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Streszczenie 
 

Podjęto próbę wykorzystania metody Monte Carlo do symulacji wpływu 
czynników systematycznych i losowych na wartości liczbowe złożonych 
mezurandów. Takich mezurandów, jakimi są wymiary geometryczne 
mierzone metodą pośrednią, za pomocą współrzędnościowych maszyn 
pomiarowych. Zaprojektowano  eksperyment symulacyjny oraz opraco-
wano jego implementację w środowisku MATLAB. Zaprezentowano  
wstępne wyniki symulacji uzyskane za pomocą tego eksperymentu.   
 
Słowa kluczowe: Współrzędnościowe maszyny pomiarowe (WMP),     
symulacja Monte Carlo, błędy systematyczne losowe. 
 

Simulation of influence of systematic and 
random factors on measurement results  
of coordinate measuring machines 

 
Abstract 

 
There was made an attempt to use the Monte Carlo method to simulate the 
impact of systematic and random factors into numerical values of complex 
measurands. Such measurands as geometric dimensions are measured  
with use of coordinate measuring machines by indirect methods. The 
corresponding mathematical model, which was built, allows the simulation 
study of the impact of systematic and random factors on the calculated 
value of the defined geometric dimension. The uncertainty of  the calculated 
values of measurand was assumed to be a measure of the sensitivity of the 
developed mathematical model to the systematic and random variations in 
numerical values of coordinates. The uncertainty was calculated as the 
length of the adequate range of variation in the distribution of the results 
obtained from simulation calculations.  The algorithms used for simulation 
tests were developed and implemented as scripts in the MATLAB  
environment. The results of preliminary simulation studies are presented 
in the paper. The publication is the result of the next stage of authors' 
collaboration, aimed at developing the standardized methods for validation 
of coordinate measuring machines, their software in particular.  
 
Keywords: coordinate  measuring machines (CMM),  Monte Carlo  
simulation, systematic and random errors. 
 
1. Wprowadzenie 
 

Współrzędnościowe maszyny pomiarowe (WMP) są skompli-
kowanym wyposażeniem pomiarowym składającym się z precy-
zyjnego sprzętu i złożonego oprogramowania. Z opisanych wcze-
śniej [1] problemów związanych z walidacją tego rodzaju wypo-
sażenia wynika, że konieczne jest systematyczne wykonywanie 
walidacji cząstkowych. To znaczy takich, które dotyczą poszcze-
gólnych komponentów sprzętowych oraz komponentów stanowią-
cych oprogramowanie. Szczególne znaczenie ma walidacja tych 
modułów oprogramowania, które wykorzystywane są do oblicza-
nia wartości liczbowych wymiarów liniowych lub kątowych, 
wyznaczanych kształtów geometrycznych.  Wartości liczbowe 
poszczególnych wymiarów, obliczane są  na podstawie  wartości 
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współrzędnych (xm,ym,zm), zmierzonych bezpośrednio, przetwornika-
mi przemieszczeń w odpowiednio wybranych punktach (Pm) trójwy-
miarowej przestrzeni pomiarowej. Położenie tych punktów ustalane 
jest w zależności od rodzaju mierzonego kształtu geometrycznego  
i osiągane według przyjętej strategii zawartej w procedurze pomiaro-
wej. Identyfikacja tych punktów realizowana jest  za pomocą rucho-
mej głowicy pomiarowej (g), stykowej lub bezstykowej.   

Na rysunku 1 przedstawiono ogólny model współrzędnościowej 
maszyny pomiarowej zawierający główne komponenty sprzętu 
(hardware) i oprogramowania (software).   

 

 
 
Rys. 1.  Ogólny model współrzędnościowej maszyny pomiarowej   
Fig. 1.  General model of the coordinate measuring machine 

 
Z metrologicznego punktu widzenia, pomiary wykonywane za 

pomocą współrzędnościowych maszyn pomiarowych (WMP) są 
pomiarami pośrednimi, w których liczbową wartość mezurandu 
(M), (mierzonego wymiaru  liniowego lub kątowego), oblicza się 
na podstawie zależności matematycznej zwanej równaniem po-
miaru. Ponieważ do wyznaczenia wymiaru liniowego potrzebne są 
co najmniej dwa punkty, to w najbardziej ogólnym ujęciu równa-
nie pomiaru dla WPM ma postać 

 
)],,()..,,()..,,([ 1111 NNNNmmmm zyxPzyxPzyxPfM        (1) 

 
gdzie:  N – ilość (N ≥ 2)odpowiednich punktów (Pm) których 
wartości  współrzędnych (xm, ym, zm) (m=1..N) wymagają bezpo-
średnich pomiarów za pomocą przetworników przemieszczeń. 

