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Instrukcja do ćwiczenia nr 1 

Temat ćwiczenia 

W Z O R C E     D Ł U G O Ś C I 

Cel ćwiczenia: 

Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z wybranymi wzorcami długości oraz 

przykładami ich wykorzystania w pomiarach. 

Program ćwiczenia: 

1. Wzorce kreskowe 

- pomiary przymiarem kreskowym; 

- sprawdzanie wzorca kreskowego; 

2. Wzorce końcowe 

- pomiar średnicy otworu za pomocą płytek wzorcowych i wkładek płasko-walcowych; 

- pomiary szczelin; 

3. Wzorce falowe 

- cechowanie skali interferometru; 

Literatura: 
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        Naukowo - Techniczne, Warszawa, 2004 r. 

2. A. Sadowski, E. Miernik, J. Sobol - „Metrologia długości i kąta", Wydawnictwa 

       Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1978 r. 

3. E. Krawczuk - „Narzędzia do pomiaru długości i kąta”, Wydawnictwa Naukowo-

       Techniczne, Warszawa, 1977 r. 

4. PN-EN ISO 3650:2000 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) – Wzorce długości - 

Płytki wzorcowe. 
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WYBRANE ZAGADNIENIA TEORETYCZNE 

Wzorce długości są to ciała lub zjawiska fizyczne odtwarzające w sposób praktycznie 

niezmienny jedną lub kilka miar długości. Ze względu na sposób odtwarzania miary można 

podzielić je na końcowe, kreskowe i falowe. 

Wzorce końcowe są wzorcami jednomiarowymi. Mają postać brył materialnych, które 

żądaną wartość długości odtwarzają odległością dwóch równoległych płaszczyzn lub 

tworzących, względnie odległością dwóch punktów. Wyróżnia się wśród nich:  

- płytki wzorcowe; 

- szczelinomierze; 

- wałeczki pomiarowe; 

- kulki pomiarowe; 

- wzorce nastawcze; 

Wzorce kreskowe odtwarzają wartości długości wzajemnymi odległościami kres 

naniesionych na płaskiej powierzchni wzorca lub też odległościami kres od krawędzi wzorca 

(rys. 1). W tym drugim przypadku określa się je mianem wzorców końcowo-kreskowych. 

Wzorce kreskowe są prawie zawsze wzorcami wielomiarowymi. Należą do nich różnego 

rodzaju przymiary (sztywne, półsztywne, wstęgowe, składane) oraz wzorce stanowiące 

integralne części różnych przyrządów pomiarowych np. przyrządów suwmiarkowych, 

długościomierzy, maszyn do pomiarów długości, itp. 
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Rys. 1. Wzorce długości: a) kreskowy;  b) końcowo-kreskowy;  

Wzorce falowe odtwarzają wartości długości poprzez pewne wielokrotności długości 

fal promieniowania elektromagnetycznego emitowanego przez pewne pierwiastki w ściśle 

określonych warunkach. Najczęściej wykorzystywane jest promieniowanie takich 

pierwiastków jak krypton 86, rtęć 198, kadm 114 oraz promieniowanie laserów typu He-Ne. 

Do odtwarzania wartości długości tą metodą służą specjalne przyrządy zwane 

interferometrami. 

Porównując dokładność poszczególnych rodzajów wzorców długości należy stwierdzić, 

że najdokładniejsze są wzorce falowe, następnie - wzorce końcowe, a najmniej dokładne - 

wzorce kreskowe. Natomiast jeśli chodzi o łatwość odtwarzania kolejność jest dokładnie 

odwrotna. 
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INFORMACJE O SPRZĘCIE WYKORZYSTYWANYM W TRAKCIE ĆWICZENIA 

Przymiary kreskowe zwijane 

Służą do pomiarów długości metodą bezpośredniego porównania. Wykorzystane w ćwi-

czeniu przymiary kreskowe składają się z taśmy stalowej z podziałką oraz obudowy. Wyposa-

żone są w urządzenia do samoczynnego wciągania taśmy do obudowy oraz w przyciski 

blokujące położenie taśmy. Dopuszczalna wartość błędu odtwarzanej przez przymiar długości 

zależy od tej długości oraz od klasy dokładności wykonania przymiaru  i wynosi: 

- dla pierwszej klasy - (0,1+0,1L)mm; 

- dla drugiej klasy - (0,3+0,2L)mm; 

- dla trzeciej klasy (0,6+0,3L)mm; 

gdzie L jest odtwarzaną wartością długości, wyrażoną w metrach i zaokrągloną w górę do 

całkowitej liczby metrów. 

