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F. INTRODUCERE 
Progresele tehnologice din mecanica fină şi metrologie 

necesită echipamente din ce în ce mai complexe. CXteva din cele mai 
semnificative cerinţe ale unui echipament de măsurare modern slnt: 
precizia ridicată, timp de măsurare redus şi posibilităţi de calcul 
pentru prelucrarea datelor achiziţionate. 

Echipamentele de măsurare cu laser controlate de microcal
culator sînt deosebit de utile In mecanica fină şi Xn metrologie, 
datorită stabilităţii excelente a lungimii de undă a radiaţiei laser 
şi datorită posibilităţilor de calcul oferite de microcalculator. 

In continuare vor fi prezentate trei instalaţii cu laser 
controlate de microcalculator. 

z. INSTALAŢIE CU LASER PENTRU VERIFICAREA COMPARATOARELOR CU 

CAPRAN 
Comparatoarele cu cadran sînt instrumente de măsurări meca

nice folosite pe scară foarte largă Xn prelucrările de precizie 
pe maşinile unelte. 

Verificarea metrologică a unui comparator cu cadran constă 
din determinarea erorilor de justeţe într-un număr determinat de 
puncte din intervalul de măsurare şi din calcularea, pe baza de
terminărilor făcute, a erorii de justeţe pe întreg intervalul, a 
erorii de histerezis şl a erorii de fidelitate. Metodele uzuale 
de verificare a comparatoarelor folosite In prezent: rigla sinus, 
aparatul de tip Abbe*, aparatele tip Mitutoyo, calele etalon, 
asigură precizia de măsurare necesară verificării unui comparator 
cu cadran. Operatorul are Insă o contribuţie esenţială atlt la 
citirea indicaţiilor comparatorului de măsurat , cit şl a Indica
ţiilor aparatului de verificat comparatoare. După un număr nu pre. 
tiare de determinări intervine inerent oboseala operatorului ,ce«a 
ce conduce la erori subiective atlt la determinarea erorilor de 
justeţe Xn punctele din intervalul de măsurare, cit şi la efectua
rea calculelor cu aceste valori determinate, pentru obţinerea ce
lorlalţi parametri de interes. 
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Pentru un producător de comparatoare cu cadran prezintă 
un deosebit interes verificarea rapidă, lipsită de erori su
biective şi avînd precizia impusă de standarde, Astfel, a apă
rut ideea construirii instalaţiei cu laser pentru verificarea 
comparatoarelor cu cadran. La elaborarea instalaţiei, pe lingă 
criteriile preciziei de măsurare şi de efectuare a calculelor de 
interpretare a rezultatelor şi a timpului necesar efectuării tu
turor operaţiilor s-a avut în vedere şi posibilitatea verificării 
cît mai multor tipuri de comparatoare: cu scară normală cu va
loarea diviziunii de 0,01 mm şi 0.002 mm, cu intervalul de măsu
rare de maximum 30 nan şi cu scară bilaterală cu intervalul de mă
surare de maximum +0.120 mm şi cu valoarea diviziunii de 0.002 mm 
şi 0.001 mm. Atît metoda de măsurare folosită cît şi instalaţia 
realizată pe baza acestei metode sînt de concepţie originală, 
şi au fost brevetate atît în tară cît şi în străinătate /1,2,3/. 

Metoda pentru verificarea comparatoarelor cu cadran care 
face subiectul brevetelor de invenţie menţionate, este o metodă 
dinamică şi constă In esenţă din următoarele ; tija de palpare 
a comparatorului de măsurat este mişcată continuu, dus-întors, 
pe întreg intervalul de măsurare , de către un mecanism de depla
sare special conceput pentru acest scop. Deplasarea liniară a ti
lt el de palpare a comparatorului este măsurată cu un interferometru 
cu laser He-Ne, avînd precizia de măsurare de 0.1582 pm. Puncte
le în care se determină eroarea de justeţe a comparatorului cu 
cadran sînt date de poziţiile acului Indicator principal al compa
ratorului, In raport cu cadranul. Aceste poziţii sînt sesizate cu 
un traductor unghiular optoelectronic, fără contact, special con
ceput. 

Diferenţa dintre valoarea nominală şi valoarea deplasării 
tijei de palpare măsurată cu Interferometrul cu laser si valoarea 
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nominală reprezintă eroarea de justeţe a comparatorului cu cadran 
pe care instalaţia o determină în flecare punct de verificare. 
Cu ansamblul valorilor pentru erorile de justeţe astfel determina 
te, un microcalculator determină eroarea de justeţe pe întreg in
tervalul de măsurare şi eroarea de histerezis şi eroarea de fide
litate. 

In cele ce urmează va fi descrisă instalaţia universală cu 
laser pentru verificarea comparatoarelor cu cadran, implementată 
pe baza metodei de verificare prezentată mai sus. Schema bloc a 
acestei l&etalaţll este reprezentată în Fig. 1. 

