
Mετρητικές Mηχανές CMM
Λειτουργία, δυνατότητες και οφέλη από τη χρήση τους

Οι Μετρητικές Μηχανές Συντεταγμένων

(Coordinate Measuring Machines) CMM

μέσα από μια πορεία βελτίωσης και συ-

νεχούς εξέλιξης, από την πρώτη τους εμ-

φάνιση εδώ και πάνω από 40 χρόνια,

αποτελούν πλέον για τον κλάδο των κα-

τασκευών ένα εργαλείο εξίσου απαραί-

τητο με τις μηχανές παραγωγής και τις

εργαλειομηχανές. 

Επιγραμματικά, οι μηχανές CMM παρέ-

χουν τις δυνατότητες για:

• Αξιόπιστη, γρήγορη και εύκολη μέ-

τρηση ολόκληρου του εύρους των γεω-

μετρικών και διαστασιολογικών ανο-

χών.

• Σάρωση-Αντιγραφή (scanning) και

αποτύπωση σε περιβάλλον CAD ή/ και

έλεγχο και αντιπαραβολή επιφανειών



Παρόλο που οι μηχανές αυτές έχουν

ήδη παγκόσμια καθιερωθεί ως το

κατ’εξοχήν οικονομοτεχνικά κατάλλη-

λο εργαλείο τόσο για τον ποιοτικό

έλεγχο μορφής και διαστάσεων όσο

και για τον αντίστροφο μηχανολογικό

σχεδιασμό (reverse engineering), η

ενημέρωση - ειδικά στη χώρα μας -

πάνω σε βασικά ζητήματα που τις

αφορούν είναι αρκετά περιορισμένη.

Στις παραγράφους πού ακολουθούν

γίνεται μια σύντομη παρουσίαση σχε-

τικά με τον τρόπο λειτουργίας, τις δυ-

νατότητες και τα πεδία εφαρμογής

αλλά και τα οφέλη από τη χρήση  των

μηχανών CMM.

Κατηγορίες
και χαρακτηριστικά 
λειτουργίας

Καλύπτοντας ένα ευρύτατο πεδίο

εφαρμογών όσον αφορά τα μεγέθη

των ελεγχόμενων εξαρτημάτων, τις

απαιτήσεις σε ακρίβεια, ταχύτητα,

στιβαρότητα κλπ, είναι επόμενο οι μη-

χανές CMM που διατίθενται πλέον

στην αγορά να έχουν κάποια βασικά

κοινά χαρακτηριστικά αλλά να διαφέ-

ρουν ουσιαστικά σε πάρα πολλά ση-

μεία. Έτσι, διαχωρισμοί μπορούν να

γίνουν με βάση:

• Το μέγεθός τους. Στις μικρότερες,

ο «ωφέλιμος χώρος» μέσα στον οποίο

τοποθετείται ένα εξάρτημα για έλεγ-

χο μπορεί να είναι ένα παραλληλεπί-

πεδο διαστάσεων 0,5 x 0,5 x 0,7 μέ-

τρων ενώ σε μία ειδικής κατασκευής

CMM μηχανή για την Lockheed –

Martin o χώρος αυτός φτάνει τα 40 x

6 x 3,5 μέτρα. 

• Την κατασκευαστική τους διαμόρ-

φωση. Αρκετά διαδεδομένες είναι οι

μηχανές τύπου γέφυρας (bridge type)

σχήματος Π που κινείται προσαρμο-

σμένη σε μια σταθερή τράπεζα (βλ.

Σχήμα1), οι τύπου “gantry”, όπου η κί-

νηση γίνεται σε σταθερές οριζόντιες

δοκούς στηριγμένες σε κάθετες στή-

λες, οι μονού ή διπλού οριζόντιου

βραχίονα (single, dual horizontal

arm), με αρθρωτό χειροκίνητο βρα-

χίονα (articulating arm) κ.α.

• Την αρχή λειτουργίας. Εδώ ο δια-

χωρισμός γίνεται μεταξύ των μηχα-

νών στις οποίες για την καταγραφή

των συντεταγμένων των μετρούμε-

νων σημείων απαιτείται επαφή

(contact measurement) με τη χρήση

κατάλληλου μηχανικού αισθητήρα

(touch trigger probe) και σε όσες χρη-

σιμοποιώντας οπτικές ή άλλες διατά-

ξεις (laser probes, video probes κ.α)

δεν απαιτούν τέτοια επαφή (non –

contact measurement).

Επιπλέον, τα «είδη» των CMM μηχα-

νών θα μπορούσαν να διαχωριστούν

με αρκετά ακόμη κριτήρια, π.χ. χειρο-

κίνητες και ελεγχόμενες απ’ ευθείας

από ηλεκτρονικό υπολογιστή (DCC –

Direct Computer Control), μηχανές

που έχουν ειδικές απαιτήσεις στον

χώρο εγκατάστασής τους και άλλες

που μπορούν να εγκατασταθούν χω-

ρίς ιδιαίτερη φροντίδα στους χώρους

παραγωγής κ.λ.π.

Μια αντιπροσωπευτική εικόνα δίνεται

από την μηχανή CMM τύπου γέφυρας

στο Σχήμα 1, η οποία ενσωματώνει

αρκετά κοινά κατασκευαστικά χαρα-

κτηριστικά που συναντώνται στους

περισσότερους τύπους μηχανών

CMM. Σε μια στιβαρή μεταλλική βάση

με αντικραδασμικά πέλματα βρίσκε-

ται η γρανιτένια πλάκα στην οποία το-

ποθετείται το ελεγχόμενο εξάρτημα.

Στην πλάκα αυτή εδράζεται με αεροέ-

δρανα ένα σύμπλεγμα υποσυνόλων

που επιτρέπει την κίνηση στις τρεις

διαστάσεις, μέσα στον «ωφέλιμο χώ-

ρο» της μηχανής του μηχανικού αι-

σθητήρα επαφής. Σερβοκινητήρες εί-

ναι υπεύθυνοι για την κίνηση στους

άξονες Χ-Υ-Ζ, ενώ με τη χρήση κατάλ-

ληλων μεταλλακτών μετατόπισης

(displacement transducers) προσαρ-

μοσμένων συνήθως σε γραμμικές

οπτικές κλίμακες (optical l inear

scales) είναι δυνατή σε κάθε θέση η

καταγραφή των συντεταγμένων του

κέντρου της ακίδας (tip) του μηχανι-

κού αισθητήρα. Ο αισθητήρας αυτός

μπορεί να παρέχει δύο επιπλέον

«βαθμούς ελευθερίας» (pitch & roll

angles) ενώ με τη χρήση επεκτάσεων

και κατάλληλης μορφής ακίδων διευ-

κολύνεται η πρόσβαση σε εσωτερικά

ή δυσπρόσιτα σημεία των μετρούμε-

νων εξαρτημάτων  

Ο έλεγχος της κίνησης μπορεί να γί-

νεται μέσω χειριστηρίου (jog box) ή

απ’ ευθείας από την οθόνη του Η/Υ

που είναι συνδεδεμένος με τη μηχα-

Σχήμα 1. Μηχανή CMM τύπου

γέφυρας (bridge type)