Optyczny długościomierz Abbe’go (komparator Abbe'go) 

Komparator Abbe’go działa w oparciu o kreskowy wzorzec długości. Budowę tego 

przyrządu przedstawiono na rys. nr 2. Składa się on ze sztywnego korpusu „1”, w którym 

zamocowana  jest  walcowa  prowadnica  „2”  ustalająca  położenie  stołu  pomiarowego  „3”.  

 

 

Rys.2. Optyczny długościomierz Abbe’go - widok przyrządu 
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Stół ten, po uprzednim odblokowaniu go pokrętłem „4”, można ustawić zgrubnie w wybra-

nym położeniu za pomocą przesuwu ręcznego. Do precyzyjnego ustawienia, które można 

wykonać po ponownym zablokowaniu stołu służy pokrętło „5”. Położenie mierzonych 

przedmiotów ustalane jest poprzez powierzchnię stołu (baza główna) i nastawną listwę „6” 

(baza kierunkowa), a do ich mocowania służą sprężyny „10”. Zamocowany na stole przedmiot 

może być obserwowany  przez mikroskop ustawczy „11”, który w celu uzyskania dobrego 

obrazu należy ustawić w odpowiedniej odległości od przedmiotu. Służą do tego pokrętła „12”. 

W okularze mikroskopu ustawczego naniesiony jest zespół linii odniesienia (rys. 3). 

linie odniesienia

obraz  mierzonego przedmiotu

linie odniesienia

 

Rys. 3.  Widok w okularze mikroskopu ustawczego 

Pomiar na komparatorze sprowadza się do określenia współrzędnych takich położeń 

stołu, przy których elementy geometryczne przedmiotu wyznaczające mierzone wymiary są 

odpowiednio ustawione względem linii odniesienia. 

Do określenia współrzędnej położenia stołu służy wbudowany weń szklany wzorzec 

kreskowy „7” oraz mikroskop odczytowy „8”. Mikroskop ten zaopatrzony jest w specjalny 

noniusz „9”, zwany noniuszem Abbe’go, który umożliwia określenie położenia stołu z roz-

dzielczością równą 0,001 mm. Budowę i zasadę działania mikroskopu odczytowego z noniu-

szem Abbe’go przedstawiono w załączniku B. 

Płytki wzorcowe długości 

Płytki wzorcowe mają najczęściej kształt prostopadłościanów (rys. 4). Wartość długości 

odtwarzają dwie przeciwległe powierzchnie zwane powierzchniami pomiarowymi. Są one 

wykonane znacznie bardziej starannie, aniżeli pozostałe powierzchnie określane mianem 

powierzchni bocznych. Powierzchnie pomiarowe mają tą własność, że płytka przywiera nimi 

do powierzchni pomiarowych innych płytek wzorcowych. Ta cecha jest bardzo istotna, 

ponieważ dzięki niej można bez dodatkowego oprzyrządowania tworzyć zwarte stosy płytek o 

żądanych wysokościach. Aby ułatwić składanie stosów wytwórcy płytek zestawiają je w 

odpowiednie komplety. Wyróżnia się komplety podstawowe i uzupełniające, a także komplety 

przyborów pomocniczych do płytek wzorcowych. Podstawowe dane odnośnie kompletów 

podstawowych i uzupełniających produkcji krajowej przedstawiono w tabelach 1 i 2. 

Wybierając z kompletu płytki wzorcowe mające utworzyć stos żądanej wysokości nale-

ży rozpoczynać od płytek tworzących końcówkę wartości wysokości budowanego stosu. Np. 

przy budowie stosu o wysokości 26,935 z płytek kompletu dużego (tabela 1) należy zacząć od 
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Rys. 4. Płytki wzorcowe długości 

płytki 1,005 (jedyna w tym komplecie płytka posiadająca 5 na trzecim miejscu po przecinku). 

Następnie wyznacza się pozostałą wysokość stosu  26,935 – 1,005 = 25,93 i ponownie stosuje 

zasadę doboru „od końca”. Z tabeli 1 wynika, że istnieje teraz pięć możliwości (1,03; 1,13; 

1,23; 1,33  i  1,43). W takich przypadkach należy wybrać tą, która daje najprostszy (zakończo-

ny na zero, w drugiej kolejności na 5) wymiar pozostałej części stosu. Ostateczny wynik 

doboru płytek to: 1,005; 1,43 i 24,5. Należy podkreślić, że taka metodyka doboru gwarantuje 

(w zdecydowanej większości przypadków) zbudowanie stosu z najmniejszej możliwej dla 

danego kompletu liczby płytek. 

Wybrane płytki należy bezpośrednio przed pomiarem odkonserwować poprzez umycie 

w benzynie. W czasie pomiaru należy uważać, aby nie uszkodzić powierzchni pomiarowych 

(nie należy m. in. powierzchni tych dotykać palcami ze względu na możliwość korozji).  

