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Τερληθέο δηαθξίβσζεο πνπ βαζίδνληαη 

ζηελ δηαίξεζε ηνπ θύθινπ

Βαζίδνληαη ζηελ δηαδνρηθή ζύγθξηζε n, ίζσλ κεηαμύ ηνπο, 
επίθεληξσλ γσληώλ θαη κέηξεζε ησλ δηαθνξώλ απηώλ κε 
autocollimator.

Simple-calibration : 

Τερληθέο θαηά ηηο νπνίεο νη γσλίεο ελόο πξνο δηαθξίβσζε 
πξνηύπνπ ζπγθξίλνληαη κε γσλίεο πνπ αλήθνπλ ζην ίδην πξόηππν.

Cross calibration : 

Τερληθέο θαηά ηηο νπνίεο θάζε γσλία ελόο πξνηύπνπ ζπγθξίλεηαη 
δηαδνρηθά κε θάζε γσλία ελόο δεπηέξνπ.

Ωο απνηέιεζκα τα δύο πρότυπα διακριβώνονται 
ταυτόχρονα.

Self calibration : 

Τερληθέο θαηά ηηο νπνίεο ην κέζν (ή ηα κέζα) κέηξεζεο ηεο 
δηαθνξάο ησλ ζπγθξηλόκελσλ γσληώλ αλήθεη ζην ίδην ην πξόηππν



Θεκειηώδεο κέζνδνο δηαίξεζεο 

ηνπ θύθινπ.

• Δπίθεληξεο γσλίεο νλνκαζηηθήο ηηκήο 900

Α=900+α, Β=900+β, Γ=900+γ, Γ=900+δ

• α, β, γ θαη δ : Εεηνύκελεο απνθιίζεηο από
ηελ νλνκαζηηθή ηηκή.

• Ζ γσλία Α ζπγθξίλεηαη δηαδνρηθά κε θάζε
άιιε γσλία θαη θαηαγξάθνπκε ηηο δηαθνξέο

α-β=m1, α-γ=m2 α-δ=m3

• Δπηπιένλ εμίζσζε: Πεξάησζε  θύθινπ

Α+Β+Γ+Γ=360° α+β+γ+δ=0

• Λύζε ζπζηήκαηνο :

α

β
AΒ

ΓΓ

γ

δ

α = (m1+m2+m3)/4 , 

β = α-m1

γ = α-m2

δ = α-m3



Τερληθέο δηαθξίβσζεο ζην Δ.Η.Μ.

Γηα δηαθξηβώζεηο πξνηύπσλ κε:

• πςειή αθξίβεηα 

• κηθξή αβεβαηόηεηα

Πξόηππα Αλαθνξάο :

• Οπηηθά πνιύγσλα

• Indexing tables

• Angle encoders γσληαθώλ ηξαπεδώλ

• Πιαθίδηα γσλίαο

• Τεηξάπιεπξα θ.α.

Δθαξκόδνληαη ηερληθέο πνπ 

βαζίδνληαη ζηελ δηαίξεζε 

ηνπ θύθινπ.

Δθαξκόδνληαη ηερληθέο 

απεπζείαο ζύγθξηζεο κε 

πξόηππα ήδε δηαθξηβσκέλα.

Γηα δηαθξηβώζεηο πξνηύπσλ κε: 

• ρακειόηεξε αθξίβεηα 

• κεγαιύηεξε αβεβαηόηεηα



Γηπιή πεξάησζε (Dual closure)

Γηαδνρηθή ζύγθξηζε όισλ ησλ γσληώλ ελόο θύθινπ κε όιεο 
ηηο γσλίεο ελόο δεύηεξνπ θύθινπ.

• Σύζηεκα n2 γξακκηθώλ εμηζώζεσλ κε 2n αγλώζηνπο.

• 2 επηπιένλ εμηζώζεηο: Πεξαηώζεηο ησλ θύθισλ.

• Σύζηεκα n2+2 γξακκηθώλ εμηζώζεσλ κε 2n αγλώζηνπο.

• Δθθξαδόκελν ζε κνξθή πίλαθα επηιύεηαη κε ηελ κέζνδν 
ειαρίζησλ ηεηξαγώλσλ.



Μεηξεηηθή δηάηαμε

Γσληαθή ηξάπεδα κε angle encoder RON 905 κε AWE 1024 

interpolator θαη κεηξεηηθή θάξηα IK 220 δηαθξηηηθήο ηθαλόηεηαο 

0,1΄΄ (0,00001°) θαη αθξίβεηαο ±0,2΄΄.

Autocollimator Moller-Wedel 

Elcomat 2000

δηαθξηηηθήο ηθαλόηεηαο 0,05΄΄

αθξίβεηαο ±0,1΄΄



Οπηηθό πνιύγσλν γσλίεο κεηαμύ 

δύν πιεπξώλ

MOLLER-WEDEL 12-side Polygon (s/n 148)

Pitch Angle Deviation
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Οπηηθό πνιύγσλν

(αλεγκέλε αζξνηζηηθή απόθιηζε)

MOLLER-WEDEL 12-side Polygon (s/n 148)

Reduced Cumulative Angle Deviation
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Γσληαθή Τξάπεδα

(αζξνηζηηθή απόθιηζε)

Eimeldingen DP-300-A2021-000 Rotary Table s/n233-04 

(Encoder:Heidenhain  Ron905) 
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Σπκπεξάζκαηα

• Από ηηο παξαπάλσ κεηξήζεηο πξνθύπηεη 

όηη, πιένλ, ζην Διιεληθό Ηλζηηηνύην 

Μεηξνινγίαο έρνπκε ηελ δπλαηόηεηα 

πξαγκαηνπνίεζεο κεηξήζεσλ γσληώλ κε 

επαλαιεςηκόηεηα θαιύηεξε από 0,05 sec. 


