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Označení vzdělávacího materiálu: 
(pro záznam v třídní knize) 
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Název vzdělávacího materiálu: 
Měření délek – měřidla s převodem optickým 

a pneumatickým 
Zhotoveno ve školním roce:  2011/2012 

Jméno zhotovitele: Ing. Karel Procházka 

Převod mechanicko – optický 

Patří sem více měřidel, například Optotest s rozlišením 0,001 mm. Pomocí pákového převodu 

se naklápí zrcátko a tím se posouvá světelná značka na stupnici přístroje. Tato světelná značka 

vlastně nahrazuje ručičku. 
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Převod pneumatický bezdotykový 

Patři sem dvě měřidla: 

• Přístroj s tlakovou komůrkou a manometrem – do tlakové komůrky se přivádí tlakový vzduch. 

Čím je větší štěrbina mezi přístrojem a součástí, tím snáze vzduch uniká z tlakové komůrky a tlak 

v komůrce bude klesat. Tlak tedy odpovídá měřenému rozměru. 

 

• Přístroj s rotametrem – u tohoto přístroje měříme průtočné množství vzduchu protékající 

štěrbinou mezi přístrojem a součástí. Průtočné množství se odečítá z polohy plováčku 

v průhledné kuželové trubici. Čím je větší štěrbina mezi přístrojem a součástí, tím je větší 

průtočné množství vzduchu a plováček rotametru vystoupá výše. 
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Obě měřidla mají výhodu v bezdotykovosti, tedy můžou měřit i pohybující se součásti. Příkladem 

použití je bezhroté broušení, kde můžu měřit v průběhu obrábění. 

 

Převod pneumatický dotykový 

Patří sem amplifikátor, jeho základ je ventil. Posuvem měřícího doteku se otevírá ventil, z přístroje 

uniká více vzduchu a mění se tlakové poměry v přístroji. Na manometru pak odečteme měřený 

rozměr. 
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