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Еволюція геометричного
вимірювача

Українці першими у світі розробили, запатентували в Україні та США, започаткували серійне

виробництво РГ ЗВТ із вбудованими міні- та мікрокомп’ютерами практично для усіх типів РГ ЗВТ

із мікрометричним, індикаторним та штангенвідліком

У аграрний період розвитку людства правимірювач був потрібний виключно для забезпечення

торгівлі, що обумовило його обмежений асортимент та можливості:

примітивні вимірювальні лінійки з’явилися, коли людина почала системно

займатися сільським господарством, та були пов’язані з довжинами частин тіла

(подвійний крок, лікоть, долоня, палець, ступня та інші), тому їхня похибка сягала 15–

30% за відмінності розмірів різних людей;

перші вимірювальні лінійки започаткували ремісники, при цьому їхня похибка

перевищувала 1000 мкм (за відсутності еталонів та технологій виготовлення

штрихів);

перші праштангенциркулі з’явилися 1100–3400 років тому у Китаї, мали вигляд

лінійки разом з нерухомою губкою та рухомої рамки (ковзання) разом з рухомою



губкою, при цьому (за відсутності еталонів, ноніусу, наявності перекосів) їхня

похибка також перевищувала 1000 мкм.

Тільки з початком промислових революцій вимірювач набув ознак професійного інструмента. У

той самий час з’явилася метрологія – наука, що вивчає та покращує процеси вимірювань фізичних

показників, а також удосконалює засоби вимірювальної техніки (ЗВТ).

Ручні геометричні засоби вимірювальної техніки

Геометричні вимірювання є найбільш поширеними з вимірювань у світі, при цьому переважають

ручні геометричні засоби вимірювальної техніки (РГ ЗВТ).

Сучасні РГ ЗВТ можна поділити на чотири еволюційні категорії.

Категорія 1. Прості аналогові РГ ЗВТ

РГ ЗВТ з однією штриховою шкалою (на прикладі вимірювальних лінійок з цінами поділки 1000 мкм

та 500 мкм у діапазонах вимірювань від 0–150 мм до 0–2000 мм).

Категорія 2. Удосконалені аналогові РГ ЗВТ

РГ ЗВТ із двома штриховими шкалами (на прикладі аналогових штангенциркулів, аналогових

мікрометрів та аналогових індикаторів (з круговою шкалою з подільним зубчасторейковим

редуктором) із ціною поділки 1–100 мкм у діапазонах від 0–1 мм до 0–2000 мм).

Категорія 3. Цифрові електронні РГ ЗВТ

РГ ЗВТ з електронними інкрементними шкалами (на прикладі цифрових штангенциркулів,

цифрових мікрометрів, цифрових індикаторів з дискретністю 0,1–10 мкм у діапазонах від 0–13 мм до

0–4000 мм.

Категорія 4. Комп’ютерні РГ ЗВТ

РГ ЗВТ з інкрементно-комп’ютерним відліком (на прикладі комп’ютерних штангенциркулів,

комп’ютерних мікрометрів та комп’ютерних індикаторів з відліковими комп’ютерними пристроями

з дискретністю 0,01–1 мкм у діапазонах від 0–12,5 мм до 0–10000 мм).

Прості аналогові РГ ЗВТ

Прості аналогові РГ ЗВТ мають похибку вимірювань 100–300 мкм, при цьому критично залежні від

освітлення та гостроти зору користувача.



За належного освітлення та нормального зору людина може побачити різницю між двома

штрихами, що не перевищує 70 мкм.

Прості аналогові РГ ЗВТ сьогодні не мають довгострокових інноваційних перспектив, оскільки

додаток «Рулетка» до смартфонів незабаром може скласти їм конкуренцію.

Удосконалені аналогові РГ ЗВТ

Удосконалені аналогові РГ ЗВТ мають дві ноніусні шкали (лінійні, кругові, їхню комбінацію, ділильні

зубчасті редуктори), які покращують похибку до 2–200 мкм.

Результати вимірювань удосконаленими РГ ЗВТ також суттєво залежать від зовнішніх умов

(освітлення та температури), кваліфікації та гостроти зору користувача.

