
System Absolute
Tryb pomiaru, w którym ka�dy pomiar punktu jest wykonywany w 
odniesieniu do sta�ego punktu pocz�tkowego.

System Inkrementalny
Tryb pomiaru, w którym ka�dy pomiar punktu jest wykonywany 
w odniesieniu do okre!lonego punktu zapisanego jako punkt 
odniesienia.

Funkcja umo�liwiaj�ca przesuwanie !rodka uk�adu wspó�rz"dnych do 
innego punktu przesuni"tego wzgl"dem punktu pocz�tkowego.  
Aby ta funkcja mog�a dzia�a#, system musi mie# na sta�e zapisany 
punkt pocz�tkowy.

Funkcja zatrzymuj�ca maszyn� w ka�dej z osi dok�adnie w 
specy$cznej dla maszyny pozycji spowalniaj�c j� za pomoc� 
zintegrowanych prze��czników kra%cowych.

Typ sterowania, który wykonuje kroki sterowania wed�ug ustalonej 
kolejno!ci.

Sposób sterowania ruchami maszyny za po!rednictwem polece% 
kodowych utworzonych i zaimplementowanych przy pomocy 
komputera (CNC).  Sekwencja polece% tworz�cych zwykle �program 
cz"!ci�, który nakazuje maszynie wykonywanie pe�nego zestawu 
operacji na przedmiocie pomiaru lub obróbki.

Wyj!cie danych w postaci dwójkowej (zera i jedynki) reprezentuj�ce 
liczby, których kolejne cyfry s� ca�kowitymi pot"gami liczby 2.

RS-232C
Standard interfejsu wykorzystuj�cego asynchroniczn� metod"  
szeregowej transmisji danych poprzez niezrównowa�on� lini" 
wymiany danych pomi"dzy znajduj�cymi si" stosunkowo niedaleko 
od siebie nadajnikami. Jest to sposób komunikacji wykorzystywany 
g�ównie do ��czenia komputera osobistego z jego peryferiami.

To wyj!cie oferuje wysokie, bo trwaj�ce od kilkudziesieciu do kilkuset 
nanosekund, szybko!ci przesy�u danych oraz relatywnie d�ug�, bo do 
kilkuset metrów odleg�o!# transmisji danych. Jako interfejs do ��czenia 
za sterownikiem NC w systemie z linia�ami pomiarowymi zastosowano 
w nim ró�nicowo-napi"ciowy nadajnik linii (kompatybilny z RS422A) .

BCD
Notacja wyra�aj�ca cyfry od 0 do 9 liczby w systemie dziesi"tnym jako 
sekwencj" czterech bitów. Jednokierunkowe wyj!cie danych jest typu 
TTL lub otwarty kolektor.

RS-422
Standard interfejsu danych wykorzystuj�cy szeregow� transmisj" 
bitów w postaci ró�nicowej poprzez zrównowa�on� lini" transmisyjn�. 
RS-422 charakteryzuj� najwy�sze szybko!ci transmisji i mo�liwo!# 
dzia�ania przy niesymetrycznym napi"ciu zasilania +5V.

Specy$kacja dok�adno!ci linia�u podana jest jako oczekiwany 
b��d maksymalny pomi"dzy pozycj� rzeczywist� a wskazywan� w 
dowolnym punkcie zakresu pomiarowego i w temperaturze 20ºC.  
Jako �e nie istniej� �adne mi"dzynarodowe normy dotycz�ce linia�ów, 
ka�dy producent ma swój w�asny sposób de$niowania dok�adno!ci. 
Dok�adno!ci podane w naszym katalogu zosta�y wyznaczone przy 
zastosowaniu interferometrii laserowej.

Dzia�ki skali linia�u zwykle rozmieszczone s� w odst"pach 20µm, 
chocia� ta warto!#, w zale�no!ci od typu linia�u, mo�e by# inna. 
Dok�adno!# w w�skim zakresie dotyczy dok�adno!ci wyznaczonej 
poprzez pomiar jednej dzia�ki ka�dej skali na granicy rozdzielczo!ci 
(np. 1µm).

Test ma na celu potwierdzenie braku nieprawid�owo!ci w 
funkcjonowaniu linia�u w zakresie jego temperatur pracy oraz 
zgodno!# ze standardem sygna�u wyj!ciowego.

 

Test ma na celu potwierdzenie braku nieprawid�owo!ci w 
funkcjonowaniu linia�u przy cyklicznej zmianie temperatury pracy 
oraz potwierdzenie zgodno!# ze standardem sygna�u wyj!ciowego.

Test ma na celu potwierdzenie braku nieprawid�owo!ci w 
funkcjonowaniu linia�u przy poddaniu go wibracjom o cz"stotliwo!ci 
od 30Hz do 300Hz i maksymalnym przyspieszeniu 3gn.

Test ma na celu potwierdzenie braku nieprawid�owo!ci w 
funkcjonowaniu linia�u przy poddaniu go wibracjom o specy$cznej i 
nierezonansowej cz"stotliwo!ci.