Dla złożonych kształtów geometrycznych takich, jak na przy-
kład  kula, ilość potrzebnych punktów wynosi N ≥ 4 .  

Wartość liczbową liniowego wymiaru jakim jest promień kuli (r), 
można obliczyć znając wartości liczbowe współrzędnych (x0, y0, z0) 
środka tej kuli  oraz współrzędne (x, y, z) punktu leżącego na jej  
powierzchni. Obliczenia te można wykonać  korzystając z następują-
cego równania: 
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Na rysunku 2 przedstawiona jest graficzna interpretacja tego 
równania.  

 

 
 
Rys. 2.  Graficzna interpretacja równania na promień kuli – r 
Fig. 2.   Graphical interpretation of the equation for radius – r of the sphere 

 
Umieszczenie kuli na stole pomiarowym WMP uniemożliwia  

dostęp do jej środka. Możliwe jest jedynie zmierzenie za pomocą 
przetworników przemieszczeń liniowych, współrzędnych co 
najmniej 4 wybranych punktów, leżących na jej powierzchni, ale 
nie w jednej płaszczyźnie. Korzystając z reguł geometrii anali-
tycznej można na podstawie  wartości tych współrzędnych wyzna-
czyć promień kuli (rm), oraz współrzędne jej środka  (xm , ym , zm). 
Gdyby przetworniki przemieszczeń liniowych działające w po-
szczególnych osiach (X, Y, Z) były doskonałe i kształt mierzonej 
kuli był także doskonały, to obliczona wartość promienia kuli 
byłaby równa wartości rzeczywistej (rm = r). Także obliczone 
wartości współrzędnych jej środka byłyby równe współrzędnym 
rzeczywistym (x0 , y0 , z0). Przetworniki przemieszczeń liniowych 
nie są doskonałe i zmierzone z ich pomocą wartości współrzęd-
nych poszczególnych punktów pomiarowych (Pm) obarczone są 
błędami (Δxm, Δym, Δzm). Błędy te są rezultatem oddziaływań 
systematycznych i losowych. W celu eliminacji wpływu tych 
błędów na wartość końcowego rezultatu pomiarów, czyli wartość 
promienia kuli (rj), współczesne WMP wyposażane są  w opro-
gramowanie realizujące obliczanie oraz  specjalny algorytm 
optymalizacji, zapewniający uzyskiwanie możliwie najmniejszych 
błędów pomiaru. Opracowano metodę oraz jej implementację  
w środowisku MATLAB pozwalającą na badanie wpływu czynni-
ków systematycznych i losowych na wyniki pomiaru promienia 
kuli (r) w sytuacji, gdy oprogramowanie WMP realizuje oblicze-
nia promienia na podstawie większej od 4  ilości punktów pomia-
rowych oraz optymalizuje ich wynik w taki sposób, aby błąd 
pomiaru promienia kuli był jak najmniejszy. 

 
2. Projekt  eksperymentu symulacji 
 
2.1. Koncepcja ogólna 
 

Projektując eksperyment symulacji przyjęto, że wykorzystywa-
ne oprogramowanie będzie miało postać fragmentu wirtualnej 
WMP [3], który realizuje obliczenia promienia kuli (r) oraz opty-
malizuje wynik tych obliczeń w podobny sposób, jaki stosowany 
jest w oprogramowaniach rzeczywistych WMP. Uwzględniając 
dobrze ugruntowaną wiedzę na temat pomiarów za pomocą  
WMP, oraz metod oceny ich dokładności [4, 5, 6, 7] przyjęto dużą 
ilość   (N = 30),  punktów pomiarowych, zapewniającą odpowied-
nią  dokładność uzyskiwanych wyników obliczeń i optymalizacji. 
Punkty te rozmieszczono równomiernie na sferycznej powierzchni 
odniesienia o promieniu (rref = 20,0000 mm). Założono również, 
że  wartości współrzędnych (xm,ref, ym,ref, zm,ref) tych dobrze zdefi-
niowanych punktów referencyjnych, będą  modyfikowane w taki 
sposób, aby uwzględnione były wpływy dwóch grup czynników, 
systematycznych i losowych występujących w rzeczywistych 
WMP. Powstałe współrzędne (xm, ym, zm), (m= 1,2……N) symulu-
jące zmierzone wartości współrzędnych w każdym punkcie po-
miarowym , uwzględniają wpływy oddziaływań systematycznych 
i losowych, bez wnikania w to jakie są źródła tych oddziaływań 
podczas wykonywania pomiarów na rzeczywistych WMP. Zasy-

