
Какво са Обемните компенсации? 
 
Въпреки, че напредващите производствени технологии правят възможно 
контролирането и изработването на детайли много прецизно, несъответствия все още 
съществуват. Колкото и малки да са, фактът, че съществуват допуски, значи, че има и 
грешки. 
 
В това отношение трикоординатните измервателни машини не са по-различни от 
другите продукти. Докато те се произвеждат, макар и с минимални допуски, ще има и 
грешки в тяхната структура (въртене, стъпка, отклонение, грешка от праволинейност, 
квадратури и мащабни грешки), въздействащи върху точността. Тъй като 
производствените допуски стават все по-малки, ТИМ трябва са станат все по-точни.  
 
Голяма част от машинните несъответствия могат да бъдат коригирани автоматично в 
компютъра на машината. Веднъж измерени геометричните грешки на машината 
(наречени карта на компенсациите) те могът да бъдат сведени до минимум или дори 
премахнати, чрез мощни алгоритми, вградени в софтуера на машината. Тази техника 
се нарича компенсация на обемната грешка. 
 
Чрез отстраняването на грешките математически се намалява цената на 
производството и на клиента се предоставят по-големи възможности за техните пари. 
 
Обемните компенсации най-лесно могат да бъдат разбрани, като се вземе предвид 
взаимоотношението между карта и компас. Ако искате да плавате към определено 
място, Вие трябва да знаете неговото точно направление от вашето сегашно 
положение (координатно начало). Компасът и картата се използват, за да се определят 
вашето направление и местоположение. Трябва да се има предвид обаче, че 
съществува разлика между истинския северен полюс и магнитния север. Разликата 
между двете се нарича вариация и е породена от неравномерността на земното 
магнитно поле. За да определим точното направление от една точка до друга, 
вариацията между истинския север и магнитния север трябва да бъде добавена или 
извадена от показанието на компаса. 
 
На картата, показана на фиг. 13, разликата между истинския север и магнитния север 
(3°Запад) трябва да бъде компенсирана, в противен случай се вижда, че 
мореплавателя ще се отклони на северозапад и ще достигне суша преди да е 
достигнал крайната си цел.  
 
ТИМ правят подобна компенсация автоматично за да премахнат „вариациите” на 
машината при измерването. 
 

 