Instalaţia se compune din două subansambluri principale: 
subansamblul de măsurare (A) şl subansamblul de control şi prelu
crare de date (B). 

In suportul (4) al subansamblului de măsurare se montează 
comparatorul de verificat (5). Tija de palpare a comparatorului 
este antrenată într-o mişcare dus-întors de la un capăt la celălalt 
al intervalului de măsurare, de către un mecanism de antrenare (3) 
special conceput In acest scop. Unul din capetele tijei de antrenare 
a mecanismului (3) mişcă tija de palpare a comparatorului (5) , iar 
celălalt capăt deplasează retroreflectorul mobil al interferometru-
lui M.;.chelson (2) . Acest lnterferometru este traductorul liniar al 
instalaţiei, care permite măsurarea deplasării liniare a tijei de 
palpare a comparatorului, cu o precizie de X/4, unde x este lungi
mea de undă a radiaţiei monocrornatlce utilizate. In cazul de faţă, 
sursa de lumină este un laser He-Ne In vizibil, cu X * 0.6328 pm, 
deci precizia de măsurare a interferometrului este 0,1582 ţim. 

Pornirea, oprirea şi sensul de deplasare a tijei mecanismu
lui do antrenare (3) slnt comandate de subansamblul d̂  control şi 
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prelucrare de date B. 
După cum s-a arătat şi în prezentarea metodei de măsurare, 

punctele de verificare din întregul interval de măsurare al compa 
ratorului sînt date de traductorul unghiular (5), montat deasu
pra cadranului comparatorului. Acest traductor unghiular are 
fante plasate circular, în puncte care corespund punctelor de 
verificare din domeniul de măsurare al comparatorului. In spatele 
fiecărei fante este plasat cîte un fotodetector. O sursă de lu
mină iluminează cadranul numai în dreptul fiecărei fante. La 
mişcarea continuă dus-întors a tijei de palpare a comparatorului, 
acul indicator al acestuia obturează pe rînd cîte o fantă. In 
acest mod, fotodetectorul plasat în spatele fantei obturate dă 
un semnal electric care marchează punctul de verificare din in
tervalul de măsurare la care a ajuns tija de palpare a comparato
rului. 

Subansamblul de control şi prelucrare de date B asigură 
dialogul dintre operator şi instalaţie, comandă funcţionarea în
tregii instalaţii, efectuează calculele necesare pentru determi
narea erorii de justeţe pe întreg intervalul de măsurare şi contro
lează funcţionarea perifericelor de afişare şi stocare a datelor 
pe termen lung. Acest subansamblu este compus din unitatea cen
trală' (7), dlsplay-ul pe tub catodic (8), tipăritorul (9), unita
tea de casetă ma'gnetică (10) şl claviatura (11). 

Prin Intermediul claviaturii (11), operatorul dă comenzi 
Instalaţiei. Imediat după conectarea la reţea sau ori de cite 
ori este nevoie, se comandă iniţializarea instalaţiei, care semni
fică pentru subansamblul de măsurare A, aducerea şi menţinerea 
tijei mecanismului de antrenare (3) tn poziţia extremă Inferioară, 
precum si verificarea dacă comparatorul de măsurat este montat 



şi dacă este conectat traductorul unghiular care corespunde tipu
lui de conparator ce urmează a fi măsurat, pentru subansamblul de 
control şi prelucrare de date. Iniţializarea efectuează Încărca
rea numărătorului de acumulare a frenjelor cu. un număr prestabilit 
precum si iniţializarea perifericelor (tipăritor, display, TV, etc. 

Operatorul introduce, prin intermediul claviaturii (11) , 
acria şl anul de fabricaţie a comparatorului, după care dă comanda 
STARS. La primirea acestei comenzi, unitatea centrală (7) emite o 
comandă de pornire pentru mecanismul de antrenare (3) care deplasea
ză tija de palpare a comparatorului (6) de la origine către extremi -
tatea superioară a intervalului de măsurare. Franjele provenite 
acum de la interferonetrul Nlchelson (2) sînt acumulate într-un 
numărător special pentru franje. Conţinutul acestui numărător este 
citit In momentul apariţiei fiecărui impuls provenit de la traduc
torul unghiular (5) şl reprezintă deplasarea măsurată a tijei de 
palpare a comparatorului, între origine şl punctul de verificare 
corespunzător fotodetectorului care a dat semnalul de obturare. 
Acest număr este scăzut dintr-un număr care reprezintă valoarea 
nominală a deplasării tijei de palpare în punctul considerat 
(af Ju ă cu memoria nevolatilă a microcalculatorului). 