W czasie budowy stosu należy umieszczać płytki najcieńsze w jego środku. Przy rozkładaniu 

stosu nie należy płytek odrywać, a jedynie zsuwać. 

Wymiar odtwarzany przez stos jest równy sumie wymiarów odtwarzanych przez składa-

jące się nań płytki. Natomiast niepewność wartości wymiaru odtwarzanego przez stos i wyni-

kającego z odchyłek długości poszczególnych płytek stosu oblicza się z zależności: 

 2
i

i,Lu FL   

gdzie: uL – niepewność wartości wymiaru odtwarzanego przez stos; 

 FL,i - graniczne wartości odchyłek długości poszczególnych płytek stosu; 

Graniczne wartości odchyłek długości odtwarzanych przez pojedyncze płytki zestawio-

no w tabeli 3. 

Szczelinomierze 

Szczelinomierze wykorzystuje się najczęściej do pomiaru lub ustawiania luzów, 

szczelin, itp. Mają one kształt cienkich płytek (rys. 5) i, podobnie jak płytki wzorcowe, 

odtwarzają wartość długości odległością dwóch równoległych płaszczyzn. Płytki 

szczelinomierzy mogą być oferowane pojedynczo lub w kompletach. Dane dotyczące 

kompletów szczelinomierzy przedstawiono w tabeli 4. Dopuszczalna wartość odchyłki 

grubości płytki szczelinomierza za-leży od wartości nominalnej grubości tej płytki. Stosowne 

dane na ten temat zawiera tabela 5. 
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Rys. 5. Szczelinomierze: a) pojedynczy, b) komplet 

Interferometry 

Interferometry to przyrządy, wykorzystujące jako wzorzec długość fali świetlnej. Zasada 

ich działania oparta jest na zjawisku interferencji, która polega na dodawaniu się amplitud fal 

dwóch wiązek świetlnych (rys. 6). Fale o tej samej długości i zgodnej fazie ulegają wzmocnie-

niu, zaś o fazie przeciwnej kompensują się wzajemnie. W pierwszym przypadku obserwuje 

się wzmocnienie oświetlenia, natomiast w drugim jego wygaszenie. 

W ćwiczeniu wykorzystany zostanie interferometr Uwierskiego. Zasadę działania tego  

przyrządu ilustruje schemat przedstawiony na rys. 7.  Białe światło lampy elektrycznej „1” ze- 

a) b)

wypadkowa wypadkowa

  

Rys. 6. Interferencja fal świetlnych: a) o fazach zgodnych (wzmocnienie światła); b) o fazach przeciwnych 

  (wygaszenie światła); 
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Rys. 7. Zasada działania interferometru;  a) schemat przyrządu,  b) i c) wyniki interferencji 



- 7 - 

 

brane i uformowane przez kondensor „2” w wiązkę równoległą pada bezpośrednio lub przez 

filtr świetlny „3” na półprzeźroczystą płytkę rozdzielczą „4”. Płytka ta rozdziela wiązkę na 

dwie części. Jedna z nich przechodzi przez płytkę „4”, oraz kompensator „5” i odbija się od 

od zwierciadła „6”, następnie przechodzi ponownie przez kompensator „5”, odbija się od 

dolnej powierzchni płytki „4” i trafia do obiektywu „8”. Druga część wiązki świetlnej odbija 

się od górnej powierzchni płytki „4” i biegnie w stronę zwierciadła „7”, a po odbiciu od niego 

przechodzi przez płytkę „4” i również trafia do obiektywu „8”. Obiektyw ten jest tak ustawio-

ny, że obie części wiązki świetlnej interferują ze sobą na powierzchni płytki „9”. Zwierciadło 

„7” jest zamontowane w ten sposób, że można je obracać wokół osi. Skręcenie zwierciadła 

„7” powoduje, że drogi poszczególnych części wiązki świetlnej różnią się między sobą. 

Różnica dróg przebytych przez światło powoduje różnicę faz fal świetlnych w momencie 

ponownego ich spotkania. W przypadku, gdy różnica dróg jest równa połowie długości fali 

(lub jej wielokrotności), obie części wiązki są w przeciwfazie, co zgodnie z rys. 6b powoduje 

wygaszenie światła. Objawia się to powstaniem ciemnych prążków, które pokazano na 

rysunkach 7b i 7c. Z porównania obu tych rysunków wynika, że kąt skręcenia zwierciadła „7” 

ma istotny wpływ na szerokość pasm interferencyjnych, przy czym przez pasmo 

interferencyjne rozumie się odległość pomiędzy sąsiednimi prążkami. 

