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Instrukcja do ćwiczenia nr P12 

 

Temat ćwiczenia: 

POMIARY METODAMI PO ŚREDNIMI NA MIKROSKOPIE WAR-
SZTATOWYM. OBLICZANIE NIEPEWNO ŚCI TYCH POMIARÓW  

 

 

Cel ćwiczenia 

Celem niniejszego ćwiczenia jest zapoznanie studentów z typowymi problemami 
występującymi przy pomiarach pośrednich, w szczególności projektowaniem pomiarów 
(doborem wielkości mierzonych uprzednio) oraz obliczaniem niepewności tych pomiarów. 

Program ćwiczenia: 

Pomiar wskazanych wymiarów pośrednich na mikroskopie warsztatowym dużym. 

Literatura: 

1. Józef Zawada - „Wybrane zagadnienia z podstaw metrologii”, skrypt PŁ, Łódź 2002r; 

2.W. Jakubiec, J. Malinowski – „Metrologia Wielkości Geometrycznych”, WNT, 
Warszawa, 2006 r; 

Łódź, październik 2009 r. 
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WPROWADZENIE 

Metoda pośrednia 

Istota metody pośredniej polega na tym, że wartość wielkości mierzonej wyznacza się 
na podstawie uprzednich pomiarów innych wielkości związanych z wielkością mierzoną 
znaną zależnością. Zależność ta jest nazywana równaniem definicyjnym pomiaru. 

Jeżeli wielkość  x  jest związana z wielkościami  a, b, ...  zależnością: 

x  =  f (a, b, ...) 

to pomiar metodą pośrednią polegać będzie na uprzednim pomiarze wartości wielkości  a, b,  
i obliczeniu na podstawie równania definicyjnego wartości wielkości  x. 

Wynik pomiaru przeprowadzonego metodą pośrednią określają zależności: 
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gdzie: 

xz,p  -  wartość zaobserwowana poprawna wielkości mierzonej metodą pośrednią; 
az,p, bz,p, - wartości zaobserwowane poprawne wielkości określających wielkość 

 mierzoną, które zostały ustalone na drodze uprzednich pomiarów; 

∆ux  -  niepewność pomiaru pośredniego; 

∆ua, ∆ub, … - niepewności pomiaru wielkości określających wielkość mierzoną  
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 - niepewności cząstkowe, tj. składowe niepewności pomiaru wiel-

kości x wynikające z niepewności pomiarów wielkości a, b, … ; 

Jako przykłady pomiaru metodą pośrednią służyć mogą: 

a) pomiar średniej prędkości pojazdu poprzez bezpośrednie pomiary drogi i czasu, w 
jakim droga ta została przez pojazd przebyta; 

b) pomiar gęstości ciała na podstawie uprzednich pomiarów jego masy i objętości; 

c) pomiar oporu właściwego przewodnika poprzez uprzednie pomiary jego oporu 
elektrycznego i wymiarów geometrycznych (długość, pole przekroju); 

d) pomiar promienia łuku poprzez bezpośrednie pomiary długości jego strzałki  
i cięciwy (rys poniżej). 

s
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R = h / 2 + s 2 / (8h)

 

Rys.1. Sposób pomiaru promienia łuku 
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W praktyce możemy mieć do czynienia z sytuacją, że wartość wielkości mierzonej x 
daje się wyznaczyć na kilka różnych sposobów (patrz rysunek poniżej). 

Przy pomiarze wymiaru pośredniego x możemy uprzednio 
pomierzyć wymiary  e  i  d  i obliczyć wymiar  x  z równania 
definicyjnego  x = e + d/2,  albo pomierzyć wymiary  c  i  d   
(x = c – d/2 ), bądź też pomierzyć odcinki a, f i d   
( x = a – f + d/2 )  czy odcinki  b,  f  i  d (wtedy  x = b – f – d/2 ). 

Jak widać z powyższego przykładu, przy projektowaniu 
pomiaru wielkości  x  mamy możliwość wyboru, jakie wielkości 
będziemy mierzyć uprzednio i jaka będzie w związku z tym 
postać równania definicyjnego pomiaru. 

Przy wyborze najlepszego sposobu pomiaru najczęściej 
bierze się pod uwagę dwa czynniki: możliwą do uzyskania 
dokładność i trudność przeprowadzenia pomiaru. 

Przyjmując jako kryterium wyboru wyłącznie dokładność, za najlepszy sposób pomiaru 
należy uznać ten, który charakteryzuje się najmniejszą niepewnością. W praktyce, ze 
względów ekonomicznych, stosuje się najczęściej kryterium złożone: możliwie największa 
łatwość przeprowadzenia pomiaru przy zachowaniu wymaganej dokładności. 

W niniejszym ćwiczeniu zadanie pomiarowe sprowadzać się będzie do wykonania 
następujących operacji: 

- zaprojektowania pomiarów wymiarów pokazanych na rysunku eksponatu zamie-
szczonym w karcie pomiarów (wyboru wielkości mierzonych uprzednio); 

- przeprowadzenia zaprojektowanych pomiarów; 
- opracowania wyników tych pomiarów; 

Do przeprowadzenia zaprojektowanych pomiarów wykorzystany zostanie mikroskop 
warsztatowy duży. Zasadę działania tego przyrządu pokazano na rysunku 3. 