Diferenţa rezultată, în mărime şi semn, reprezintă eroarea 
de justeţe a comparatorului în punctul considerat. Acest mod de 
lucru se repetă pentru fiecare punct de verificare din intervalul 
de măsurare al comparatorului, atlt pentru cursa de ducere, cît 
şl pe cursa de întoarcere. Pentru o deplasare dus-întors a tijei 
de palpare pe întreg domeniul de măsurare se obţine un set de 
valori ale erorilor de justeţe. In scopul obţinerii unei erori de 
justeţe medii în flecare punct de verificare se repetă măsurarea 
pe întreg intervalul dus-întors de Încă 4 ori. Din valorile medii 
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ale erorilor de justeţe In fiecare punct determinate In acest nod 
ae calculează eroarea de justeţe pe cursa de ducere» eroarea de 
justeţe pe întreg domeniul, * eroarea de histerezis si eroarea de 
fidelitate a comparatorului. 

Atît rezultatele măsurării (cele patru tipuri de eror') 
cit şi încadrarea tn clasele de precizie slnt afişate pe monitorul 
calculatorului. Pentru tipărirea a cestor erori, operatorul va da 
o comandă de tipărire. 

Modul de lucru descris mai sus corespunde situaţiei unui com
parator bun din punct de vedere mecanic. Instalaţia de verificat con 
părătoare cu cadran a fost concepută pentru a recunoaşte şi compa
ratoarele al căror mecanism se blochează fie pe cursa de ducere 
a tijei, de palpare, fie pe cursa de întoarcere. In aceste situaţii, 
este semnalizată defecţiunea comparatorului iar tija de antrenare 
(3) este adusă In poziţie Iniţială. Este adusă In poziţia iniţială 
şi logica de achiziţie a datelor din subansamblul de control şi 
prelucrare a datelor. 

O atenţie deosebită a fost acordată erorilor instalaţiei 
universale de verificare a comparatoarelor cu cadran. A fost efec
tuat un studiu amănunţit al surselor de erori introduse de părţile 
componente ale subansambluri lor de măsurare şi de prelucrarea date
lor. S-a analizat Influenţa erorilor de poziţionare relativă a 
tijei mecanismului de antrenare şi a tijei de palpare a comparato
rului, Influenţa presiunii, temperaturii şi umidităţii aerului asu
pra semnalelor obţinute de la interferontetrul Michelson, influenţa 
construcţiei şl montării pe comparator a traductorului ur^hiular 
şl influenţa erorii introduse de algoritmii de calcul asupra rezul
tatului final. 

In urma acestui studiu fi a măsurătorilor efectuate pe 
instalaţie s-a constatat că eroarea dominanţi (70%) aste introdusă 



de traductorul unghiular. Din acest motiv, o atenţie deosebită a 
fost acordată construcţiei acestei piese în scopul obţinerii unei 
erori maxir acceptabile impuse, ţinînd cont de tehnologia disponi
bilă. Soluţia constructivă la care s-a ajuns face posibilă utili
zarea acestui traductor unghiular şi In alte aplicaţii de citire 
fără contact a poziţiei unghiulare a unui ac indicator. 

Valoarea absolută a erorii globale a ins talaţiei universale 
pentru verificarea comparatoarel&r cu cadran este dependentă de 
tipul de comparator care se verifică. Pentru comparatoare cu valoa
rea diviziunii de 0,01 mm, această eroare este de 2,4 ura. 

Timpul de verificare pentru un comparator cu cadran cu 
scară normală avînd valoarea diviziunii de 0,01 raa şi intervalul 
de măsurare de 10 mm este de maximum 2,5 minute. In acest timp 
se fac cele cinci seturi de determinări corespunzător celor cinci 
curse dus-întors ale tijei de palpare a comparatorului pe întreg 
intervalul de măsurare , se efectuează calculele menţionate mai sus 
şi se tipăresc rezultatele. 

3. IM ST AL ATI E CU LASER PENTRU VERIFICAREA RIGLELOR MILIMETRICE 
VE PRECTZIE 

Riglele milimetrice metalice şi de sticlă pentru cititorii 
optici conţin unitatea de lungime a cititorului optic. Eroarea de divi 
zare a acestor rigle este esenţială In asigurarea erorii de măsurare 
a cititorului optic. Din acest motiv, determinarea erorii de divizare 
a riglei este esenţială In caracterizarea riglei milimetrica. 

Riglele milimetrice pentru cititorii optici au lungimile 
cuprinse între 160 mm şi 2000 mm. Lungimi mai mari de 2000 mm se 
obţin prin alăturarea cap la cap a riglelor cu lungimi mai mici. 
Una din condiţiile de verificare a riglelor milimetrice este 
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determinarea erorii de divizare din milimetru In milimetru fie 
pe toată lungimea riglei, fie numai pe o porţiune definită ar
bitrar. Aceste măsurări trebuie efectuate pe fiecare exemplar 
de riglă. In final, în urma măsurărilor , trebuie emis un buletin 
de verificare care trebuie să conţină şi diagrama erorilor pe 
intervalele In care eroarea de divizare depăşeşte o anumită va
loare. 