Test zak�óce% przeprowadzany jest wed�ug dyrektywy  
EMC EN61326-1+A1:1998.

Test zak�óce% przeprowadzany jest wed�ug ISZ0200  
(Test na upuszczanie materia�u o wysokiej trwa�o!ci)

Wszystkie produkty przeznaczone są do sprzedaży podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktów, w szczególności specyfikacje 
techniczne, są wiążące tylko na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody. Ceny produktów są podawane na zapytanie.     
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Po pod��czeniu zasilania do linia�u, pobierane s� odczyty pozycji z 
trzech pod-linia�ów pojemno�ciowych (COArse, MEDium oraz FINe) 
i jednego fotoelektrycznego (OPTical). Te pod-linia�y wykorzystuj� 
tak� kombinacj� przebiegów wyj�ciowych i s� wzajemnie ustawione 
w taki sposób, �e odczyty w dowolnej pozycji stanowi� unikaln� 
kombinacj�, na podstawie której mikroprocesor oblicza pozycj� 
g�owicy odczytowej wzgl�dem linia�u z rozdzielczo�ci� 0,05µm 
(0,005µm).
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RozdzielczośćCykl sygnału (interpolacja)

Komputer Licznik cyfrowy
Licznik laserowego systemu 
pomiaru długości

Laser - źródło

Interferometr Oś optyczna 
wiązki lasera

Reflektor - róg sześcianu

Uchwyt

Liniał

Stół przesuwny

Dok�adno�! linia�u w ka�dym punkcie jest okre�lona warto�ci� b��du 
obliczan� zgodnie z poni�szym wzorem: 

Wykres przedstawiaj�cy b��d w ka�dym punkcie efektywnego zakresu 
pozycjonowania nazywany jest diagramem dok�adno�ci.
Istniej� dwie, opisane poni�ej, metody okre�lania dok�adno�ci linia�u, 
niezrównowa�ona i zrównowa�ona.

Dok�adno�! linia�u wyznaczana jest poprzez porównywanie 
warto�ci pozycji odczytywanych w regularnych odst�pach z linia�u 
z odpowiednimi warto�ciami uzyskiwanymi z laserowego systemu 
pomiaru d�ugo�ci przy u�yciu systemu kontroli, takiego jak na rysunku 
poni�ej. W zwi�zku z tym, �e temperatura otoczenia podczas inspekcji 
wynosi 20"C, okre�lona dok�adno�! charakteryzuje linia� tylko w tej 
temperaturze. Dla zachowania zgodno�ci z innymi normami pomiary 
mo�na wykonywa! w innych temperaturach.

 

 

W tej metodzie z diagramu dok�adno�ci wyznaczana jest po postu 
ró�nica maksymalnego i minimalnego odczytu, jak pokazano poni�ej. 
Zgodnie z wzorem: E =  ( +  L)µm. L jest efektywnym zakresem 
pomiarowym (mm),  i s� wspó�czynnikami okre�lonymi dla ka�dego 
modelu.  

Na przyk�ad, je�li okre�lony typ linia�u ma dok�adno�! (3 + 
3L

���
1000 

)µm i 

efektywny zakres pomiarowy L=1000mm, E wynosi 6µm.

Błąd liniału w każdym punkcie zakresu w odniesieniu do jego początku

0

Błąd

Efektywny zakres pozycjonowania X  Mierzony punkt

Maksymalna różnica 
błędu liniału: E(µm)

 

Ta metoda okre�la b��d maksymalny w odniesieniu do warto�ci �redniej 
b��du wyznaczanego z diagramu dok�adno�ci. Zgodnie ze wzorem:  

e =  E 
±�
 2  

(µm). Jest ona wykorzystywana przy specy#kacji dok�adno�ci 

linia�ów specjalnego typu (retro#t). 

0

Błąd

Efektywny zakres pozycjonowania X  Mierzony punkt

Błąd maksymalny odniesiony 

błędu średniego:       E        :                          ±  — (µm)
                            2

Błąd średni

Linia� wykrywa przemieszczenie w oparciu skal� o sta�ych odst�pach. 
W procesie detekcji skali uzyskiwane s� dwa przesuni�te w fazie 
sygna�y sinusoidalne o okresie takim samym, jak odst�py skali. 
Interpolacja tych sygna�ów w uk�adzie elektrycznym umo�liwia odczyt 
warto�ci mniejszych ni� dzia�ka skali poprzez generowanie impulsów 
odpowiadaj�cych wymaganej rozdzielczo�ci. Na przyk�ad, je�li dzia�ka 
skali wynosi 20µm, interpolacja warto�ci generuje rozdzielczo�! 1µm. 
Dok�adno�! tego procesu nie jest pozbawiona b��dów i nazywana 
jest dok�adno�ci� interpolacji. Ca�kowita dok�adno�! pozycjonowania 
linia�ów zale�y zarówno od b��du skali jak i dok�adno�ci interpolacji.

Schemat systemu 
pomiaru dok�adno�ci
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