 
śruba mikrometryczna 
(współrzędna  y) 

sanie poprzeczne 

śruba mikrometryczna 
(współrzędna  x) 

sanie wzdłużne 

obrotowy stół 

mierzony przedmiot 

linie odniesienia 

 
Rys. 3. 
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Mierzony przedmiot umieszczony na stole mikroskopu, może być przesuwany w 
płaszczyźnie poziomej w dwóch wzajemnie prostopadłych kierunkach  x  i  y  lub obracany  
względem osi prostopadłej do płaszczyzny xy. Obraz tego przedmiotu lub jego zarys (cień) 
jest oglądany w okularze głównym na tle zespołu linii znajdujących się w nieruchomym 
układzie optycznym mikroskopu (patrz rysunek poniżej). Przesunięcia stołu z mierzonym 
przedmiotem powodują zmiany położenia obrazu (zarysu) przedmiotu  względem linii 
odniesienia. Przez odpowiednie przemieszczenia stołu doprowadza się do pokrycia 
charakterystycznych punktów obrazu z wybraną linią odniesienia. 

a)         b)           c) 

   

Rys. 4. Widok w okularze głównym mikroskopu warsztatowego 

 

Rys. 5. Widok mikroskopu warsztatowego dużego. 
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Na rysunku 4 pokazano sposób pomiaru szerokości kanałka w pryzmie: 

a) widok w okularze głównym w momencie rozpoczęcia ustawiania przedmiotu (zarys 
przedmiotu znajduje się w dowolnym położeniu); 

b) widok w okularze po ustawieniu podstawy mierzonej pryzmy równolegle do kresy 
poziomej (poprzez obrót stołu) i pokryciu kresy pionowej z lewą ścianą rowka (poprzez 
przesuw w kierunku poziomym i ewentualnie w kierunku pionowym); 

c) widok w okularze głównym po przesunięciu przedmiotu w takie położenie, aby kresa 
pionowa pokryła się z prawą ścianką rowka (poprzez przesunięcie przedmiotu w 
kierunku poziomym; 

Mierzona szerokość kanałka jest równa różnicy współrzędnych  x  w położeniach  a  i  b. 

Do wykonania zadania pomiarowego wykorzystany zostanie mikroskop warsztatowy 
duży, którego widok pokazano na rysunku 5. Na sztywnej podstawie 1 zamontowany jest 
przesuwny stół 2, który można przesuwać w kierunku poprzecznym (y) za pomocą pokrętła 4 
oraz w kierunku wzdłużnym (x), za pomocą pokrętła 5. Ponadto stół można obracać wokół 
osi pionowej za pomocą pokrętła 7 po uprzednim odblokowaniu go za pomocą pokrętła 8. Po 
prowadnicach pochylnej kolumny mikroskopu 10, obracanej za pomocą pokrętła 11, 
przemieszcza się ramię 12, którego położenie można zablokować za pomocą pokrętła 13. Do 
ramienia przymocowany jest tubus zawierający układ optyczny mikroskopu. W dolnej części 
tubusa znajduje się gwintowany otwór umożliwiający zamocowanie obiektywu 17 
(mikroskop posiada cztery wymienne obiektywy o powiększeniach 1x, 1.5x, 3x  i 5x). 
Zgrubne ustawienie właściwej odległości obiektywu od mierzonego przedmiotu realizuje się 
poprzez przesuw ramienia 12. Dokładne ustawienie obiektywu – za pomocą pokrętła 16 po 
uprzednim zablokowaniu ramienia 12. W górnej części tubusa znajduje się głowica 
goniometryczna 18, której podstawowymi elementami są: obrotowa płytka szklana, na której 
naniesiony jest zespół linii odniesienia, okular główny 19 i okular pomocniczy 20.  

 

pokr ętło obrotu płytki

okular pomocniczy
okular główny

płytka głowicy goniometrycznej

Rys 6. Budowa głowicy goniometrycznej  

 

Płytkę szklaną z zespołem linii odniesienia można obracać za pomocą niewidocznego 
na rys. 5 pokrętła znajdującego się z lewej strony okularu głównego (p. rys. 6). Współrzędną 
kątowego położenia płytki (i zespołu linii odniesienia) odczytuje się w okularze pomocni-
czym 20 (widok w tym okularze pokazano na rys. 7). W okularze głównym (p. rys. 4) widać 
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Rys. 7. Widok w okularze pomocniczym
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obraz lub zarys mierzonego przedmiotu oraz zespół linii odniesienia. Oba okulary 
zaopatrzone są w pokrętła korygujące ostrość widzenia: zespołu linii w przypadku okularu 
głównego oraz kres podziałki kątowej – w przypadku okularu pomocniczego. 