Deoarece determinarea erorii de divizare trebuie făcută 
pe lurgimi de pîn* la 3000 rrni, prin mediere efectuată pe trei măsu
rări, iar eroarea de divizare impusă fabricantului este 
c. *= 4(5 + 0,005 L) ii?., unde L este lungimea riglei expricată In 
sen, apare necesitatea Kăsurării lungimilor cuprinse Intre 0 şl 
3000 mm, cu efectuarea corecţiilor de dilatare a riglei. 

Eroarea de oăsurare impusă instalaţiei pentru verificarea 
riglelor milimetrice şl numărul nare de puncte în care trebuie 
efectuate măsurările au «fondus la necesitatea construirii unei 
instalaţii cu laser controlată de calculator. 

Instalaţia cu laser pentru măsurarea riglelor milimetrica 
de precizie VRM-1 este destinată determinării erorii de divizare 
a riglelor milimetrice metalice şl de sticlă, avlnd lungimea cu
prinsă între 1 mm şi 3000 mm. Instalaţia trebuie să determine 
erorile de divizare ale riglei milimetrice. Eroarea de divizare 
a unei gradaţii reprezintă diferenţa dintre distanţa măsurată în
tre reperul curent şi originea reperelor,şi distanţa nominală în-
tre aceste două repere. Originea reperelor poate fi definită ar-
bltrar de către operator şl este menţinută aceeaşi tot timpul mă
surărilor aceleiaşi rigle. 

Pentru a fi verificată, rigla trebuie aşezată pe o suprafaţă 
perfect plană. Vizarea gradaţiilor trebuie făcută fără a avea con
tact cu rigla, iar măsurarea distanţei dintre reperul tfurent şl 



- 9 -

origine trebuie făcută după o direcţie riguros paralelă cu direc
ţia după care este făcută măsurarea. In scopul satisfacerii acestor 
condiţii, a fost aleasă maşina universală de măsurat lungimi ULMM 
Carl Zeiss Jena (Pig. 2). 

Rigla de măsurat (1} se aşează pe bancul maşinii universale 
de măsurat lungimi ULMM (2). Pe căruciorul (3) al acestei maşini 
este montat dispozitivul optoelectronic de vizare a reperelor 
riglei (4) şi retroreflectorul mobil (5) al interferometrului (6). 
Interferometrul (6) conţine un laser He-We stabilizat în frecvent, 
un divizor de fascicul, un rstroreflector fix şi fotodetectori pen
tru cele două sisteme de franje. Subansamblul (6) este fixat pe 
ghidajele bancului optic (2) al maşinii ULMM. 

Căruciorul (3) al acestei maşini este mişcat de-a lungul 
ghidajelor de către un mecanism de antrenare (7). 

Pentru aşezarea riglei milimetrice (1) şi pentru deplasarea 
dispozitivului optoelectronic de citire a reperelor riglei (4) a 
fost aleasă maşina univerrală de măsurat lungimi ULMM din următoa
rele considerente : 

- Construirea cu forţe proprii a unui banc similar ,avînd 
lungimea de peste 3 metri şi cu o precizie de ghidare jiai bună de 
3 unt, este foarte dificilă, necesită timp Indeliuigat şi este foarte 
scumpă. 

- Prin utilizarea maşinii universale Zeiss ca subansamblu de 
susţinere a riglei şi de deplasare a vizorului (4) se poate face 
o verificare alternativă a riglei de măsurat (1) atXt cu sistemul 
de măsurare propriu al ace.tei maşini, cit şl cu interferometrul 
laser. In felul acesta există posibilitatea verificării rezultatelor 
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obţinute prin măsurarea cu două instalaţii. 
Controlul instalaţiei cu lassr pentru verificarea riglelor 

milimetrice se face de către terminalul de pregătire de date TPD 
(8), produs de întreprinderea de Echipamente Periferice Bucureşti 

Considerentele care au condus la alegerea acestui terminal 
pentru controlul acestei instalaţii au fost: posibilitatea de 
adaptare la necesităţile instalaţiei VSM-l, facilitaţi de progra
mare. Schema-bloc a TPD este reprezentată In Figura 3. 

In configuraţia necesară instalaţiei VRM-1 TFD conţine 
următoarele module funcţionale: 

- unitatea centrală 
- memoria 
- controlorul grafic pentru tub catodic 
- controlorul de disc flexibil 
- interfaţa de comunicaţie serială 
La aceste module funcţionale proprii TPD se aai adaugă 

următoarele module funţcionale specifice instalaţiei cu laser 
de verificare a riglelor milimetrice: 

- modulul de achiziţie analogică 
- modulul de achiziţie a franjelor 
- modulul de comandă a motorului pas cu pas 
Modulul de achiziţie analogică prelucrează semnalele ana

logice de la interferometrul cu laser, de la fotodetectorul 
pentru repare ?i de la senzorii de temperatură, presiune atmos
ferică şl umiditate. 

