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В статье рассматриваются основные группы погрешностей,
которые имеют место при определении координаты поверхности
касания с учетом факторов рассмотренных в предыдущей статье.
В связи с этим вводится понятие дуальности поверхности,
которое является фундаментальным при разработке алгоритмов
работы систем контроля касания для станков с ЧПУ.
In a paper are considered generally deflection group, which
occurred at the determination of the coordinate touch surface taking
into account the factors, which are considered in the previous paper.
In this connection surface’s duality term is introduce, which is basic
for creation the work’s algorithm of the touch control system for the
NC machine tool.
Вступ
Розглядаючи процес торкання
технологічних об’єктів (ТО) немож
ливо не помітити кілька важливих
особливостей, які супроводжують
це явище як з погляду фізики про
цесу, так і можливих технологічних
задач, котрі вирішуються у цей
спосіб.
При визначенні координати по
верхні на верстатах з ЧПК викорис
товується ціла низка приладів, які
реєструють момент торкання інст
рументу до поверхні деталі і вже за
отриманим сигналом фіксують ко
ординату поверхні. Працюють такі
прилади (системи контролю тор
кання — СКТ) завжди за одним і
тим же кінематичним способом ру
ху, тобто — відтяжне багаторазове
торкання [1]. При цьому координа
та оцінюється за кількома торкан
нями на мінімальній швидкості. Але
для кожної існуючої СКТ є харак
терним те, що вона працює у ре
лейному режимі незалежно від кон
струкції. Подібна ситуація викликає

цілком зрозумілу похибку у визна
ченні координати поверхні ТО. Ос
новний чинник таких процесів ще
ніколи не розглядався у технологіч
них процесах, хоч має досить ваго
мий вклад у загальний результат
вимірювання. Тому у роботі розгля
дається процес реєстрації коорди
нати поверхні з погляду фізики про
цесу та кінематики руху та їх впливу
на точність отриманої координати.
Основною проблемою, яка розг
лядається в цій статті є продовжен
ня розмови про основні чинники
впливу на подвоєння координати
поверхні, які суттєво діють у висо
коточних технологічних процесах. У
попередній статті [2] вже було роз
глянуто питання про це явище, кот
ре супроводжує виготовлення де
талей на верстатах з ЧПК.
При розгляді способів, завдяки
яким визначають координату по
верхні того чи іншого ТО, необхідно
в першу чергу з’ясувати, який саме
фізичний процес буде виконувати
функції фундаментального при оці
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нці моменту торкання [3]. Аналіз
(дослідження) цієї проблеми у су
часних технологічних процесах
вказує на те, що всі вони базуються
на фізичних властивостях поверхні
ТО, до того ж таких, які мають мож
ливість створювати стрибкоподіб
ну зміну своєї величини у просторі.
Чинником подібного вирішення
проблеми є те, що СКТ мають не
значну чутливість до зміни розта
шування інструменту на один крок
руху верстата. СКТ налаштована на
якусь одну потужність зростання
твердості (пружності) матеріалу
буде мати статичну похибку в за
лежності від його пружності, ос
новним чинником якої є зростання
потужності в залежності від глиби
ни уявного занурення. Але для то
го, щоб отримати сигнал торкання
поверхня повинна отримати тиск
від СКТ достатньої потужності, щоб
мати спрацювання чутливої систе
ми. Як наслідок прогин поверхні ТО
та чутливого елементу призводить
до втрати точності. Окрім того, ко
ли оцінка точності координати на
ближається до надвисоких (10—
200 Å ), починається вплив фізики
поведінки поверхні на рівні хімічних
реакцій та молекулярного зчеплен
ня. Боротьба з цим явищем напри
