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АВТОМАТИЗОВАНИЙ ВИМІРЮВАЧ КУТА 

 

У приладобудуванні, аерокосмічній галузі, машинобудуванні та в інших галузях науки і техніки 

велику увагу приділяють високоточному вимірюванню кутів. 

Сьогодні постійно підвищуються вимоги до точності та швидкодії вимірювання кутів, оскільки саме 

вони обмежують точність та швидкодію вимірювань інших механічних величин (прискорення, 

гравітаційного прискорення та інших).  

Точності вимірювання кутів присвячено праці багатьох видатних вчених України та СНД: Філатова 

Ю.В., Лукьянова Д.П., Павлова П.О., Тимчика Г.С., Колобродова В.Г., Бузанова В.І. та інших. Слід 

відзначити досягнення видатних шкіл з точного вимірювання кутів, створених на базі КП «Центральне 

конструкторське бюро «Арсенал» та приладобудівного факультету НТУУ «КПІ». Між цими двома 

організаціями ведеться плідна співпраця десятки років.  

Відомі засоби вимірювання кутів: неавтоматизовані (точність 1-10″), точність та швидкодія яких 

незадовільні; пів автоматизовані (точність 0,6-1″), точність та швидкодія яких є недостатніми.  

Актуальним у наш час є розробка та дослідження повністю автоматизованого вимірювача кутів 

точністю не менше 0,3″. 

Протягом останнього десятиріччя на КП «Центральне конструкторське бюро «Арсенал» за участю 

наукової лабораторії вимірювальних перетворювачів кафедри АІКТ ЖДТУ та кафедри 

приладобудування НТУУ “КПІ” при участі авторів створено та досліджено новий автоматизований 

вимірювач кутів, який забезпечує одночасно процес вимірювання, реєстрацію та обробку вимірювальної 

інформації у реальному масштабі часу за допомогою ЕОМ.  

У результаті аналізу наукових, теоретичних та практичних праць у галузі вимірювання кутів одним з 

найбільш перспективних можна вважати гоніометр. 

Гоніометр повинен мати високі основні метрологічні характеристики: точність та швидкодію.  

Для підвищення точності вимірювань кутів ведуться інтенсивні розробки вимірювачів, заснованих на 

нових фізичних принципах. Але найбільш перспективними вважаються гоніометри з використанням 

кільцевих лазерів (КЛ). 

У відомій літературі по гоніометрам відсутні роботи по підвищенню їх точності та швидкодії на 

основі кільцевого лазера з автоматизованою обробкою результатів вимірювання. 

Тому дослідження нового високоточного вимірювача кута (ВК) з кільцевим лазером, з метою 

підвищення точності та швидкодії вимірювання кутів, є актуальним. 

Метою роботи є підвищення точності та швидкодії вимірювань кутів шляхом використання нового 

автоматизованого високоточного вимірювача кута з кільцевим лазером. 

Основні задачі роботи: 

- провести аналіз літератури у галузі високоточних вимірювачів кута;  

- проаналізувати вплив на похибку вимірювання кутів нового вимірювача кута кутової швидкості 

обертання Землі; 

- розробити нову математичну модель похибки вимірювання кутів нового автоматизованого 

високоточного вимірювача кута на основі кільцевого лазера; 

- провести дослідження впливу фотоелектричного автоколіматора на похибку вимірювання кутів 

нового вимірювача кута; 

- провести дослідження стабільності похибок нового вимірювача кута; 

- провести дослідження впливу кільцевого лазера на похибку вимірювання кутів нового вимірювача 

кута; 

- провести експериментальні дослідження систематичних і випадкових похибок вимірювача кутів з 

кільцевим лазером з метою підтвердження адекватності теоретичних результатів досліджень. 

Об'єкт дослідження: процес вимірювань кутів шляхом використання нового автоматизованого 

високоточного вимірювача кута з кільцевим лазером. 

Предмет дослідження: новий автоматизований високоточний вимірювач кута з кільцевим лазером. 

Викладені у роботі дослідження дозволили вирішити актуальну і складну науково-технічну задачу, 

що має важливе народногосподарське значення,  підвищення точності та швидкодії вимірювань кутів 

шляхом використання нового автоматизованого високоточного вимірювача кута з кільцевим лазером. 