Scăderea puterii fasciculului emis de laser sub o anumită 
valoare sau Obturarea accidentală a fasciculului conduce la apa* 
riţla unui flag citit ds microcalculator,TPD, printr-un port d* 
latrare. 
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Imaginea reala şi mărită a reperelor riglei milimetrice 
este sesizată de un fotodetector. După discriminarea şi diferenţie
rea semnalului dat de acest fotodetector, se obţin Impulsurile 
pentru citirea conţinutului numărătorului de franje. 

Temperatura aerului Ta este măsurată cu trei traductori 
(10) , iar temperatura riglei T p este măsurată cu alţi trei tra
ductori (13). Eroarea de măsurare a acestora este de 0,05°C In 
intervalul 15°C-25°C. Semnalele date de aceşti traductori slnt 
mărimi continue în intervalul 0 -f +10V, care se aplică la in.ir3.rlle 
corespunzătoare ale unui multiplexor analogic. 

Presiunea atmosferică In domeniul 840-1100 nbar este măsu
rată cu un tr?ductor de presiune absolută cu ieşire în curent In 
intervalul 4-20 a>A. Prin intermediul unui convertor curent/ten
siune se obţine un semnal în domeniul 0 f +10V. 

Umiditatea aerului este măsurată cu un traductor de tip 
psihometric. In domeniul 20% - 80%. Semnalul analogic din domeniul 
0-500 mV generat de acest traductor este adus tot In domeniul 
0 i +10V. 

Toate aceste semnale In domeniul 0 T +10V se aplică la 
Intrările unui convertor analog numeric de 10 biţi, printr-un multi
plexor analogic- Convertorul analog/nuir-ric şi multiplexorul slnt 
văzuţi de TPD ca un periferic de. intrare. 

Franjele de la interferometru, transformate In semnale 
compatibile TTL, slnt achiziţionate de un alt periferic, de tip 
frecvenţmetru. 

In scopul măsurării (Fig.2) rigla (1) se aşează pe bancul 
(2) , astfel încît să se asigure o eroarea de sinus minimă. Prin 
intermediul TPD (8) se deplasează căruciorul (3) plnâ cînd dis
pozitivul de fotodetecţie (4) vizează porţiunea fără diviziuni a 
riglei. începerea măsurării este dată de calculator care comandă 

http://in.ir3.rlle
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motorul pas cu pas (7), sub acţiunea căruia se deplasează cărucio
rul (3). In acest nod, prin fata dispozitivului de fotodetecţie 
(4) va defila imaginea reperelor riglei (5). Distanţa dintre repere
le de grosime d, măsurată de instalaţie este de fapt distanţa din
tre liniile mediane ale acestora : L,, I.,, •••I«n* Extremităţile 
intervalului de verificare a riglei sînt stabilite prin program. 
In felul acesta, atît l'.v.gimea intervalului de verificare, cit şl 
plasarea sa pe riglă sint la dispoziţia jtilizatorulul. Pentru ca
racterizarea riglei se efectuează patru serii de măsurători, rezul
tatul fiind media acestor măsurători. 

Considerînâ toate sursele de erori, eroarea gţobală a insta
laţiei cu laser pentru verificarea riglelor milimetrice VRM-1, este: 

c « +(0.32 +0.00083L) pm (3.1) 
unde L este lungimea măsurată, exprimată In mm. 

Afişarea rezultatelor se face sub formă alfanumerică şl 
grafică. Sînt afişate şi listate la tipăritor erorile riglei care 
depăşesc o anumită valoare şi intervalele pe care are loc această 
depăşire a erorii. 

4. SISTEMUL VE ACHIZIŢIE SI PRELUCRARE A PATE10R PEWTRU 
GRAVI METRUL BALISTIC ABSOLUT 

Graviroetrul balistic absolut oentru care a fost realizat 
sistemul de achiziţie şl prelucrare a datelor descris In continuare 
determină accpleraţia gravitaţională g din ecuaţia căderii libere 
CU condiţii Iniţiale date. Forma acestei ecuaţii fără corecţii de 
ordin superior este binecunoscută: 

H . 2|- + v0t • H0 (4.1) 
unde H este spaţiul de cădere măsurat, t este intervalul de 
timp măsurat, iar v0 şi HQ sint respectiv viteza iniţială şi spaţiul 
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i n i t i a l la momentul începer i i măsurării . 

Pr inc ip iu l de funcţionare a l gravimetrulul b a l i s t i c absolut 

va f i exp l i ca t pe scurt în legătură cu figura . 4 . 

Corpul în cădere e s t e re f l ec toru l mobil a l unui in ter fero-

metru Michelson, care cade în vid întire punctele A ş i C. Din con

s iderente de ordin t ehn ic , spaţ iu l căder i i măsurate H e s t e BC. 