клад для вимірювальних головок
контактної конструкції вимагає ви
рішення двох конструкторських за
дач протилежного спрямування [4,
5]. З одного боку необхідно змен
шити тиск на поверхні деталі, а з
іншого забезпечити необхідну по
тужність тиску у електричних кон
тактах, які механічно зв’язані зі
щупштангою.
Поняття про дуальність
координати поверхні ОВ
Вищенаведені факти та розгляд
спеціалізованої літератури [6] вка
зує на те, що визначитися з коор
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динатою поверхні ОВ є вкрай
складна задача. Чим вище точність
необхідна для визначення коорди
нати, тим більше проблем постає з
самим поняттям «поверхня» тіла,
як таким, що визначить місце її ро
зташування у просторі, а тим біль
ше на технологічному устаткуванні.
До цього варто додати, що навіть
за впорядкованої атомарної струк
тури поверхні (кристалічні тіла) по
няття «поверхня» має досить неви
значений характер. Оскільки атоми
мають наближену до кулястої фор
му, то за будьякого впорядковано
го розташування вона буде мати
вигляд пагорбків з підйомами та
чарунками. Тобто, з цього погляду
технологічна площина вимірюван
ня може знаходитись у межах від
максимального виступу до глибини
чарунки і, як наслідок, створює
розбіжність координати у цих ме
жах. Взаємодія поверхні ОВ та ЧЕ
призводить до того, що розвиток
процесу торкання вимагає зміни
потужності у момент торкання, а
тому це повинно супроводжувати
ся відповідним рухом назустріч
один одному (рис. 1, а).
Так, наприклад, якщо ЧЕ руха
ється з права наліво і налаштова
ний на фізичний закон потужність
якого у приповерхневому шарі змі
нюється за 1/xb–1 (рис 1, б, f1), то в
межах своєї чутливості він почне
реєструвати явища, зв’язані з про
цесом торкання за потужності U2, і
йому потрібен рух на відстань (ki .
.Vp .tT) та час (tT) для визначення
його дійсності. Відбувається це з
тих чинників, що будьяка СКТ на
лаштовується на високий рівень
спрацювання для того, щоб відріз
нити корисний сигнал від перешко
ди, а для цього необхідно мати
відповідну зміну потужності та час
для достеменного впевнення що
це дійсно торкання.
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Таким чином, скорочений підсу
мок вищесказаного дає наступний
результат:
— навіть за умови, що торкання
ОВ та ЧЕ відбувається у точці при
рухові по одній з координат, визна
читися з координатою поверхні не
можливо, оскільки існують нелі
квідуємі варіації поверхні на мікро
рівні;
— при наявності торкання між
ОВ та ЧЕ створюється перехідні зо
ни зміни потужності фізичних за
конів, по яких неможливо точно
визначитися з поверхнею розпо
ділу і, як наслідок, її координатою;
— властивості ЧЕ та ЧЕ такі, що
вони при спільному русі з ОВ та ОВ
створюють помітні розходження
при визначенні координати по
верхні, які лише нескінченно на
ближаються одна до одної;
— будьяке підвищення чутли
вості для ЧЕ та ЧЕ не призводить до
однозначного визначення коорди
нати поверхні, оскільки на своїй
межі має зону невизначеності по
верхні на рівні фізичних властивос
тей ОВ та ЧЕ.
Тобто існують дві низки чин
ників, від яких залежить якість виз
начення координати:
— комплекс фізичних явищ,
котрі визначають межу невизна
ченності координати у зв’язку з
властивостями поверхні ОВ як
фізичного об’єкту дослідження і є
некеруємими оскільки залежать від
фізики поверхні;
— комплекс технічних властиво
стей ЧЕ, які визначають межу не
визначеності координати поверхні,
але можуть бути керованими у яко
мусь інтервалі, який визначається
його конструктивними особливос
тями;
— комплекс технічних властиво
стей та вад координатної системи
відліку, по якій визначається коор