mulowane w ten sposób wartości współrzędnych wprowadzane są 
jako dane wejściowe do algorytmu optymalizacji.  Algorytm ten 
po wykonaniu odpowiedniej ilości iteracji wyznacza najbardziej 
optymalną wartość kuli (rj), dla   każdego „j-tego” kompletu 
symulowanych wartości współrzędnych . Na rysunku 3 przedsta-
wiono graficzną interpretację ogólnej koncepcji zaprojektowanego 
eksperymentu symulacji.    

 

 
 
Rys. 3.  Graficzna interpretacja ogólnej koncepcji eksperymentu symulacji  
Fig. 3.    Graphical interpretation of the general concept of simulation experiment   

 
2.2. Model matematyczny błędu pomiaru 
 

Różnicę pomiędzy wyznaczoną  przez algorytm optymalizacji 
wartością liczbową promienia kuli (rj), a wartością promienia kuli 
referencyjnej (rref  = 20,0000 mm) przyjęto, jako wartość bez-
względnego błędu pomiaru (Δrj) powstałego w jednym cyklu 
pomiarowym (j). Błąd ten obliczano korzystając z wyrażenia (3).  

 
  refjrj rr  .               (3)  

 
Symulowano wykonanie M = 10000 powtórzeń cykli pomiaro-

wych zalecanych przez przewodniki dotyczące wyrażania niepew-
ności pomiarów szacowanej metodą Monte Carlo [9, 10]. Dla 
każdego cyklu (j=1,2,…,M) symulowane wartości zmierzonych 
współrzędnych (xm, ym, zm)  wszystkich N=30 punktów pomiaro-
wych (Pm) były sumą wartości referencyjnej (xm,ref , ym,ref , zm,ref),  
ustalonej wartości błędu systematycznego (Δx,s, Δy,s , Δzs), oraz 
jednej z M=10000 wygenerowanych wartości błędu losowego  
(εx,j, εy,j, εz,j).  

  jxsxmx ,,,  .                 (4) 

 
Dla jednego z N=30  punktów pomiarowych wartość liczbowa 

symulowanej wartości jednej ze współrzędnych (xm) obliczana 
była za pomocą następującej sumy: 

 
  jxsxrefmm xx ,,,  .       (5)  

 
Analogicznie obliczane były symulowane wartości liczbowe po-

zostałych współrzędnych (ym) i (zm). Wartości błędów systematycz-
nych (Δx,s, Δy,s , Δzs), w każdym z wariantów (j-tego) cyklu symula-
cji, były arbitralnie przyjmowane, jako  jedna z możliwych kombi-
nacji wartości ustalanych w rozsądnych granicach nie przekraczają-
cych błędów maksymalnych dopuszczalnych BMD (ang: MPE), 
typowych dla WMP. Wartości  błędów losowych były jedną z  
(j = 1,..,10000) losowych kombinacji wartości  (εx,j, εy,j, εz,j). wyge-
nerowanych  za pomocą generatora licz pseudolosowych, generują-
cego wartości (εx,j, εy,j, εz,j) dla przyjętych rozkładów normalnych 
tych błędów, o parametrach N(0, σε,x), N(0, σε,y), N(0, σε,z).   
 
2.3. Oprogramowanie realizujące  

eksperyment symulacji 
 

Implementacja opisanej koncepcji eksperymentu symulacji zo-
stała wykonana w postaci aplikacji działającej w środowisku  
MATLAB ver.7.12.456. Aplikacja ta umożliwia przygotowanie 
kompletu symulowanych wartości zmierzonych współrzędnych        
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(xm,j, ym,j, zm,j) dla (j = 1,…..,M)  wartości błędów losowych wyge-
nerowanych dla rozkładów normalnych o wcześniej przedstawio-
nych parametrach, oraz jednej z kombinacji ustalonych wartości 
błędów systematycznych (Δx,s, Δy,s , Δz,s). Następnie po podaniu  
startowych wartości współrzędnych 4 punktów wybranych  
z kompletu przygotowanego do symulacji, aplikacja oblicza współ-
rzędne środka pierwszej kuli (xp, yp, zp), oraz jej promień (rp)  
a następnie dla każdej „j-tej” kombinacji kompletu symulowanych 
współrzędnych wykonuje optymalizację metodą minimalizacji 
Gausa-Newtona. Istotą tej metody [8], jest poszukiwanie metodą 
najmniejszych kwadratów jednej z wielu możliwych do wyznacze-
nia sfer, dla której spełnione jest kryterium minimalnej wartości 
sumy kwadratów różnic: 