Pr intr -o metodă oarecare, re trcre f l ec toru l mobil e s t e lăsat 

să cadă . l iber în vid din punctul A. După parcurgerea unui spaţiu de 

s t a b i l i z a r e AB, acesta t rece printr-o barieră opt ică plasată în 

punctul B a l t r a i e c t o r i e i . Incepînd din acest moment, bariera opt i 

că comandă începutul a c h i z i ţ i e i date lor , care se face î n modul 

descr is în continuare. Spaţiul căderi i măsurate H e s t e împărţit în 
14 

subintervale h^, avînd lungimea egală cu 2 franje de interferen
ţ ă . Lungimea de undă a .aserului He-Ne u t i l i z a t în intevferometru 

f i ind x * 0.6328 ym, o franjă corespunde la X/2 - 0,3164 yra. Rezal-
X 1 4 tă că un in terva l elementar are lungimea h^ • - -2 •*_ 5183,8976 pn 

Generarea subintervale lor hţ se face prin divizarea cu 
14 
2 a Impulsurilor de franje provenite de la interferoraetru, duoă J.4 amplificarea şi formarea TTL a acestora. Divizarea cu 2 este 
astfel făcută, încît două Intervale elementare adiacente K. şl 
h,+. să aibă o extremitate comună : sfîrşitul lui h. este şi în
ceputul lui h,+.. 

Timpii de cădere a reflectorului mobil pe multipli de h4 
se măsoară ca duratele unor impulsuri care au acelaşi fron^ cres
cător (momentul trecerii reflectorului mobil prin punctul B).Fron
turile descrescătoare ale acestor impulsuri coincid cu extremită
ţile intervalelor h^ (fig. 5). 
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Se generează astfel impulsurile cu duratele t., t_, ..., tj,...tţ., 
care corespund respectiv la un interval h., la două intervale h. , 
la i intervale h^. Intervalul de timp t. corespunde astfel căderii 
reflectorului mobil pe întregul spaţiu măsurat H. Pentru un număr 
N *» 300 intervale elementare h. , rezultă vr spaţiu de cădere măsu
rat H * 1,555 m. 

Timpul de cădere t„ pe spaţiul H, calculat cu formula (4.1) 
este de aproximativ 553 ms. Aceasta este durata maximă a interva
lelor de timp care trebuie măsurate. Durata minimă a unui interval 
de timp este 32,1 ms, care corespunde căderii reflectorului mobil 
al interferometrului pe primul interval h^ = 5,1839 mm. 

Pentru determinarea erorii necesare în măsurarea spaţiului do 
cădere liberă şi a timpului de cădere, se scoate g din relaţia 
(4.1) cu condiţii iniţiale nule: 

g=^Ş (4.2) 
t 

Prin logaritmarea şi diferenţierea cu diferenţe finite a re
laţiei (4.7) se obţine; 

ă°L = â ! - 2 ^ (4.3) 
g s c 

unde A<i, AH şi At sînt respectiv erorile absolute £n detenninarea 
lui g, H şi t. Pentru o extremitate curentă a unui interval cu h, 
(m = 0, 1, ..., H), relaţia (4.3) se scrie: 

Agt A ^ At± 
— - — B -j—. - 2 (4.4) 
*i hi * i 
Eroarea relativă impusă pentru determinarea lui g este 

c . âa . io '* Rezultă că eroarea relativă în determinarea spaţiu-9 9 lui şi timpului de cădere trebuie să fie de acelaşi ordin de mărime. 
Timpul maxim de cădere fiind t^ - 553 as In scopul asigurării 

A ti -8 unei erori relative e* • ~ ~ - 10 , trebuie «a e rear «a absolută 
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—8 —9 
maximă în determinarea lui t. să fie At», = t~, = 10 = 5,53.10 s. 

Distanţa .aaximă de cădere fiind H = 1.555 ra, pentru asigu-
AH -ft 

rărea unei erori relative e., - -ST = 10 , trebuie că eroarea ab
solut?, în determinarea spatiilor mh.̂  să fie mai bună decît 
l.SxlO-8 , adică X/42. 

Generarea intervalelor de timp t. corespunzătoare multipli
lor de intervale h, şi măsurarea acestor intervale de timp se 
face cu un modul special, conceput ca periferic de calculator. 
Acest periferic este conceput compatibil cu terminalul TPD produs 
de întreprinderea de Echipamente Periferice Bucureşti şi prezentat 
la instalaţia âe verificare a riglelor milimetrice VRM-1. 

A fost ales TPD ca unitate de bază pentru sistemul de achi
ziţie şl prelucrare a datelor pentru gravimetrul balistic absolut 
deoarece aşa cum rezultă de mai sus, cohţine tot ceea ce este 
necesar din punct de vedere hardware unui sistem de acest gen. TPD 
are acces complet la bus-urile de date, adrese şi control. 

Pentru a fi utilizat în calitate de controlor In gravime
trul balistic absolut la TPD se mai adaugă un modul de achiziţie 
a franjelor de la interferometrul cu laser şi modulul de măsurare 
a intervalelor de timp (Fig. 4). 