Рис. 1. Графічні побудови до пояснен
ня ефекту утворення дуальності
поверхні торкання

дината моменту торкання, тобто
похибки рушійнокоординатної си
стеми верстата.
Наразі є можливість стверджу
вати, що ширина фізичної зони —
∆ф буде залежна від наступних
чинників:
∆ф = ∆вв + ∆хім + ∆г + ∆к. (1)

∆вв — ширина зони, яка визна
чається силами ВандерВаальса
[7]. Розміри цієї зони становлять
приблизно дватри радіуси атомів
поверхневого шару ОВ. Визначи
тися з нею більшменш точно мож
ливо лише за монофізичного скла
ду матеріалу ОВ, а отже для реаль
ного матеріалу, який у своєму хі
мічному складі має досить широ
кий склад хімічних елементів та їх
з’єднань, є дуже невизначеною і
буде мати вплив при намаганні до
сягти точності у 5÷10 Å (5÷10х105
мкм).
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∆хім — зона активних хімічних
реакцій на поверхні ОВ. При мета
лообробці оновлена поверхня ОВ
контактує з навколишнім середо
вищем основний склад якого є
комплекс як окремих хімічних еле
ментів високо активної дії (O2, S, C),
так і їх з’єднань (H2O, SO, CO, H2SO4,
H2CO3, H2NO3 тощо). Все це ство
рює динамічний процес хімічної
реакції на поверхні ОВ основна ва
да якого є постійна зміна поверх
невої геометрії. Ширина цієї зони
може коливатися у широких межах
від долів мікрона до кількох де
сятків.
∆г — геометричні спотворення
поверхні (тех. шорсткість) може
мати досить великі коливання до
десятків мікрон. Згідно стандартів
чистоти поверхні вважається, що
розмір деталі вимірюється по вис
тупам шорсткості поверхні, а отже
звідсіля витікає, що поверхнею де
талі вважається площина, яка спи
рається на верхівки виступів шор
сткості. Реальна поверхня деталі
не є ідеалізованою геометричною
поверхнею. Крапка торкання ЧЕ
хоч і може вважатися нескінченно
малою площиною, але її площа не
дорівнює нулю. У такому випадку
буде існувати залежність від розмі
рів цієї площі, навіть якщо вона і бу
де нескінченно мала (межа у один
діаметр атома матеріалу ЧЕ). При
наявності шорсткості поверхні таке
торкання буде мати якщо не пло
щинний контакт, то ковзаючий,
який тільки ускладнює процес ви
мірювання.
∆к — координатна нестабіль
ність поверхні у просторі та часі.
Така нестабільність у першу чергу
пов’язана з температурними коли
ваннями поверхні у просторі мета
лорізальних систем і по другу з
природнім процесом старіння де
талі і як наслідок зміною координа
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ти її поверхні. Розмір таких коли
вань може сягати 10÷20 мкм в за
лежності від типу верстата, мате
ріалу деталі, тощо.
Що стосується цієї невизначе
ності поверхні ОВ (1), то така сама
невизначеність є притаманною і
ЧЕ. Як наслідок, у зоні торкання мо
же утворитися ситуація взаємодії
між властивостями ОВ та ЧЕ (рис.
1, б), тому у найкращому випадку
треба розраховувати на подвійне
значення величини ∆ф (1).
Наступний комплекс невизначе
ності є технічна, яка притаманна
ЧЕ. На відміну від фізичної, яка є
притаманною як ОВ, так і ЧЕ, тех
нічна невизначеність є вадою лише
ЧЕ:
(2)
∆Т = ∆Ч + ∆V
∆Ч — зона невизначеності, яка
є залежною від чутливості ЧЕ до
фізичного принципу роботи покла
деного у засади його роботи. Чут
ливість ЧЕ є незалежною від часу і
може досягати досить високих
значень, але вона теж має свою
межу, яка пов’язана з можливостя
ми визначення корисного сигналу
торкання за його параметрами на
тлі особистих шумів та шумів утво
рених умовами роботи. На сьо
годнішній день найкращі системи
торкання мають таку межу у 200 Å
(0,02 мкм) [8], тобто мають мож
ливість оцінки поверхні на досить
високому рівні.
∆V — невизначеність координа
ти поверхні пов’язана з швидкістю
руху ki .Vp ЧЕ та часом T та T аналізу
на торкання та не торкання.
Для того, щоб однозначно за
реєструвати торкання, ЧЕ повинен
пройти шлях для зміни потужності
фізичного закону від U2 до U1 (рис.
1, б f1 (x)). До того ж рівень потуж
ності U1 однозначно буде визнача
ти факт торкання в силу особливо
стей своєї побудови. Оскільки при
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цьому ЧЕ проходить відстань ki .Vp .T,
то існує можливість визначити ко
ординату безпосередньо наближе
ну до рівня U2, який за умови вва
жається поверхнею розподілу. За
умови реєстрації факту торкання
СКТ підвищує свою чутливість ана
лізуючи на рівні шумового тла на
явність контакту. Вихід з торкання
супроводжується тим, що за рівня
U3 прилад СКТ вже не отримує під
твердження факту торкання навіть
за максимальної чутливості. Тобто,
за руху від крапки з потужністю U3
ЧЕ рухається на відстань ki .Vp .T і
тільки тоді отримує сигнал, що кон
такт відсутній. Знов таки, за відо
мих параметрів (ki, Vp, T) можна
максимально наблизитись до ко
ординати з потужністю U2. Попри
можливі способи визначення коор
динати за принципом вхідвихід з
торкання, існує відтинок невизна
ченості між рівнями потужності U1
та U3, який визначається величи
ною ∆ф (1).
Достатньо спрощеного погляду
на рух ЧЕ, щоб визначитися в тому,
що при реєстрації координати він
буде створювати аналогічні под
воєння координати поверхні ОВ2
(рис. 1, б, f2(x)). Діаграма руху ЧЕ
буде дзеркально симетричною до
діаграми на рис. 1, в.
З вищерозглянутого видно, що
основним чинником високої якості
визначення координати поверхні є
потужність фізичного закону у при
поверхневій зоні. У випадку, коли
необхідно визначитися з коорди
натою поверхні по підсумковому
закону (рис. 1, б, f3(x), f4(x)) ступінь
невизначеності зростає, адже в
цьому випадку СКТ повинна реагу
вати на мінімальні та максимальні
значення цих функцій. Оскільки для
таких функцій потужності рівні, то і
як наслідок з’явиться ситуація, ко
ли СКТ буде фіксувати два рівно