Здобуто такі нові результати: 



1. З огляду сучасних кутомірних засобів встановлено, що  точність та швидкодія пропонованих 

вітчизняними та закордонними підприємствами кутомірних засобів не задовольняють сучасним 

потребам та вимогам. Відомі сучасні кутомірні засоби з ручним керуванням і візуальним наведенням на 

контрольований об’єкт неавтоматизовані, мають невисоку достовірність результатів вимірювань за 

рахунок суб’єктивних помилок оператора та недостатню точність вимірювань (1-10″). Відомі пів 

автоматизовані засоби вимірювань кутів мають недостатню точність вимірювань кутів (0,5-1″) та 

недостатню швидкодію (процес вимірювань не повністю автоматизований), вони не дозволяють 

документувати інформацію безпосередньо у процесі вимірювань. Обґрунтовано, що задача підвищення 

точності та швидкодії вимірювань кутів шляхом використання автоматизованої високоточного 

вимірювача кута з кільцевим лазером є актуальною; 

2. Уперше запропоновано використання методу калібрування під час проведення вимірювань кутів 

новим вимірювачем кута, з метою підвищення точності та підтвердження достовірності результатів 

вимірювань, для атестації контрольованої призми; 

3. Встановлено, що нестабільність кутової швидкості поворотного пристрою при дії кутової 

швидкості Землі може привести до суттєвої похибки вимірювання кутів (0,24″).  

Уперше запропоновано зменшення похибки вимірювань кутів новим ВК шляхом регулювання кута  

між вимірювальною віссю КЛ  та вектором кутової швидкості поворотного пристрою до нуля;  

4. Розроблено нову математичну модель похибки вимірювання кутів за допомогою вимірювача кута з 

кільцевим лазером з врахуванням впливу кутової швидкості обертання Землі; 

5. Уперше запропоновано оцінювати роботу автоколіматора за допомогою стандартної призми без 

використання спеціальної апаратури. Різниця кутів багатогранної призми, виміряних у нормальному 

положенні і з ексцентриситетом, дала можливість оцінити роботу автоколіматора у горизонтальній та 

вертикальній площинах.  

Встановлено, що, у залежності від значення і напрямку ексцентриситету, амплітуда похибки може 

змінюватися у 2-3 рази. Встановлено, що при візуальному контролі призма може бути встановлена з 

ексцентриситетом не більше 0,5 мм, при цьому похибка вимірювання буде не більше 0,03″. Відпадає 

необхідність контролювати високу точність встановлення призми за допомогою спеціальної апаратури. 

Похибкою вимірювача кута, обумовленої фотоелектричним автоколіматором, можна нехтувати; 

6. Встановлено, що масштабний коефіцієнта КЛ представляє собою лінійний дрейф. Похибка 

вимірювання кутів, обумовлена таким лінійним дрейфом масштабного коефіцієнта може вливати на 

результат вимірювань. З метою компенсації похибки від дрейфу масштабного коефіцієнту КЛ, введено 

поправку у математичну модель похибки вимірювача кута; 

7. Показано при дослідженнях короткочасної та довгочасної стабільності похибки ВК, що 

систематична похибка ВК не перевищує ± 0,07″, середні квадратичні відхилення випадкової складової 

похибки ВК 0,14″ і вони не змінилися протягом терміну роботи ВК; 

8. З урахуванням запропонованих нового засобу та методу (методики) підвищення точності та 

швидкодії - нового автоматизованого вимірювача кута, аналітично та експериментально підтверджено, 

що систематична похибка вимірювання кутів за допомогою ВК не перевищує 0,3″, випадкова -  0,1″. 

Тобто, обґрунтовано, що розроблений та досліджений новий вимірювач кута забезпечує значно більшу 

точність вимірювання кутів од відомих (шляхом введення у математичну модель ВК додаткових 

поправок для врахування впливу кутової швидкості обертання Землі, дрейфу масштабного коефіцієнта 

КЛ; використання методу калібрування) та значно більшу швидкодію шляхом реєстрації, обчислення та 

документування вимірювальної інформації у реальному часі за допомогою ЕОМ.  