PRZEBIEG ĆWICZENIA 

Zadanie 1 

Zaprojektować pomiary mające na celu wyznaczenie wymiarów zaznaczonych na rysunku 
eksponatu zamieszczonym w karcie pomiarów 

- po analizie rysunku eksponatu wybrać wymiary, które będą mierzone bezpośrednio; 

- wybrane wymiary nanieść na rysunek eksponatu; 

- określić równania definicyjne dla pomiarów mierzonych pośrednio i wpisać je w 
odpowiednie rubryki karty pomiarów 

Zadanie 2 

Pomierzyć wskazany eksponat. W tym celu należy: 

1. Włączyć zasilanie mikroskopu. 

2. Za pomocą pokręteł korekcyjnych ustawić odpowiednią ostrość widzenia linii odniesienia 
w okularze głównym i kresy podziałki kątowej w okularze pomocniczym. 

3. Obrócić płytkę głowicy goniometrycznej tak, aby wartość jej współrzędnej kątowej wska-
zywana w okularze pomocniczym wynosiła 0°. 

4. Umocować mierzony eksponat na stole mikroskopu ustawiając go tak, aby krawędzie jego 
dłuższych podstaw były w przybliżeniu równoległe do kierunku przesuwu wzdłużnego. 

5. Ustawić ostrość widzenia przedmiotu (właściwą odległość obiektywu od eksponatu) 
zgrubnie za pomocą przesuwu ramienia po uprzednim odblokowaniu pokrętła 13 i 
dokładnie za pomocą pierścienia16. 

6. Ustawić mierzony przedmiot tak, aby krawędź jego podstawy pokryła się z poziomą linią 
odniesienia; dokładność tego ustawienia można sprawdzić przesuwając wzdłużnie 
mierzony przedmiot na odcinku 10 ÷15 mm i patrząc, czy środek krzyża głowicy 
goniometrycznej  pozostaje na krawędzi – jeżeli nie, należy dokonać korekty kątowego 
położenia stołu (pokrętłem 7 po uprzednim odblokowaniu pokrętła 8).Korygowanie i 
sprawdzanie powtarzać aż do osiągnięcia pozytywnego rezultatu.  

7. Przemieszczając odpowiednio stół ustawić właściwe linie odniesienia na elementach 
geometrycznych obrazu wyznaczających początki i końce mierzonych odcinków i odczy-
tać odpowiadające tym ustawieniom współrzędne; uzyskane wyniki zamieścić w odpo-
wiednich rubrykach karty pomiarów. 

Zadanie 3 

Opracować uzyskane wyniki. W tym celu należy: 

1. Dla każdego ze zmierzonych wymiarów opracować wynik jego pomiaru: 

- wartość zaobserwowana zmierzonego wymiaru jest równa różnicy wartości właściwej 
współrzędnej (x lub y) w początkowym i końcowym położeniu stołu; 

- niepewność pomiaru wymiaru jest określona zależnościami: 
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⋅++=∆  przy pomiarze długości za pomocą przesuwu poprzecznego; 

gdzie H oznacza wysokość mierzonego eksponatu; 

2. Podstawiając obliczone wartości zaobserwowane  zmierzonych wymiarów do wyprowa-
dzonych wcześniej równań definicyjnych obliczyć wartości zaobserwowane wymiarów 
mierzonych metodą pośrednią. 

3. Dla każdego z wymiarów mierzonych metodą pośrednią wyprowadzić w oparciu o wzór 2 
i równanie definicyjne pomiaru zależność na niepewność jego pomiaru; wyprowadzone 
zależności zamieścić w odpowiedniej rubryce karty pomiarów. 

4. W oparciu o wyprowadzone zależności obliczyć wartości niepewności pomiarów 
przeprowadzonych metodą pośrednią. 

5. Uzyskane wyniki po doprowadzeniu do właściwej postaci (odpowiednio zaokrąglone) 
zamieścić w karcie pomiarów. 

WYBRANE FRAGMENTY KARTY POMIARÓW  

Zadanie 1. Zaplanować metodę pomiaru wskazanych na szkicu wymiarów. Nanieść na 
szkic wymiary mierzone bezpośrednio 

X

α

X

L

2

1
 

Zadanie 2. Pomierzyć wskazany eksponat. Uzyskane wyniki: 

Mierzony 
wymiar 

Współrzędna 
początkowa 

Współrzędna 
końcowa 

Niepewność 
pomiaru 

Wynik pomiaru 
(xz,p ± ∆ux) 

a     
b     
c     
d     
e     
f     
g     
h     
k     
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Zadanie 3. Opracować wyniki pomiarów uzyskane metodą pośrednią: 

Mierzony 
wymiar 

Równanie 
definicyjne 
pomiaru 

Wartość 
zaobserwo-

wana 

Zależność na 
niepewność 

pomiaru 

Wartość 
niepewności 

Wynik 
pomiaru  

(xz,p ±±±± ∆∆∆∆ux) 

x1      

x2      

L       

αααα         

      

Wnioski, uwagi, obliczenia: 