цінні значення потужності і як на
слідок дві координати поверхні.
Основна проблема роботи таких
СКТ — це за наявності інерційності
при русі перебіг координати реєст
рації і, як наслідок, подовження ча
су визначення координати зза
можливості потрапити у автоколи
вальний режим.
На відміну від двох попередніх
невизначеностей осторонь стоїть
комплекс невизначеностей пов’я
заний з точністю фіксування коор
динати, який притаманний власти
востям рушійної системи, системи
відліку координат та часу прийнят
тя рішення про реєстрацію коорди
нати. Реальна СКТ, як вже вище бу
ло вказано, має два відтинки часу
tT та tT, які безпосередньо зв’язані
з фізичним процесом торкання.
Але під часом T та T приховані
більш складні процеси, ніж це
здається на перший погляд, тому
що вони у свою чергу є складовими
кількох часових процесів щодо виз
начення координати поверхні. Тому
навіть наведений склад у вигляді:
(3)
T = tT + tPT та T = tT + tPT
може однозначно регламентувати
лише інтервали часу tT та tT, як
сталі СКТ. В той же час інтервали
часу tPT (рішення про торкання) та
tPT (рішення про неторкання) є
повністю залежні від швидкості
опитування чутників системою CNC
та швидкістю реакції програми на
отриману команду, тобто яка б не
була швидкодіюча програма керу
вання, вона всетаки має кінцевий
час для вирішення проблем пов’я
заних з процесом торкання, адже
інструмент у цей час рухається, а це
створює додаткову похибку, яку
необхідно враховувати. У такому
випадку є єдиний спосіб боротьби
з подібним явищем — це максималь
на швидкодія та максимальна точ
ність визначення часу як tPT, так і tPT.
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Системам відліку координат
притаманні всі характерні вади, що
і процесу торкання, тобто комп
лекс похибок (1) та (2) є для них аб
солютно природнім, оскільки точ
ність їх виготовлення є теж обме
женою завдяки технологічним про
цесам. Якщо зважити на те, що їх
точність повинна бути на межі мет
рологічних, то досягнення високо
точного позиціювання є вкрай
складною, а отже наріжною зада
чею верстатобудування.
Рушійна координатна система
верстата, незважаючи на досить
високі точності виконання, теж має
свої вади. Основна проблема тут у
виконанні високоточних кульових
підшипників, які навіть у неробочих
ходах дають похибки позиціюван
ня. Тобто вони з часом при роботі
вже на перших етапах створюють
похибки руху під дією навантажень
на робочий інструмент. Здебільшо
го це наслідок деформацій у ру
шійних системах, які не піддаються
точному розрахунку. При постійних
навантаженнях починається їх
плинна руйнація, котра призводить
до такої ж самої плинної втрати
точності. Постійно враховувати її
на сьогоднішній день неможливо,
оскільки невизначені основні зако
номірності процесу, а достеменних
досліджень ніхто не робив. Так ав
торами досліджувалися похибки
позиціювання ОЦ (15 років робо
ти), які показали, що позиціювання
по координатах має неоднознач
ний характер для всіх координат.
Окрім того було зафіксовано до
сить помітну асиметрію в залеж
ності від напрямку руху. Такі роз
біжності по координатам X, Y стано
вили 10—15 мкм (в залежності від
координати) і до 150 мкм по коор
динаті Z.
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Таким чином, похибки, котрі у під
сумку складають наступну величину:

∆ФК = ∆ПР + ∆ВК +∆РС

(4)

де ∆ФК — похибка фіксування
координати технологічною систе
мою; ∆ПР — похибка прийняття
рішення «торканнянеторкання»;
∆ВК — похибка визначення коор
динати системою відліку; ∆РС —
похибка роботи рушійної системи
під навантаженням.
Така невизначеність координати
поверхні найбільш впливова у су
часних технологічних процесах і
потребує ретельного вивчення.
Висновки
У наведеній статті розглянуто
основний комплекс похибок, які
створюють розбіжності між реаль
ними розмірами ТО та уявними,
котрі створюються у системі CNC
під впливом інформації, яка надхо
дить до неї від чутників торкання та
систем визначення координат. Од
нозначно можна стверджувати, що
існує невизначеність у розмірах
ТО, яка зв’язана з конкретними фі
зикохімічними властивостями йо
го поверхні і обмежує максимально
можливу точність вимірювання.
Одночасно з цим існують межі мож
ливої точності технологічного облад
нання, які створюють схожі проблеми.
При використанні СКТ виника
ють технологічні проблеми, які ство
рюють ефект подвійності поверхні,
тобто завжди буде існувати зона
невизначеності розташування по
верхні ТО. У зв’язку з цим необ
хідно визначитись, як саме СКТ по
винна реагувати на поверхню ТО.
Тому наступна стаття буде присвя
чена розгляду саме цього питання.
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