Удосконалені аналогові РГ ЗВТ дуже популярні завдяки найнижчій ціні та простоті, але за останні

15 років їхня частка у загальній кількості РГ ЗВТ скоротилася у 2,5 раза. На наш погляд, вони не

мають довгострокових інноваційних перспектив.

Цифрові електронні РГ ЗВТ

Цифрові РГ ЗВТ мають похибку 0,5–100 мкм, при цьому можуть забезпечити зв’язок із зовнішніми

ПК для протоколювання та архівації результатів вимірювань.

За статистикою, частка цифрових РГ ЗВТ за останні 15 років збільшилася у 2,5 раза. За нашими

прогнозами, їхня кількісна перевага зберігатиметься ще 15–20 років.

Безконтактні засоби геометричних вимірювань

Значний потенціал мають безконтактні засоби геометричних вимірювань (оптичні та лазерні), але

за останні два десятиріччя вони не стали масовими у реальному виробництві за наявних

обмежень:

вартість безконтактних ЗВТ у 50–500 разів вища ніж у серійних прецизійних РГ ЗВТ;

за похибкою безконтактні ЗВТ не можуть конкурувати з мікронними та

субмікронними контактними РГ ЗВТ;

маса та габарити безконтактних ЗВТ на порядки більші ніж у РГ ЗВТ;

безконтактні ЗВТ більш критичні до умов їхнього використання у реальному

верстатному виробництві (забруднене повітря, вібрації, спеціалізація, необхідність

спеціальної підготовки та налаштування).



Обмежене використання безконтактних засобів геометричних вимірювань (у порівнянні з

РГ ЗВТ) підтверджують спостереження та аналіз сучасних безконтактних геометричних ЗВТ

на провідних стендах головного метрологічного форуму світу «Control» у Штутгарті

(Німеччина) у період 2014–2019 років.

Еволюція ручних геометричних засобів вимірювальної
техніки

До цього часу найбільш відомими дослідженнями еволюції РГ ЗВТ були інформаційні матеріали

японських фахівців, при цьому вони:

були обмежені проміжком часу до 2012 р.;

не охоплювали четверту промислову революцію «Industry 4.0»;

були неповними та ангажованими стосовно японської компанії Mitutoyo.

Дослідимо 170-річну еволюцію РГ ЗВТ на підставі вивчення понад 1200 патентів за видами та

типами цих засобів, а також історичну кореляцію з усіма промисловими революціями.

Розглянемо конструктивно-метрологічні особливості РГ ЗВТ зі штанген-, мікрометричним та

індикаторним відліком:

штангенінструмент та мікрометричний інструмент (окрім мікрометричних

голівок) забезпечують абсолютні вимірювання завдяки наявності двох

вимірювальних наконечників (рухомого та нерухомого);

індикатори забезпечують відносні вимірювання (окрім абсолютних вимірювань

для індикаторних товщиномірів, індикаторних глибиномірів, індикаторних

нутромірів, індикаторів на стійках та штативах);

мікрометричний та індикаторний вимірювач мають відповідні пристрої для

забезпечення тарованих зусиль вимірювань, на відміну від традиційного

штангенінструменту;

за офіційними міжнародними стандартами, найбільший діапазон вимірювань (до

2000 мм) забезпечують традиційні штангенциркулі, при цьому їхня похибка

дорівнює 30–60 мкм;

за офіційними міжнародними стандартами, найкращу похибку (2–13  мкм) у

діапазоні до 500 мм забезпечують традиційні мікрометри;

інноваційні подовжені штангенциркулі-трансформери та мікрометри-

трансформери забезпечують діапазон вимірювань до 10000 мм.



Близько 250 років тому в Англії з’явилися перші металообробні дільниці
(заготівельні, свердлильні та шліфувальні) для виробництва парових машин, які
сприяли прискореному розвитку механізованих виробництв, залізничного
транспорту, а також серійному ткацькому виробництву.

Початок металооброблення виявив потребу у промислових геометричних
вимірюваннях із використанням професійного вимірювача, однак це настало
значно пізніше.

