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REZUMAT. Lucrarea prezintă investigaţiile teoretice referitoare la problematicile implementării unui controller software pentru 
maşinile de măsurat în coordonate. Prima parte vizează aspectele generale ale problematicii abordate, după care sunt prezentate 
pe scurt tipurile principale de maşini de măsurat – cu avantajele şi dezavantajele fiecăreia. Ultima parte a lucrării este dedicată 
prezentării algoritmului de proiectare a controllerului software care presupune luarea în calcul a o serie de factori ce influenţează 
calitatea şi precizia maşinii de măsurat. 

Cuvinte cheie: maşină de măsurat în coordonate (CMM), erori, controller. 
 
ABSTRACT. The paper presents theoretical investigations on issues of implementing a controller software for Coordinate Measuring 
Machines (CMM). The first part concerns the general issues, then are summarized the main types of machines to measure - with the 
advantages and disadvantages of each. The last part of the paper is dedicated to the presentation of the algorithm of controller 
software design that requires it to take into account several factors that influence the quality and accuracy of the CMM. 

Keywords: Coordinate Measuring Machines (CMM), errors, controller. 
 

1. ASPECTE GENERALE PRIVIND 
NECESITATEA IMPLEMENTĂRII  
UNUI CONTROLLER SOFTWARE  

În ultimii ani, datorită concurenţei tot mai mari între 
diferitele concerne, a apărut un nou concept de 
departajare şi anume conceptul calităţii. Existenţa şi 
implementarea unui sistem al calităţii este un deziderat 
şi o necesitate în acelaşi timp pentru orice firmă 
respectabilă. Mai mult în jurul anilor 90 s-a reuşit o 
standardizare a acestui concept rezultând un catalog de 
instrucţiuni şi proceduri de lucru cunoscut sub 
denumirea de ISO (International Standardisation Orga-
nisation). 

Unul dintre dispozitivele de inspectare dimensională 
şi de analiză a erorilor este şi maşina de măsurat în 
coordonate rolul său primordial fiind acela de detectare 
a deviaţiilor dimensionale a reperelor măsurate cu 
repercusiuni grave asupra utilizatorului dacă nu sunt 
detectate şi corectate din timp. De exemplu, sub-
ansamblurile mecanice ale unui autoturism pot conduce 
la accidente mortale, dacă nu au dimensiunile cât mai 
aproape de datele lor nominale. Dezvoltarea maşinilor 
de măsurat în coordonate a apărut în tehnica aero-
spaţială şi aeronautică, acolo unde o deviaţie mică a 
unei componente conduce la accidente catastrofale. 
Ulterior, tehnica de inspecţie dimensională s-a extins şi 
în industria de autoturisme şi de mijloace fixe de 
producţie ce necesitau o precizie cât mai mare pentru a 
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satisface clientul. Dorinţa unui design cât mai sofisticat 
şi introducerea elementelor ornamentale din lemn sau 
aluminiu pentru autoturisme a extins şi mai mult aria de 
aplicabilitate a maşinilor de măsurat. În acest moment 
principalele industrii care folosesc ca mijloc de in-
spectare maşina de măsurat în coordonate sunt: 

– tehnica aerospaţială şi aeronautică 
– tehnica militară 
– industria constructoare de maşini şi autoturisme 
– industria medicală 
– industria producătoare de ceasuri 
– proiectarea precisă a cablajelor pentru diferite 

componente electronice 

2. TIPURI CONSTRUCTIVE DE MAŞINI DE 
MĂSURAT 

S-au dezvoltat mai multe tipuri de maşini de măsu-
rat, fiecare având avantajele şi dezavantaje constructive, 
funcţionale şi productive. 

Maşinile cu braţ (fig. 1,a) sunt foarte sensibile la 
vibraţii, datorită instabilităţii mecanice a braţului de 
măsurare; în schimb accesibilitatea inspecţiilor este 
foarte mare, fiind folosite şi într-o variantă mai robustă 
direct în hala de producţie la capătul liniei tehnologice. 
Cu un singur calculator şi cu un controler adecvat se pot 
acţiona până la 10 maşini de genul acesta într-o hala 
industrială. Raportul preţ/calitate este justificat doar 
pentru o astfel de folosire a sistemului de măsurat. Dacă 
maşina este prevăzută cu un cap indexabil măsurarea se 
face în 5 axe. 

Mesele indexabile (fig. 1,b) au o foarte mare arie de 
aplicabilitate pentru frezele CNC, fiind singurul mijloc 
practic de a obţine un profil în 5 axe. Împrumutând 
această tehnică, s-a dezvoltat un tip constructiv de 
CMM (Coordinate Measuring Machine) foarte stabil 
dar cu o precizie scăzută. Pentru creşterea gradului de 
precizie se poate opta pentru un sistem cu cameră video 

ce achiziţionează poziţia reperului măsurat prin digi-
talizarea imaginii, poziţionarea făcându-se implicit de 
către software. Acest sistem se poate aplica pentru 
oricare din tipurile constructive CMM. Mişcarea în 
planul XOY şi cele două grade de rotaţie sunt efectuate 
de masă, braţul mişcându-se doar pe axa Z. Există 
diferite combinaţii de repartizare a mişcării între braţ şi 
masă. În figura 1,b, X-ul şi Y-ul sunt executate de braţ, 
iar Z-ul şi cele două grade de rotaţie de către masa 
indexabilă şi rotative. 