Modulul de achiziţie a franjelor de la interferometrul 
cu laser este reprezentat in Fig. 6. 

Semnalele FR1 si FR2 provenind de la Interferometrul Mlchel-
son sînt acumulate In numărătorul sincron reversibil care gene
rează la Ieşire impulsurile tţ (Fig.6) corespunzătoare parcurgerii 
de către reflectorul mobil a intervalelor Xn b.̂ . Fiecare front 
posterior al impulsurilor tA generează cite o cerere de transfer 
DMA către TPD, Prin acest transfer sXnt trecute direct In memoria 



terminalului conţinutul numărătoarelor N , N. şi N_ ale sistemu
lui de măsurare a intervalelor de timp prin metoda dublului ver
nier. A fost utilizată această metodă pentru măsurarea intervale
lor de timp t., datorită erorii de măsurare absolute mici (<6 ns) 
necesare în gravimetrul balistic absolut. 

Principiul de măsurare a intervalului de timp prin metoda 
dublului vernier va fi explicat pe scurt cu reprezentările din 
Fig. 7, Precizia ridicată a acestei metode rezultă din utilizarea, 
a două oscilaţii bază de timp cu perioadele puţin diferite TQ şi 
Tj, pentru interpolarea diferenţei de fază dintre fronturile im
pulsului de măsurat t. şi ale impulsurilor bază de timp RCR. 0£- -i 
laţiile cu perioada T. > T sînt generate din oscilaţiile de re fe-
rinţă cu perioada T , printr-o tehnică PLL, deci cu aceeaşi stabi
litate ca şi referinţa. Generînd astfel oscialţiile cu perioada 
Tj, Intre T2 şi T există relaţia : 

T l = ^ - T 0 (4.5, 

In implementarea de faţă, TQ = 100 ms, m = 100, deci 
T. 4> 101 ns. Eroarea de măsurare este T,-T = 1 ns. Conform modu-1 io 
lui de generare a lui T., apare coincidenţa dintre fronturile an
terioare ale RCK şi respectiv LCK şi TCK, după 100 TQ sau 99T. 
Această situaţie se păstrează în regim de aşteptare, în absenţa 
vreunui impuls de măsurare t.. 

La apariţia frontului anterior al Impulsului de măsurat 
t^ cu o fază arbitrară In raport cu frontul anterior al lui RCK, 
oscilaţiile LCK sînt oprite pentru o durată T ,după care pornesc 
cu fază iniţială zero. Relaţia de fază existentă Intre RCK şi LCK 
este acum pierdută şi se restabileşte la prima coincidenţă Cj 
dintre fronturile anterioare ale lui RCK şi LCK, după N^ per Loads 
T.( 1 ̂  Nţ < 100). in felul acesta se interpolează diferenţa de 
faza dintre frontul anterior al lui ? 2 •* frontul anterior al Iul 

sex. 



La apariţia frontului posterior al lui t., se opresc oscila
ţiile TCK tot p* o durată t, In care se pierde fazarea dintre TCK 
şi RCK. Fazarea dintre aceste două oscilaţii se reface după N2 pe
rioade T^ (l <̂  N 2 < 100), cînd are loc prima coincidenţă c2, simi
lară cu C^. Astfel, se interpoleasă diferenţa de fază dintre fron
tul posterior al lui T. şi frontul anterior al lui RCK. 

Cele două durate ,t de oprire a oscilatoarelor LCX. şi TCK 
trebuie să fie riguros egale. In aceste condiţii, intervalul de 
timp măsurat t, este dat de formula : 

fci » ( W r i + NoTo l4'6) 

unde N este numărul de impulsuri RCK cu perioada T , dintre 
coincidentele CA şi C-.. 

Măsurarea intervalului de timp t. se termină la apariţia 
coincidentei C^. Numerele fi , N. şi N- sînt «cunulate ' în tret. 
numărătoare distincte. N şi N- fiind maximum 99, numărătoarele 
N1 şl S 2 au 7 biţi. Timpul de cădere pe spaţiul K fiind .de aproxi
mativ 553 ms, iar perioada T » 100 na, numărătorul N trebuie 
să aibă 23 biţi. La terminarea aăsurârii, conţinuturile numărătoa
relor N , tf. şi N 2 se transferă în memoria de date a unui sistem 
de calcul , care efectuează calculele necesare pentru determinarea 
lui t.. Sistemul utilizat atît pentru controlul gravlmetrulul balis
tic absolut, cit şi pentru calctile, este un terminal pentru pregă
tire de date CTPD), produs de IEPER Bucureşti. Acest terminal este 
construit cu sistemul de microcalculator 8080 . Transferul conţi
nutului numărătoarelor N şi N, în memoria sistemului se face în re
gim DMA la s.fîrşitul fiecărei măsurări . Pentru fiecare măsurare 
de interval de timp sînt necesare 5 cicluri DMA, corespunzătoare 
conţinutului celor trei numărătoare. Deoarece pe întregul spaţiu 
măsurat sînt efectuate 300 de măsurări, rezultă că pentru acumula* 



rea datelor de la perifericul de măsurare a incervalelor de tjjx>p 

este nevoie de l,2Kbytes RAM, 
In acest scop a fost construită o variantă specială a frec-

venţmetrului reciproc cu dublu vernier de timp (Fig, 7) , Frontul 
anterior al impulsurilor t. este acelaşi pentru toate impulsurile 
fiind dat de originea comună a intervalelor t.. In consecinţa, con
ţinutul numărătorului Nx (7 biţi) va fi citit o singură dată,la 
terminarea măsurării. Fronturile posterioare ale impulsurilor 