Фахівці поділяють 250-річний промисловий період людства на чотири етапи промислових

революцій (за міжнародною термінологією «Industry» 

з відповідними порядковими номерами етапів).

Етап 1. Перша промислова революція

Першу промислову революцію «Industry 1.0» (середина XVIII – середина XIX ст.) пов’язують із

появою в Англії перших парових двигунів, початком одиничного механічного виробництва та

серійного ткацького виробництва, що забезпечило Англії перевагу та безумовне світове

промислове лідерство наприкінці XVII сторіччя.

Для виробництва парових машин англійці Джозеф Вітворт та Джеймс Ватт започаткували перші

прецизійні геометричні ЗВТ у виді першої стаціонарної вимірювальної машини з дискретністю

0,254 мкм та мікрометричного таблетопу з дискретністю 2,54 мк.

Перші РГ ЗВТ в Англії так і не встигли з’явитися. Франція вдало перехопила промислове

лідерство від англійців, оскільки забезпечила блокаду усіх товарів з Англії на

європейському континенті, передусім таких стратегічних товарів, як тканини та

устаткування. Мабуть, тому Англія не встигла першою розробити піонерські РГ ЗВТ.

Загальне промислове лідерство постнаполеонівської Франції забезпечило також

домінування в інших сферах, зокрема – у техніці та метрології.

Показово, що перші промислові РГ ЗВТ (з двома штриховими шкалами) винайшли та розробили у

Франції в середині XIX сторіччя.

РГ ЗВТ першого покоління:

ноніусний штангенциркуль з діапазоном 0–530 мм і ціною поділки 100 мкм та

похибкою 250 мкм, який ми ідентифікуємо як «Caliper 1.0», вперше використаний на

підприємстві з виробництва гармат у Парижі (Франція) у 1838–1840 роках;

перший мікрометр (з прямолінійною та круговою штриховими шкалами) з

похибкою 50 мкм (рисунок 1), на який Палмер (Франція) у 1848 році отримав патент.



Рисунок 1. Перший мікрометр

Загалом таких засобів було виготовлено 55 одиниць. Сьогодні їх ідентифікують як «Micrometer 1.0».

Індикаторного вимірювача тоді ще не існувало.

Етап 2. Друга промислова революція

Друга промислова революція «Industry 2.0» (друга половина XIX – 1939 р.) пов’язана з початком

використання електричного струму та масового механічного виробництва.

У цю пору промислову ініціативу перехопили США, де завдяки досягненням багатьох талановитих

новаторів (Едісон, Тесла, Генрі Форд) почалося масове виробництво електромоторів та

генераторів, різноманітних автомобілів та будівельних машин.

Це потребувало виготовлення великої кількості механізмів обертання, контроль за биттям яких

могли забезпечити тільки новітні годинникові індикатори, перший з яких був запатентований у

1883 році у США (рисунок 2).

У період другої промислової революції «Industry 2.0» увійшли у вжиток РГ ЗВТ другого покоління,

до яких належать:

штангенциркуль з редуктором та круговою шкалою, запатентований у 1907 році

американцями, що зменшило похибку та спростило зчитування показників

вимірювань. Цей доволі поширений сьогодні засіб ідентифікують як «Caliper 2.0»;

перший цифровий механічний мікрометр (за принципом арифмометра),

запатентований у 1912 році американською компанією «B&S», який ідентифікують як

«Micrometer 2.0» – його виробляли до появи електронних мікрометрів (рисунок 3).



Етап 3. Третя промислова революція

Після Другої світової війни почалася третя промислова революція, яка припала на період

відновлення Європи та Японії, глобальної гонитви озброєнь, що суттєво прискорило перехід на

новий рівень виробництва з відповідними вимогами до контролю та якості.

Період третьої промислової революції «Industry 3.0» пов’язують із цифровими та комп’ютерними

технологіями, автоматизованими та роботизованими виробництвами.