Cel mai răspândit tip constructiv este portalul CMM 
(fig. 1,c) ce este oferit de firmele producătoare în 
diferite modele şi mărimi, adecvate laboratorului în care 
urmează să funcţioneze. Precizia acestui model este 
dată de robusteţea portalului ce se mişcă în axa X şi care 
susţine braţul ce execută mişcarea pe axa Y de-a lungul 
punţii de susţinere, iar în Z perpendicular pe punte. 
Adăugând un cap indexabil obţinem o maşină robustă, 
complexă şi precisă care satisface şi cele mai dificile 
necesităţi de precizie şi accesibilitate. O componentă 
importantă a sistemului de măsurare o constituie 
controlerul pentru comanda maşinii. Descris pe scurt 
acesta are 4 procesoare, 3 dintre ele comandând câte o 
axă, iar al patrulea realizează sincronizarea mişcării în 
volumul CMM. Pentru o maşină cu cap indexabil, se 
prevede şi un controler de cap, ce comandă unghiurile 
de pe cele două grade de rotaţie, cerute de operator. 
Acţionarea propriu-zisă a maşinii se face ori cu motoare 
pas cu pas ori cu servomotoare de curent continuu. 
Capul este automatizat în special cu motoare pas cu pas 
hibride datorită capacităţii acestor motoare de a păstra o 
poziţie fixă şi în lipsa alimentării fazelor. Construcţia şi 
detaliile tehnice ale acestui dispozitiv de măsurare vor 
fi descrise mai jos. Firma producătoare, Renishaw din 
Marea Britanie oferă spre vânzare firmelor concurente 
acest probe-head astfel încât îl putem găsi pe maşini de 
măsurat Brown&Sharpe (Hexagon), Mitutoyo, Zeiss, 
LK, dar şi pe CNC de înaltă precizie cum ar fi: 
Heidenhaim., Deckel-Maho etc. 

 

  

a) cu braţ b)cu masă indexabilă sau rotativă c) tipul portal 
 

Fig. 1. Tipuri de maşini de măsurat. 
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3. ETAPE TEORETICE ÎN ELABORAREA 
UNUI MODEL SOFTWARE DE 
COMPENSARE A ERORILOR 

Un model ce descrie relaţiile spaţiale dintre com-
ponentele cinematice actuale şi ideale ale maşinilor de 
măsură în coordonate, poate fi creat folosind trans-
formările omogene. Analiza erorilor componentelor 
unei maşini de măsurat presupune realizarea unor sim-
plificări în ceea ce priveşte matricele de transformare, 
care descriu poziţia şi orientarea unui element, faţă de 
celelalte. Aceste simplificări permit eliminarea terme-
nilor de ordinul 2. În cele din urmă, erorile individuale 
din matricea transformărilor omogene pot fi înlocuite cu 
funcţii de eroare şi în acest caz problema termenilor de 
ordinul 2 dispare. Lucrarea de faţă îşi propune să 
compare influenţa termenilor de ordinul 2 asupra erorii 
volumetrice pentru cele două cazuri: când erorile sunt 
înlocuite cu ajutorul propriilor funcţii înainte de a opera 
cu matricele de transformare omogenă; când funcţiile 
de eroare înlocuiesc direct erorile după sintetizarea 
ecuaţiilor erorii volumetrice. 

O compensare volumetrică a acurateţei măsurării se 
poate face luând în consideraţie următoarele: 

• acurateţea măsurării erorilor geometrice; 
• estimarea preciziei (dispersia) datelor măsurate cu 

privire la erorile geometrice; 
• rata schimbărilor erorilor geometrice per unitatea 

de volum; 
• algoritmul calculării parametrilor; 
• robusteţea modelului cinematic; 
• procesul de compensare în bucla de control a 

poziţiei. 
Tehnica compensării erorilor geometrice este, de 

fapt, o tehnică de analiză a erorii, bazată pe hardware de 
înaltă calitate şi precizie. In fig. 2 se prezintă tipurile de 
erori cantitative şi calitative ce apar în procesul de 
producţie. Când componentele erorii unei maşini sunt 
analizate, se fac unele simplificări în cadrul matricelor 
ce descriu poziţia şi orientarea unui element faţa de 
altul. Simplificările sunt întotdeauna în relaţie cu termenii 
de ordinul 2 sau de un grad mai mare din cauza valorii 
lor foarte mici. Erorile individuale în matrice pot fi 
înlocuite de funcţii de eroare. Dacă se urmează această 
cale dispare necesitatea caracterizării influenţei ter-
menilor de ordinul 2. Obiectul secţiunii de faţă este 
compararea influenţelor termenilor de ordinul 2 în 
eroarea volumetrică a CMM. Într-un prim caz, funcţiile 
de eroare înlocuiesc variabilele direct la finalul sin-
tetizării ecuaţiilor, (termenii de ordinul 2 nu sunt 
consideraţi-model 1).  