Lustro „6” połączone jest sztywno z końcówką pomiarową „11”, której położenie zależy 

od wymiaru obiektu mierzonego „12”. Ruch końcówki pomiarowej i związanego z nią zwier-

ciadła „6” powoduje proporcjonalne i wielokrotnie zwiększone przemieszczenie obrazu inter-

ferencyjnego w płaszczyźnie płytki „9”. Do określenia wielkości tego przemieszczenia służy 

naniesiona na płytkę „9” podziałka kreskowa. 

Szerokości jednego pasma interfe-

rencyjnego odpowiada połowa długości 

fali świetlnej, a szerokości N pasm - 

długość  N   / 2  

gdzie:  

N - liczba naturalna (1, 2, 3, ...); 

  -  długość fali świetlnej zależna 

      od zastosowanego filtru „3”. 

Jeżeli szerokość N pasm interferen-

cyjnych zajmuje obszar r działek skali 

(patrz rys.8a), to w takim razie wartość 

działki elementarnej tej skali (odpowia-

dające działce elementarnej przesunięcie 

końcówki pomiarowej) jest równa: 

w
N

r

N

r
e 








 / 2

2
 

Żądaną wartość działki elementarnej 

osiąga się ustawiając odpowiednią szero-

kość pasm interferencyjnych przez obrót 

zwierciadła „7” (rys. 7a). 
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N = 5;   r = 12.3 - (-10) = 22.3a)
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      Rys. 8. Interferometr Uwierskiego: a) prążki na tle 

                   skali, b) widok przyrządu 
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PRZEBIEG ĆWICZENIA 

Zadanie 1 

Przy pomocy przymiaru wstęgowego zmierzyć długość wskazanego eksponatu. 

Opracowany wynik pomiaru zamieścić w karcie pomiarów. 

1. Odszukać na wskazanym eksponacie jego symbol i wpisać go do karty pomiarów. 

2. Wysunąć taśmę z obudowy i dokonać pomiaru eksponatu. 

3. Oszacować niepewność pomiaru pamiętając, że przy pomiarze metodą bezpośredniego po-

równania błąd pomiaru jest sumą błędu wzorca i błędu porównania, przy czym: 

- graniczna wartość błędu wzorca (niepewność odtwarzanej przez wzorzec wartości 

długości) zależy od klasy wzorca i odtwarzanej wartości długości (p. str. 3) 

- błąd porównania jest w rozważanym przypadku tożsamy z błędem odczytu. Składają się 

na niego dwa błędy cząstkowe: błąd interpolacji i błąd kwantowania; w przypadku wzor-

ców kreskowych o wartości działki elementarnej we = 1 mm przyjmuje się, że 

niepewność interpolacji wynosi 0,2we natomiastmaksymalna wartość błędu 

kwantowania jest równa połowie zastosowanej rozdzielczości odczytu; 

Uwaga! 

1. Składowe niepewności należy zsumować zgodnie z regułami statystyki (geometrycznie), 

uzyskaną wartość wpisać w odpowiednią rubrykę karty pomiarów; 

2. Przy podawaniu wyniku pomiaru wartość niepewności wypadkowej zaokrągla się do 

jednej cyfry znaczącej, a miarę wielkości mierzonej podaje się z tym samym rzędem 

dokładności, co niepewność. 

Zadanie 2 

Przy pomocy dwuobiektywowego komparatora Abbe’go sprawdzić prawidłowość na-

niesienia wskazanych kres wzorca. Sprawdzane kresy oraz dopuszczalne wartości odchyłek 

ich położenia określi prowadzący zajęcia.  

1. Wykorzystując nastawną listwę „6” ustawić sprawdzany przymiar równolegle do kierunku 

przesuwu stołu komparatora i zamocować go przy pomocy sprężyn dociskowych „10”. 

2. Ustawić właściwą ostrość widzenia linii okularu mikroskopu ustawczego „11” poprzez 

odpowiedni obrót oprawy okularu, a następnie właściwą ostrość widzenia przedmiotu za 

pomocą pokrętła „12”. 

3. Odblokować stół pokrętłem „4” i ustawić go tak, aby kreska zerowa przymiaru znalazła się 

w pobliżu linii odniesienia, a następnie ponownie go zablokować. 

4. Za pomocą pokrętła „5” tak przesunąć stół komparatora, aby kresy odniesienia zajęły poło-

żenie symetryczne względem osi symetrii kresy (rys. 3). 