14 t. sînt generate de sfîrşitul pachetelor de impulsuri de 2 
franje. Conţinutul numărătoarelor N (24 biţi) şi N_ (7 biţi) este 
citit la fiecare sfîrşit de impuls ti. Intervalul minim de timp 
între două citiri succesive ale lui NQ şi N. este deci între fron
turile posterioare ale impulsurilor t^_ şi tj,, şi are valoarea 
de aproximativ 94 ys. Din acest motiv a apărut necesitatea trans
ferului DMA. 

In acest mod se generează o imagine memorie a duratei 
intervalelor t^f care constituie date primare pentru calculul va
lorilor g.. Un program special conceput în limbaj BASIC determină 
valorile g^ din duratele intervalelor t. . Deoarece eroarea de n-̂ su-

— 8 rare a lui g.̂  este de ordinul 10 , mai trebuie făcute şi corecţii 
de ordin superior. Acest program ia în considerare toate aceste 
corecţii. 

La sfîrşitul unei căderi libere este afişată valoarea lui g^ 
-3 

cu eroarea de 10 , imediată peste cele 300 de determinări efec
tuate pe parcursul unei singure căderi libere a colţului de cub 
nobil. 
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5. CONCLUZII 

Din cele prezentate mai sus se poate deduce că utilizînd 
In instalaţiile de măsurare cu laser un mlnlcalculator de 8 biţi, 
avînd un sistem de operare flexibil, la care se alaugă cXteva 
interfeţe specifice, se pot obţine performanţe deosebite din 
punctul de vedere al controlului instalaţiei şi a rezultatelor 
obţinute : precizie, mod de prelucrare şi de afişare. 
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LEGENDA FIGURILOR 

Figura 1. Schema bloc a instalaţiei cu laser pentru verifi
carea comparatoarelor cu cadran. A - subansamblul 
de măsurare; B - subansamblul de control şi prelu
crare de date; l - laser He-Ne; 2 - interferoinetru 
Michelson, 3 - mecanism de antrenare; 3.1. - tija 
mecanismului de antrenare; 4 - suportul comparato
rului; 5 - traductor unghiular; 6 - comparator de 
verificat; 7 - unitatea centrală; 8 - display pe 
tub catodic; 9 - imprimantă; 10 - unitate de caeatâ 
magnetică; 11 - claviatură 
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Figura 2. Schema bloc a instalaţiei cu laser pentru verifica
rea riglelor milimetrice de precizie: 1- riglă 
milimetrică; 2 - bancul maşinii ULMN; 3 - cărucior 
4 - dispozitiv de vizare a reperelor riglei; 5 -
retroreflector mobil; 6 - interferometru Mlchelson 
7 - mecanism de antrenare; 8 - TPD; 9 - tipăritor 
10 - traductori pentru temperatura aerului (Ta); 
11 - traductor de presiune atmosferică (p); 
12 - traductor de umiditate atmosferică (h); 
13 - traductorl pentru temperatura piesei (Tp) 

Figura 3, Schema bloc a TPD, lncluzînd şi perifericele spe
cifice instalaţiei VRM-1. 
1 - unitatea centrală; 2 - memorie; 3 - cuplor 
comunicaţie serială; 4 - cuplor claviatură; 5 - cuplor 
display; 6 - cuplor disc flexibil; 7 - cuplor 
imprimantă; 8 - claviatură; 9 - display 
10 - unitate de disc flexibil; 11 - imprimantă 
12 - cuplT achiziţie franje; 13 - cuplor achiziţie 
analogică. 

Figura 4. Principiul de funcţionare a gravlmetrului balistic 
absolut 

Figura 5. Intervalele de timp generate la căderea reflectorului 
rochii al interferometrulul Mlchelson 

Figura 6. Schema bloc a modulului de achiziţie a franjelor 
pentru gravimetrul balistic absolut. 

1 - selecţia lungimii intervalului; 2 - detector de 
fază; 3 - numărător de franje; 4 - numărător de 
intervale de măsurare; 5 - sistem de control pentru 
transferul DMA; 6 - controlor DMA; 7 - Driver-i de 
Gus. 

Figura 7. Principiul de măsurare a intervalelor de timp prin 
metoda dublului vernier. 
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