În al doilea caz, erorile individuale, reprezentate prin 
funcţii, sunt plasate în matricele de transformare 
omogenă, înaintea operaţiilor matematice. În acest caz 
termenii de ordinul 2 sunt consideraţi în descrierea 
modelului (model 2). Erorile geometrice pot fi încă 
înlocuite prin funcţiile lor în ecuaţiile finale pentru erori 
volumetrice, fără a afecta performanţa analizei maşinii 
de măsurat. Aceasta, normal, simplifică analiza şi o face 
mai rapidă. Dar, considerând dezvoltarea rapidă a aşa 
numitei nanotehnologiei, poate peste câţiva ani, această 
apreciere va deveni complet depăşită şi termenii de 
ordinul 2 vor fi consideraţi în analiza performanţei celor 
3 coordonate ale CMM. 

Sintetizând aceste consideraţii geometrice, dar ţinând 
cont şi de dinamica maşinii de măsurat, de acurateţea 
şi viteza de achiziţie, stocare şi transmisie a datelor 
putem dezvolta următorul algoritm/strategie de com-
pensare a erorilor (fig. 3). Această strategie de control 
al erorii a fost dezvoltată de Mitutoyo, cel mai mare 
producător de CMM-uri din Asia şi SUA, unul dintre 
principalii finanţatori ai proiectelor Virtual-CMM şi 
Nano-CMM derulate în Japonia şi alte centre univer-
sitare puternice. 

Ideea principală a acestei strategii este de a crea o 
matrice de compensare, atât a erorilor geometrice cât şi 
a celor dinamice, prin metode statistice şi prin măsurare 
directă. Abaterile sistematice pot fi astfel înlăturate, 
iar cele aleatorii predictate. Matricea de compensare 
volumetrică este unic determinată pentru o maşină de 
măsurat dată, ea putându-se modifica în timp. De altfel, 
producătorii specifică cel puţin o calibrare anuală, o 
măsurare cu interferometrul cu laser şi, deci o refacere a 
acestei matrice. Pe lângă acestea, sunt necesare măsuri 
de mentenanţă bi-anuale, lunare şi săptămânale pentru o 
funcţionare în parametrii producătorului 

Folosind tehnica Transformărilor Omogene, un model 
matematic de mişcare pentru CMM a fost dezvoltat. 
Acest model ia în considerare toate erorile geometrice 
ale maşinii. Transformările omogene într-un spaţiu 3D 
sunt matrice de dimensiune 4x4 prin care este posibilă 
reprezentarea translaţiei spaţiale, rotaţia sau schimbarea 
sistemului de coordonate. 

4. CONCLUZII 

Factorii de incertitudine ai unui proces de inspecţie 
dimensională sunt în număr mare şi variaţi. Următoa-
rele mărimi (şi nu numai) pot contribui la amplificarea 
incertitudinii unui CMM: geometria, histerezisul, va-
riaţiile în timp, circuitul de poziţionare, temperatura, 
dinamica, operatorul şi proba, sistemul de contacte, 
elasticitatea, praful etc. Pentru o evaluare realistă a pro- 
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Fig. 2. Principalii factori de eroare a unei maşini de măsurat în coordonate carteziene.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3. Procedura standard de obţinere a matricei de compensare volumetrică. 
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cesului de măsurare, aceste influenţe trebuie identifi-
cate, iar efectul lor cuantificat în model. Acesta descrie 
relaţiile matematice între mărimile de intrare (unităţi de 
măsură şi perturbaţii) şi rezultatele măsurării. Procedura 
de simulare nu necesită o descriere matematică riguroasă 
a modelului. Algoritmi numerici, cum ar fi calcularea 
de obiecte geometrice derivate şi filtrarea punctelor de 
măsurare pot fi incluşi în model. Aceasta face ca 
simularea să fie potrivită pentru un astfel de proces 
complex, cum este măsurarea în coordonate. Model 
teoretic al măsurării pe un CMM poate fi descris printr-
o diagramă de semnal, în care sunt marcate mărimile 
perturbatorii. 

Cu ajutorul simulării, toate mărimile ce influenţează 
procesul de măsurare sunt variate conform distribuţiei 
probabilistice determinate experimental şi calculele 
numerice ale măsurătorilor sunt plotate în mod repetat. 
Valori aleatorii sunt generate în distribuţiile probabilistice 
asumate pentru a furniza modelului secvenţe necorelate de 
inputuri. Prin evaluare se determină incertitudinea măsu-
rării din rezultatele măsurătorilor simulate. Aceasta este 
exprimată în forma ±U ceea ce descrie domeniul de 
incertitudine cu un anumit nivel de siguranţă. Simularea 
poate fi integrată într-un software de evaluare şi control 

al unui CMM on-line sau implementată independent 
într-un sistem extern (computer off-line). 
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