5. Ustawić odpowiednią jakość obrazu w mikroskopie odczytowym. W tym celu należy: 

- ustawić odpowiednio przegubowo zamocowane pod stołem pomiarowym zwierciadło 

oświetlające kresy wzorca; 

- poprzez odpowiedni obrót oprawy okularu „13” ustawić właściwą ostrość widzenia linii 

noniusza Abbe’go 

6. Za pomocą pokrętła „14” ustawić odpowiednio płytkę obrotową ze spiralą Archimedesa, 

odczytać współrzędną położenia stołu i wpisać ją do karty pomiarów. 
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7. Czynności wymienione w punktach 3, 4 i 6 powtórzyć dla wskazanych przez prowadzącego 

kres przymiaru. 

8. Obliczyć odległości Li wskazanych kres od kresy zerowej. 

9. Obliczyć odchyłki odległości wskazanych kres od kresy zerowej (fL, i). 

10. Obliczyć niepewność pomiaru odchyłek odległości poszczególnych kres od kresy zerowej 

(ufL). Na niepewność tą składają się: 

a) niepewność domierzania, która wynika z błędów położenia kres odniesienia względem 

kres mierzonego przymiaru. Wartości graniczne tych błędów można wyznaczyć 

doświadczalnie poprzez określenie rozrzutu wartości współrzędnej położenia stołu przy 

kilkakrotnym ustawianiu się na tą samą kresę przymiaru. Stosuje się następujący 

algorytm obliczeń: 

u,dom = cn R 

gdzie: 

u,dom - niepewność domierzania; 

cn - współczynnik zależny od liczby powtórzeń n (wartości cn zamieszczono w tabeli 6); 

R - rozstęp wartości odczytanych współrzędnych  i   (R = max  - min) 

b) niepewność przyrządu  u,p  (wg danych producenta niepewność ta wynosi 1,5 m); 

c) niepewność  odczytu u,o  (przy zaokrąglaniu odczytów do całkowitych mikrometrów 

niepewność ta nie przekracza 0,6 m); 

Ponieważ w celu wyznaczenia odległości pomiędzy dwoma kresami dokonuje się dwóch 

ustawień i dwóch odczytów więc niepewność pomiaru wynosi: 

ufL =      2o,u

2

p,u

2

dom,u 22   

11. Wyciągnąć wniosek odnośnie poprawności wykonania kres sprawdzanego przymiaru 

(dopuszczalną wartość odchyłki położenia kresy Fl określa zależność: Fl = (50 + 

0,1L)m, gdzie L oznacza odległość kontrolowanej kresy od kresy zerowej wyrażoną w 

mm) 

12. Wyniki obliczeń i wniosek zamieścić w stosownych rubrykach karty pomiarów. 

Zadanie 3 

Za pomocą płytek wzorcowych i wkładek płasko-walcowych zmierzyć średnicę 

wskazanego otworu. 

1. Odszukać na wskazanym eksponacie jego symbol i wpisać go do karty pomiarów. 

2. Pomierzyć wstępnie średnicę otworu za pomocą suwmiarki. 

3. Z płytek wzorcowych i wkładek płasko-walcowych zbudować wzorzec jak na rysunku 9. 

W tym celu należy:  

- obliczyć wysokość stosu płytek odejmując od określonej wstępnie wartości średnicy 

grubość wkładek płasko-walcowych; 

- dobrać płytki z kompletu i złożyć w stos; 

- stos płytek połączyć z wkładkami płasko-walcowymi za pomocą uchwytu „4”; 
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Rys. 9. Pomiar średnicy otworu za pomocą płytek wzorcowych i wkładek płasko-walcowych: 

1 - mierzony przedmiot, 2 - wkładki płaskowalcowe, 3 - płytki wzorcowe, 4 - uchwyt 

do płytek wzorcowych; 

4. Wsuwając utworzony w ten sposób wzorzec w mierzony otwór ocenić wartość luzu. 

Następnie poprzez odpowiednią wymianę płytek wzorcowych tak korygować wymiar 

wzorca, aby: 

- ustalić maksymalną możliwą wartość A wymiaru wzorca, przy której wchodzi on jeszcze 

w mierzony otwór; 

- ustalić minimalną możliwą wartość B wymiaru wzorca, przy której w mierzony otwór on 

już nie wchodzi; 

Wartości nominalne płytek i wkładek płaskowalcowych składających się na wzorce o wy-

miarach A i B wpisać w odpowiednie rubryki karty pomiarów 

5. Opracować wynik pomiaru zgodnie ze wzorem:  A - uA  d  B + uB, pamiętając, że na 

błąd wzorca składają się błędy wchodzących w jego skład płytek wzorcowych (tabela 3) 

oraz błędy wkładek płaskowalcowych. Przyjąć, że graniczna wartość błędu pojedynczej 

wkładki jest równa 0,0005 mm. 