На розвиток РГ ЗВТ найбільший вплив справили такі революційні інновації:

перша цифрова обчислювальна машина (ЦОМ) моделі Z3 з’явилася в США у 1941

році;

перший 2D-верстат з ЧПК (з перфорованою стрічкою) з’явився у США 

у 1952 році;

перша автоматична контактна 3D КВМ з’явилася в Англії у середині 1970-х років (це

навіть раніше, ніж поява цифрових електронних РГ ЗВТ).

У цей час з’явилися безконтактні лазерні та оптичні вимірювальні системи, 

але їхня похибка (за оцінками фахівців) значно більша ніж контактних 3D КВМ.



У період «Industry 3.0» – добу масового застосування програмованих багатокоординатних верстатів

– стрімко зросла потреба у 3D прецизійних вимірюваннях з використанням стаціонарних 3D КВМ

із власними ПК та багатьма метрологічними можливостями.

У пориві стрімкого 45-річного удосконалення та безумовних успіхів 

3D-вимірювань у деяких фахівців-метрологів виникли логічні бажання замінити усі РГ ЗВТ на 3D

КВМ, однак з часом виявилося, що це була хибна думка.

Переваги РГ ЗВТ у порівнянні з 3D КВМ

1D-вимірювання мають абсолютну кількісну перевагу сьогодні

кожний слюсар чи верстатник на будь-якому підприємстві використовує до

десятка різноманітних РГ ЗВТ на противагу обмеженій кількості одиниць 3D КВМ

навіть для великого заводу

РГ ЗВТ мають доступну ціну

на противагу 3D КВМ, ціна кожної з яких становить кілька мільйонів гривень, а

щорічна вартість сервісу з калібруванням – 500–1000 євро

простота використання РГ ЗВТ, без потреби поточного навчання

для використання 3D КВМ необхідне додаткове навчання

портативність РГ ЗВТ для 1D-вимірювань

на відміну від масогабаритних показників 3D КВМ

розширений температурний діапазон використання РГ ЗВТ

на відміну від більш жорстких температурних умов 

3D-вимірювань

субмікронні електронні мікрометри та індикатори мають незначну похибку

похибка 3D КВМ значно більша

У період «Industry 3.0» розробили та масово використовували РГ ЗВТ третього покоління з

революційним цифровим електронним відліком:

перший цифровий електронний мікрометр, запатентований японською

компанією Mitutoyo у 1978 році;

перші цифрові електронні штангенциркулі Tesa (Швейцарія) зі скляними

фотоелектричними шкалами з’явилися у 1980 році (зразок є у харківському Музеї

інструменту «МІКРОТЕХ»);

цифрові інкрементні шкали – основи електронного цифрового відліку –

запатентував на початку 1980-х років перший президент Sylvac (Швейцарія) Ханс

Маєр;



цифрові електронні штангенциркулі – японська компанія Mitutoyo у 1984 році

самостійно виготовила понад 100 тисяч таких штангенциркулів;

цифрові електронні пристрої РГ ЗВТ, приєднані до зовнішніх ПК за допомогою

дротового та бездротового зв’язку, виготовлені двома японськими підприємствами

у середині 1980-х років;

перший цифровий електронний індикатор, запатентований японською компанією

Mitutoyo у 1985 році.

За 30 років технічний рівень електронних РГ ЗВТ залишився практично незмінним.

У період «Industry 3.0» навіть за наявності революційних інкрементних шкал цифрові РГ ЗВТ за

своїм рівнем помітно поступалися тогочасному стаціонарному устаткуванню з мікропроцесорним

керуванням:

верстатам-автоматам;

зварювальним роботам;

роботам-маніпуляторам;

автоматизованим 3D КВМ.

РГ ЗВТ третього покоління у порівнянні зі стаціонарним устаткуванням не мали:

вбудованих міні- та мікрокомп’ютерів;

математичної та температурної компенсації похибки;

сервісних функцій (макс/мін, так/ні, обчислення математичних функцій);

можливостей протоколювання й архівації;

не могли працювати у групах з двостороннім зв’язком;

не могли отримувати від зовнішніх ПК завдання у виді графічної або цифрової

інформації.

