъртане на зъбното колело се 
получава цифровизирана триизмерна карта (3D 
точков облак) на измервания зъб с резолюция под 
5 μм, която в последствие се обработва и оценява 
според определени изисквания [14].

Фиг.9. Мултисензорна глава HN-6060 (Nikon)

За измерване на зъбни колела с много малки 
размери (микро зъбни колела с модул до 0.1 мм) 
успешно се използва компютърно томографско 
сканиране. Компютърната томография е напълно 
автоматизиран сканиращ процес, който съчетава  
2D рентгенови изображения за получаване 
на триизмерен образ на вътрешни и външни 
елементи, контрол, измерване и проверка на 
външни и вътрешни геометрични размери на 
машинните елементи. Посредством различни 
софтуерни платформи, включително GearPro, 
могат да бъдат определени геометрични елементи 
на малки и микро зъбни колела и резби – вътрешен 
и делителен диаметри, стъпка, отклонение на 
стъпката, радиално биене и т.н. [12].

Основните предимства на оптичните прин- 
ципи на измерване са:
 просто и бързо и гъвкаво приложение;
 широка приложимост – за много малки и 

големи измервателни обекти/повърхнини 
на измерване;
 много добра, непрекъснато подобряваща се 

резолюция;
 непрекъснато усъвършенстващи се камери 

и методи за директно обработване на 
изображенията;
 възможност за директно приложение за 

измерване на зъбни колела и предавки в 
сглобените изделия.

3. заключение
Съвременното състояние и перспективи 

пред контрола и измерването на зъбни колела се 
характеризират с:

1. Непрекъснато нарастващи производи- 
телност и многопараметричност на измерване- 
то – при едно завъртане се измерват няколко 
параметъра, включително размерни и отклонения 
от форма и разположение;

2. Увеличаване на универсалността на 
измерванията – с едно устройство могат да се 
измерват няколко различни обекта - зъбни колела, 

Фиг.8. Измерване с лазерен триангулационен сензор

За труднодостъпни дори за лазерен лъч 
повърхнини или такива, чиято отражателна 
способност прави неподходящо прилагането на 
друг светлинен метод, се използва мултисензорна 
измервателна глава, съдържаща три вида сензори 
– светлинен (light section sensor), оптичен (shape 
from focus ) и контактен. 3D сензорната глава и 2D 
въртяща се маса дават възможност за оптимално 
позициониране на измерваното ЗК, фиг. 9 [13]
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зъбонарезни инструменти, шлицови и гладки 
валове и др.;

3. Бързо развитие на нови и перспективни 
безконтактни методи. Въвеждат се нови принципи 
и методи на измерване - координатни и оптични, 
включително на микро и нано метрологията 
на зъбни колела при нарастващи резолюция и 
точност на измерване;

4. Непрекъснато разширяващото се навлизане 
и използване на косвени методи на измерване 
отдалечава контрола на зъбни колела от принципа 
на подобието и същевременно води до нарастване 
на ролята и универсалността на комплексните 
методи за измерване.
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Abstract: This paper presents a method for determining the gear cumulative pitch error by reducing the number 
of measurements. Detailed examination of the causes which contribute to the cumulative error as well as the 
dependencies, which describe it. Based on the premise that the values of the cumulative error are described using 
a sinusoidal function, the maximum value of the cumulative error is determined by appropriate measurements in 
specific areas of the gear crown and through the application of appropriate mathematical apparatus. Performed is 
a comparison with the results obtained by the standard method.

The development in the last few years of the XX century and in the beginning of the XXI century of methods 
and equipment for measuring geometrical properties has also affected the methods and measurement devices for 
gear control and measurement. Characteristic for this large group of measurement devices is the development and 
improvement not only of the measurement devices, but also of the measurement methods known for decades. This 
paper presents a review of the current state and the perspectives of control and measurement of gears and gearings.

Keywords: gear measurement, development of hear control, complex dual flank method for control.
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