6. Opracowany wynik zamieścić w karcie pomiarów. 

Zadanie 4 

Za pomocą szczelinomierza pomierzyć wartość szczeliny we wskazanym eksponacie 

1. Odszukać na wskazanym eksponacie jego symbol i wpisać go do karty pomiarów. 

2. Ocenić wartość szczeliny „na oko”. 

3. Odszukać listek szczelinomierza o wartości nominalnej równej wartości oszacowanej i 

spróbować wsunąć go w szczelinę. 

4. Na podstawie oceny luzu w przypadku wsunięcia lub faktu niemożności wsunięcia listka 

odpowiednio skorygować osąd wartości szczeliny. 

5. Czynności przedstawione w punktach 3 i 4 powtarzać do chwili znalezienia najgrubszego 

listka w komplecie, który jeszcze w szczelinę da się wsunąć i najcieńszego listka, który w 

szczelinę tą już się nie mieści. 

6. Wynik pomiaru opracować analogicznie jak w zadaniu poprzednim. Dopuszczalne wartości 

błędów grubości listków szczelinomierzy przedstawiono w tabeli 5. 

7. Opracowany wynik zamieścić w stosownej rubryce karty pomiarów. 
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Zadanie 5 

Wzorcowanie skali interferometru 

1. Wpisać do karty pomiarów zadaną przez prowadzącego wartość działki elementarnej we. 

2. Przyjąć ilość (N) pasm interferencyjnych, które należy wprowadzić na określony odcinek 

skali. Zaleca się przyjmować N = 8  32, przy czym mniejsze wartości N odpowiadają 

mniejszym wartościom we. Zalecana przez producenta minimalna wartość we wynosi 

0,05 m, a maksymalna 0,2 m. 

3. Obliczyć długość odcinka skali (ilość działek elementarnych r), którą powinna zajmować 

przyjęta liczba pasm interferencyjnych. Obowiązuje zależność r = 0,5    N / we . Filtr za-

instalowany w przyrządzie przepuszcza światło o długości fali   = (0,566  0,001) m. 

4. Pokrętłem „15” (rys. 8b) włączyć filtr monochromatyczny. Pole widzenia okularu „3” 

winno przyjąć barwę zieloną. 

5. Za pomocą śrub „8” odblokować ramię „9” względem kolumny „5”. 

6. Pokręcając pokrętłem „7” doprowadzić do styku końcówki pomiarowej „14” z umieszczo-

ną na stole pomiarowym „6” płytką wzorcową „2”. 

7. Za pomocą śrub „8” zablokować ponownie ramię „9” na kolumnie „5”. 

8. Śrubą „11” odblokować przesuw dokładny stołu. 

9. Pokręcając pokrętłem „10” doprowadzić do tego, by w polu widzenia okularu „3” pojawiły 

się ciemne prążki. Stół należy ustawić w takim położeniu, aby w obrębie skali znalazły się 

prążki najlepiej widoczne (najbardziej kontrastowe). 

10. Śrubą „11” zablokować przesuw dokładny stołu. 

11. Sprawdzić, ile działek elementarnych skali zajmuje przyjęta ilość pasm interferencyjnych. 

Dla ułatwienia tego zadania przewidziano możliwość przesuwu skali, co umożliwia 

ustawienie wybranej kresy skali w osi pierwszego prążka. Służy  do tego pokrętło „12”.  

12. Jeżeli przyjęta ilość pasm interferencyjnych zajmuje inną ilość działek elementarnych 

aniżeli obliczona w punkcie 3, należy odpowiednio skorygować szerokość pasm. Do tego 

celu służy wkręt „16” (znajdujący się po przeciwnej, niż na rysunku stronie przyrządu). 

Czynności 11 i 12 przeprowadzać do chwili uznania, że N pasm interferencyjnych leży na 

obliczonej w punkcie 3 długości odcinka skali. Wzorcowanie uważa się za zadawalające, 

jeśli błąd szerokości N pasm nie przekracza 0,5 długości działki elementarnej, a bardzo 

dobre, gdy błąd ten nie przekracza 0,1 działki. 

13. Poprosić prowadzącego o sprawdzenie poprawności wywzorcowania skali interferometru 

i określenie niepewności ustawienia ur. Wartość ta powinna zostać wpisana do karty 

pomiarów i potwierdzona podpisem prowadzącego. 

