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2. Sprawdzanie płaskości powierzchni pomiarowych 

 

Tabela pomiarowa 1. Liczba prążków interferencyjnych wzdłuż dłuższej krawędzi 

sprawdzanej płytki 

Numer pomiaru 

w serii 

Liczba linii tworzących prążki 

otwarte 

Liczba linii tworzących prążki 

zamknięte 

1   

2   

3   

4   

5   

�̅�   

𝑒   

𝑓𝑑   
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Tabela pomiarowa 2. Liczba prążków interferencyjnych wzdłuż krótszej krawędzi 

sprawdzanej płytki 

Numer pomiaru 

w serii 

Liczba linii tworzących prążki 

otwarte 

Liczba linii tworzących prążki 

zamknięte 

1   

2   

3   

4   

5   

�̅�   

𝑒   

𝑓𝑑   

 

 

a)       b) 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Obraz prążków interferencyjnych 

a) wzdłuż dłuższej krawędzi sprawdzanej płytki wzorcowej, 

b) wzdłuż krótszej krawędzi sprawdzanej płytki wzorcowej. 

 

Odchylenie od płaskości powierzchni 𝒇𝒅 (jako wynik ostateczny przyjmuje się większą z 

otrzymanych wartości obydwu powierzchni pomiarowych płytki wzorcowej 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………….. 
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3. Wyznaczenie zakresu rozrzutu długości 

 

Rys. 2. Rozmieszczenie punktów pomiarowych na płytce wzorcowej przy wyznaczaniu 

rozrzutu jej długości 

 

Tabela pomiarowa 3. Zakres rozrzutu długości sprawdzanej płytki 

Numer 

pomiaru 

Punkty pomiarowe 

2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

𝑙𝑚𝑖𝑛 (𝑏𝑚𝑖𝑛)  

𝑙𝑚𝑎𝑥 (𝑏𝑚𝑎𝑥)  

Tabela pomiarowa 4. Parametry określające dokładność płytki wzorcowej  

Nazwa Oznaczenie Jednostka Wartość 

Długość nominalna 𝑙𝑛 𝑚𝑚  

Długość środkowa płytki (punkt pomiarowy 2 na 

płytce wzorcowej) 
𝑙𝑐 

𝜇𝑚 

 

Odchylenie od długości środkowej 𝑓𝑜  

Odchylenie od długości środkowej 𝑓𝑢  

Zakres rozrzutu długości 𝑣  

Odchylenie od płaskości (większa z 

otrzymanych wartości) 
𝑓𝑑  

 

 

Klasa dokładności sprawdzanych płytek 
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