  min
1

2 


N

m
md ,                (6) 

 
gdzie:   

pmm rrd   ,                       (7)  

 
natomiast 

222 )()()( pmpmpmm zzyyxxr  .        (8) 

 
Ten fragment aplikacji wykonującej optymalizację pochodzi  

z pakietu opracowanego w National Physical Laboratory, NPL’s 
LSGE MATLAB Software (licencja Ref: CMSC/X/02/431). Re-
zultatem końcowym każdego „j-tego” cyklu  symulacji jest war-
tość promienia mierzonej kuli oznaczona na rysunku 3,  jako (rj). 
Wartość ta jest zmienną losową i nie jest równa wartości przyjętej 
za referencyjną. W rezultacie korzystając z równania (3) otrzymu-
je się j=10000 losowych wartości bezwzględnego błędu pomiaru 
promienia kuli (Δrj). Wyznaczając empiryczną dystrybuantę tych 
wartości można oszacować przedział objęcia, którego długość jest 
miarą zmienności procesu pomiarowego. Jako końce tego prze-
działu przyjęto kwantyle rzędu 0,025 oraz 0,975, co odpowiada 
prawdopodobieństwu objęcia p = 0,954. 
 
3. Wstępne wyniki eksperymentów symulacji 
 

Korzystając z opracowanej aplikacji wykonano  wstępne symula-
cje: dla  kompletów zasymulowanych współrzędnych  N = 30 punk-
tów pomiarowych, uzyskanych z punktów referencyjnych leżących 
na powierzchni kuli referencyjnej o promieniu  rref = 20,0000 mm. 
Na rysunku  4,  przedstawiony jest wykres empirycznej dystrybu-
anty uzyskanej dla testu 1,  w którym  błędy systematyczne były 
równe zeru (∆x,s = Δy,s = ∆z,s = 0) a błędy losowe εx,  o rozkła-
dzie normalnym N[0,σεx = 0,0020 mm],  występowały tylko   przy 
pomiarach współrzędnych mierzonych w osi X. Wyznaczona w tej 
symulacji połowa symetrycznego przedziału objęcia (niepewność 
rozszerzona -U), wartości losowych błędu wyznaczenia wartości 
promienia kuli (3) wyniosła: U =  0,00096 mm.  
 

 
 
Rys. 4.  Wykres empirycznej dystrybuanty błędu bezwzględnego (Δrj)  mierzonej 

wartości promienia kuli dla  testu 1 
Fig. 4.  Graph of empirical distribution of absolute error (Δrj) of the measured 

sphere radius for test 1 

  

Na rysunku  5,  przedstawiony jest wykres empirycznej dystrybu-
anty uzyskanej dla testu 2,  w którym  błąd systematyczny wystę-
pował tylko w osi X (∆xs = 0,0050 mm), a błędy losowe (εx,y,z)  
o  takim samym rozkładzie (N) i wartości odchylenia standardowe-
go σε=0,0020 mm, występowały przy pomiarach współrzędnych 
mierzonych w we wszystkich osiach (X, Y, Z). Dla tego testu  war-
tość niepewności rozszerzonej wyniosła: U = 0,0014 mm.   
 

 
 
Rys. 5.  Wykres empirycznej dystrybuanty błędu bezwzględnego (Δrj)  mierzonej 

wartości promienia kuli dla  testu 2 
Fig. 5.  Graph of empirical distribution of absolute error (Δrj) of the measured 

sphere radius for test 2 

 
 
4. Podsumowanie 
 

Opracowana i uruchomiona aplikacja, pozwalająca na symula-
cyjne badania wpływu czynników systematycznych i losowych na 
niedokładność wyników pomiaru  promieni kształtów kulistych  
za pomocą WMP,  będzie wykorzystana do dalszych  badań. Może 
być też z powodzeniem wykorzystana do celów dydaktycznych.   
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