14. Obliczyć niepewność wzorcowania pojedynczej działki. Obowiązuje zależność:   
2

u
e

2

u
e

eu r
r

ww
w 



























 . Obliczoną wartość zamieścić w karcie 

pomiarów. 
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ZAŁĄCZNIK A 

Podstawowe dane sprzętu pomiarowego wykorzystywanego w ćwiczeniu nr 1 

TABELA 1.  Komplety podstawowe płytek wzorcowych produkcji krajowej 

Nazwa 

kompletu 

Stopniowanie 

wymiaru 

Wymiar nominalny lub 

zakres wymiarów 
Ilość płytek Klasy 

dokładności 

  nominalnych w zakresie w komplecie wykonania 

Mały - 

0.01 

0.1 

1 

25 

1.005 

1.01 - 1.09 

1.1 - 1.9 

1 - 24 

25 - 100 

1 

9 

9 

24 

4 

 

 

47 

 

 

 

00, 0 

 

1  i  2 

Średni - 

0.01 

0.5 

10 

- 

1.005 

1.01 - 1.49 

0.5 - 24.5 

10 - 50 

25, 100 

1 

49 

19 

5 

2 

 

 

76 

 

 

 

00, 0 

 

1  i  2 

 

Duży - 

0.01 

0.5 

25 

1.005 

1.01 - 1.49 

0.5 - 24.5 

25 - 100 

1 

49 

49 

4 

 

103 
00, 0 

 

1  i  2 

Duży 

rozszerzony 

- 

0.001 

0.01 

0.5 

25 

1.0005 

1.001 - 1.009 

1.01 - 1.49 

0.5 - 24.5 

25 - 100 

1 

9 

49 

49 

4 

 

 

112 

 

 

 

00, 0  i 1 

 

TABELA 2.  Komplety uzupełniające płytek wzorcowych produkcji krajowej 

Nazwa 

kompletu 

Stopniowanie 

wymiaru 

Wymiar nominalny lub 

zakres wymiarów 
Ilość płytek Klasy 

dokładności 

  nominalnych w zakresie w komplecie wykonania 

Mikrome-

tryczny I 

0.001 

0.001 

0.991 - 0.999 

1.001 - 1.009 

9 

9 
18 00, 0 i 1 

Mikrome-

tryczny  II 

0.001 

0.001 

1.991 - 1.999 

2.001 - 2.009 

9 

9 
18 00, 0 i 1 

Centymili-

metrowy 
0.01 0.90 - 0.99 10 10 00, 0 

1  i  2 

Uzupełnia-

jący poniżej 1 

mm 

0.01 

0.1 

- 

0.41 - 0.49 

0.2 - 0.9 

0.405 

9 

8 

1 

 

18 
00, 0 

1  i  2 

Uzupełnia-

jący powyżej 

100 mm 

25 

50 

100 

125 - 200 

250 - 300 

400 - 500 

4 

2 

2 

 

8 00, 0 

1  i  2 

Komplet 

płytek 

ochronnych 

- 

 

- 

1 

      lub 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

00, 0 

1  i  2 
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TABELA 3. Graniczne wartości błędów wymiarów odtwarzanych przez płytki wzorcowe 

[m] 

Długość nominalna 

L 
Klasy dokładności wykonania płytek 

[mm] 00 0 1 2 

do 10 0.06 0.12 0.25 0.50 

pow. 10 do 25 0.07 0.15 0.30 0.60 

pow. 25 do 50 0.10 0.20 0.40 0.80 

pow. 50 do 75 0.12 0.25 0.50 1.00 

pow. 75 do 100 0.14 0.30 0.60 1.20 

pow. 100 do 150 0.20 0.40 0.80 1.60 

 

 

TABELA 4.  Podstawowe dane metrologiczne szczelinomierzy 

Rodzaj zestawu Wymiary nominalne grubości 

szczelinomierzy wchodzących 

w skład zestawu [mm] 

Ilość 

szczelinomierzy 

w zestawie 

Długość 

szczelinomierzy 

Szczelinomierze 

pojedyncze 

0.03; 0.04; 0.05; 0.06; 0.07; 

0.08; 0.09; 0.10; 0.15; 0.20; 

0.25; 0.30; 0.35; 0.40; 0.45; 

0.50; 0.55; 0.60; 0.65; 0.70; 

0.75; 0.80; 0.85; 0.90; 1.00;  

 

1 

100 mm 

i 

200 mm 

Komplet nr 1 0.03; 0.04; 0.05; 0.06; 0.07; 

0.08; 0.09; 0.10; 0.20; 0.30; 

0.40; 

 

14 

100 mm 

i 

200 mm 

Komplet nr 2 0.05; 0.10; 0.15; 0.20; 0.25; 

0.30; 0.35; 0.40; 0.45; 0.50; 

0.55; 0.60; 0.65; 0.70; 0.75; 

0.80; 0.85; 0.90; 0.95; 1.00; 

 

20 

100 mm 

i 

200 mm 

Komplet nr 3 0.05; 0.10; 0.15; 0.20; 0.25; 

