
Проекции 
 
Проекцията е възпроизвеждане на един елемент от детайла върху друг елемент, 
например проектирането на линия или окръжност върху равнина или на точка върху 
линия. 
 
Проектирането на един елемент от детайла върху друг може да бъде сравнено с 
направата на една равнинна карта на света (проекция на Меркатор). Равнинната карта 
е направена като проектиране на световният глобус (сфера) върху цилиндър (Фигура 
15) 
 

 Фигура 15. 
 
В метрологията, проекциите Ви позволяват прецизно да измерите, как евентуално биха 
се наложили два елемента. В автомобилостроенето, при измерванията на цилиндрите 
(на блока на двигателя), чрез проектиране на цилиндър върху равнината на лицевата 
повърхност, можете с голяма точност да определите как буталата ще паснат в 
цилиндрите и как ще се срещнат в горивната камера с главата на двигателя. 
Минимум три точки са необходими за измерването на диаметъра на окръжност и ако 
тези точки не са на еднакво разстояние от върха на отвора измереният диаметър ще 
бъде показан като елиптичен (Фигура 16). За да преодолеем това погрешно 
представяне, измерените данни се проектират върху равнина която е перпендикулярна 
на оста на цилиндъра. Резултатът е точно представяне на реалният размер на този 
елемент на детайла. 

 Фигура 16 



Използване на ефективни техники при взимане на точки 
 
Използването на ефективна техника при взимането на точки допринасят да се избегнат 
много от често срещаните причини за грешки в измерванията. 
 
Например, измерванията със сонда трябва да се вземат перпендикулярно на работната 
повърхност винаги, когато това е възможно (Фигура 17). Контактните сонди, които се 
използват при ТИМ са проектирани да дават оптимални резултати, когато накрайникът 
докосва повърхността перпендикулярно на сондата. В най-лошият случай контактите 
трябва да стават в границите ± 20° отклонение от перпендикулярност, за да се избегне 
приплъзване на измервателния накрайник. Приплъзването дава ненадежни резултати, 
при които няма повтаряемост. 
 
Вземане на точка от повърхност 
 
Имайте предвид, че отклонението на накрайника на сондата трябва да бъде в 
границите  ± 20° от перпендикуляра между накрайника и  точката на контакт, за да 
намалим грешката от приплъзване, като имаме в предвид, че векторите на контакт със 
сферата са перпендикулярни на сферата. 
 

 
 

Точки, взети успоредно на сондата, т.е. по продължение на оста на накрайника, нямат 
такава повтаряемост на резултата както тези взети перпендикулярно на оста (Фигура 
18). 

 
 

Използване на ефективни техники за измерване. 
 
Точки взети нито перпендикулярно нито успоредо на тялото на сондата (Фигура 19) 
извеждат резултат с по-лоша повтаряемост дори от точки взети успоредно на оста на 
накрайника. Избягвайте успоредното или под ъгъл взимане на точки спрямо оста на 
накрайника, тъй като от това произтичат грешки. 



 
 

Взимането на точки със стъблото на накрайника е още една причина за грешки (Фигура 
20). Когато сондата контактува с детайла със стъблото на накрайника, а не с 
рубинената глава, измервателната система калкулира точката като взета по нормален 
начин с рубинената сфера на накрайника и така се получава значителна грешка. 

 


