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Převod elektrický 

Převod elektrický porovnávací (elektrokontaktní) 

Zástupcem těchto měřidel je elektrosignalizační souprava. Její základ je přepínač, který podle 

velikosti měřené součásti zapíná příslušnou žárovku. Kontakty přepínače nejprve seřídíme pomocí 

koncových měrek - jeden na horní, druhý na dolní mezní rozměr. Při měření součástí podle rozsvícené 

žárovky poznám, zda rozměr vyhovuje, je opravitelný nebo zmetkový. Způsob měření se tedy podobá 

měření pomocí kalibrů. 
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Převod elektrický fotoelektrický 

Patří sem například clonkové fotoelektrické měřidlo. Měřící dotek posouvá clonku do paprsků 

žárovky. Tím se mění osvětlení fotonky a tím i napětí na ní vzniklé. Napětí je úměrné měřenému 

rozměru. Toto měřidlo se používá spíše pro orientační kontrolu součástí v hromadné výrobě, než pro 

přesná měření. 
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Převod elektrický kapacitní 

U těchto měřidel se posuvem měřícího doteku mění vzdálenost desek kondenzátoru a tím i jeho 

kapacita. Ta je úměrná měřenému rozměru a měří se elektrickým měřidlem. Nevýhoda tohoto 

měřidla je velká náchylnost k rušení. 

 

Převod elektrický indukční 

Pohybem měřícího doteku se zasouvá jádro do cívky, tím se mění její indukčnost. Ta je úměrná 

měřenému rozměru a měří se elektrickým měřidlem. 
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Souřadnicové měřící stroje 

Pro přesné měření tvarově složitých součástí se používají tříosé souřadnicové měřící stroje. Součást 

se položí na stůl měřidla. Měřící dotek se posouvá ve třech osách (x, y, z) a vlastně „ohmatává“ 

povrch měřené součásti. Na displeji odečítáme tři souřadnice měřícího doteku. Měřidlo je propojeno 

s počítačem, který umí ze změřených údajů vypočítat například průměr a polohu díry, odchylku 

kruhovitosti, porovnat změřený tvar s počítačovým modelem a podobně. Tato měřidla jsou velmi 

drahá. 
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