0.30; 0.35; 0.40; 0.45; 0.50; 

0.55; 0.60; 0.65; 0.70; 0.75; 

0.80; 0.85; 0.90; 0.95; 1.00; 

 

11 

100 mm 

i 

200 mm 

PRODUCENT:  Zakład Narzędzi Pomiarowych w Rawie Mazowieckiej 
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TABELA 5. Dopuszczalne wartości odchyłek grubości części   

                        pomiarowej szczelinomierzy 

Grubość nominalna [mm] Dop. wartość odchyłki grubości 

powyżej do [m] 

0,02 0,06 3 

0,06 0,10 4 

0,10 0,20 5 

0,20 0,30 6 

0,30 0,45 7 

0,45 0,60 8 

0,60 0,80 10 

0,80 1,00 12 

 

 

TABELA 6. Wartości współczynników cn 

N = 4 5 6 7 8 9 10 

cn = 0,971 0,860 0,789 0,740 0,702 0,673 0,650 
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ZAŁĄCZNIK B 

Budowa i zasada działania noniusza Abbe’go 

Budowę noniusza Abbe’go pokazano na rys. B1a. Wzorzec kreskowy „1” obserwowany 

jest przez mikroskop odczytowy , w skład którego wchodzą: obiektyw „4”, płytka dziesiętna 

„2”, płytka obrotowa „3” i okular „5”. Płytka dziesiętna, której widok przedstawiono na 

rys. B1c  posiada podziałkę o działkach elementarnych długości  0.1 mm i całkowitej długości 

 

Rys. B1. Budowa i zasada działania noniusza Abbe’go: a) budowa noniusza, b) widok płytki obro-

towej, c) widok płytki dziesiętnej, d) fragment wzorca kreskowego, e) kresy wzorca na tle 

podziałki płytki dziesiętnej, f) widok w okularze  

25 
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równej 1 mm. Dzięki tej podziałce oraz powiększeniu układu optycznego można łatwo 

określić położenie wzorca kreskowego z rozdzielczością do 0.1 mm. Np. w przypadku 

przedstawionym na rys. B1e widać, że kresa 25 wzorca znajduje się pomiędzy kresami 2 i 3 

podziałki płytki dziesiętnej, co oznacza, że współrzędna położenia wzorca zawarta jest 

pomiędzy 25.2 i 25.3 mm. 

Dalszy wzrost rozdzielczości odczytu wymaga bardziej precyzyjnego określenia 

położenia kresy wzorca względem kres podziałki (w prezentowanym przykładzie - odległości 

kresy 25 od kresy 2). Do tego celu służy obrotowa płytka „3”. W centralnej części tej płytki 

(rys. B1b) znajduje się podziałka kątowa obejmująca kąt pełny i zawierająca 100, 200 lub 500 

działek elementarnych. Na zewnątrz podziałki kątowej naniesiona jest podwójna linia w 

kształcie spirali Archimedesa o skoku równym 0.1 mm. 

Obrót płytki „3”, którego dokonać można za pomocą pokrętła „6”, sprawia, że w pole 

widzenia okularu (rys. B1f) wchodzą punkty spirali o coraz to innych promieniach. 

Widocznym efektem tego zjawiska jest przemieszczanie się zwojów spirali wsdłuż podziałki 

płytki dziesiętnej. Wielkość przemieszczenia zwojów jest proporcjonalna do kąta obrotu 

płytki, a pełnemu obrotowi odpowiada przemieszczenie równe skokowi spirali, czyli 0.1 mm. 

Płytki noniusza są tak ustawione, że w momencie, gdy trójkątny wskaźnik płytki dziesiętnej 

pokazuje na podziałce kątowej kresę 00, linie podziałki płytki dziesiętnej znajdują się 

dokładnie pośrodku podwójnej linii spirali. Aby określić położenie kresy wzorca względem 

podziałki wystarczy więc tylko tak ustawić płytkę obrotową, by kresa wzorca znalazła się 

dokładnie pośrodku podwójnej linii spirali i odczytać współrzędną kątową położenia płytki 

obrotowej. Jeżeli współrzędna ta jest równa n działek elementarnych, to ze wspomnianej 

wyżej proporcjonalności wynika, że odległość kresy wzorca od najbliższej jej lewej kresy 

podziałki wynosi   n0,1 mm / N , gdzie N jest liczbą wszystkich działek elementarnych 

podziałki kątowej. W prezentowanym przykładzie  N = 100, a zatem odległość kresy 25 od 

kresy 2 wynosić będzie n0,001 mm. Ponieważ n = 32, więc prawidłowym odczytem 

wskazania noniusza jest w tym przypadku  25,232 mm. 

 