Суттєве відставання рівня РГ ЗВТ від комп’ютерного обладнання пов’язано з відсутністю у цей

період необхідних технічних можливостей:

мініатюрних та енергоощадних мікро-ПК;

якісних енергоощадних сенсорних екранів;

енергомістких елементів живлення з підзарядженням;

енергоощадного бездротового зв’язку на значну відстань;

можливості побудови метрологічних ПК з метрологічним ПЗ.



Етап 4. Четверта промислова революція

Багаторічні протиріччя з відставанням рівня РГ ЗВТ були значною мірою вирішені з початком

четвертої промислової революції «Industry 4.0».

Подальший стрімкий розвиток цифрових та комп’ютерних технологій, повне мережеве

охоплення соціальних та промислових сфер суспільства (кількість бездротових пристроїв

перевищила чисельність населення планети) призвели до «Industry 4.0» у 2011 році.

Четверта промислова революція зумовила відповідні вимоги до всіх складових, включаючи

промислове виробництво:

інноваційне підприємство «Factory 4.0» за вимогами «Industry 4.0»;

інноваційні верстати «Machine 4.0» у складі «Factory 4.0»;

інноваційна метрологічна служба «Metrology 4.0» у складі «Factory 4.0»;

інноваційні РГ ЗВТ четвертого покоління у складі «Metrology 4.0».

Доволі часто американські та японські виробники РГ ЗВТ посилаються на впровадження

системи «Metrology 4.0», при цьому фактично обмежуються передаванням та обробленням

інформації з використанням хмарних інформаційних технологій, однак не враховують

обов’язкових вимог до самих РГ ЗВТ 4.0.

Сучасні теоретичні концепції «Metrology 4.0» визначають виключно загальні вимоги до сучасної

метрології, без конкретизації вимог до конкретних ЗВТ.

РГ ЗВТ четвертого покоління (4.0)

У 2015 році українці першими у світі розробили, запатентували в Україні та США, започаткували

серійне виробництво РГ ЗВТ з вбудованими міні- й мікрокомп’ютерами практично для усіх типів

РГ ЗВТ з мікрометричним, індикаторним та штангенвідліком.

Для кращого розуміння особливостей РГ ЗВТ четвертого рівня для різних видів відліку (штанген-,

мікрометричний та індикаторний відлік) складено матрицю порівняння з розподілом за типами РГ

ЗВТ та групами показників (таблиця 1).





Таблиця 1. Новітні можливості для різних типів РГ ЗВТ 4.0

Найкраще відносне зменшення похибки вимірювань з усіх РГ ЗВТ рівня 4.0 забезпечив

комп’ютерний штангенінструмент, чия похибка зменшилася з 20 мкм до 5 мкм завдяки

впровадженню пружних тарованих пристроїв, що свідчить про наявний, але раніше не

реалізований, потенціал для усього класу штангенінструменту.

Сьогодні штангенциркулі вже не вважають «грубим» вимірювачем. Наприклад, кожний

комп’ютерний штангенциркуль типу ШЦЦКМ-150/0,001 із похибкою 5 мкм успішно заміщує

одночасно шість мікрометрів з похибками 4–6 мкм у діапазоні 0–150 мм.

З 2021 року українські комп’ютерні штангенциркулі серії «Intelligent» почали комплектувати

новітніми патентованими електронними тарованими сенсорами зусилля, що спростило їхнє

використання та надало можливість регулювання зусилля вимірювань у діапазоні 1–20Н.

Патентні дослідження РГ ЗВТ за 170 років (чотири промислові революції) дали змогу встановити

кореляцію для трьох різновидів відліку (зі штанген-, мікрометричним та індикаторним відліком)

(таблиця 2).



Таблиця 2. Типи РГ ЗВТ залежно від періоду впровадження

Можливо, «Industry 5.0» (нейрокомп’ютерну або іншу) забезпечуватимуть новітні РГ ЗВТ п’ятого

покоління з віртуальним керуванням думкою, метрологічними біосенсорами людини,

використанням штучного інтелекту або іншим, ще невідомим нам, чином.


