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Měření úhlů 

Rozdělení měřidel 

Ve strojařské praxi se jako jednotka úhlů používají stupně, minuty a vteřiny. Při konstrukci strojních 

součástí máme snahu používat zejména obvyklé úhly 30, 45, 60, 90 stupňů. Pokud to není možné, 

snažíme se zaokrouhlovat na celé stupně. Minuty a vteřiny se používají málo. 

Rozdělení měřidel úhlů 

1. Měřidla přímá: 

 a) Úhelníky; 

 b) úhloměry; 

 c) úhlové měrky; 

 d) profilprojektor. 

2. Měřidla nepřímá: 

 a) Sinusové pravítko; 

 b) tangentové pravítko. 
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Měřidla přímá 

Úhelníky 

Úhelníky jsou měřidla pevně nastavená na určitý úhel, nejčastěji 90 stupňů. Vyrábí se také pro úhly 

30, 45 a 60 stupňů. Úhly se kontrolují přiložením úhelníku k součásti a průsvitem proti světlu. 

Pro přesná měření se používají takzvané nožové úhelníky, kdy jsou jeho ramena vyrobena ve formě 

břitu. To umožňuje snadnější pozorování štěrbiny mezi součástí a úhelníkem. 

 

Úhloměry 

Úhloměrů je několik druhů: 

• Plochý úhloměr – je vyrobený z plechu s vyrytou stupnicí, přesnost 1 stupeň. 
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• Univerzální úhloměr – jsou to dvě ramena spojená kloubem, pro odečítání minut má stupnici 

s noniem. 

 

• Optický úhloměr - jsou to dvě ramena spojená kloubem, stupnice je skleněná s jemnou stupnicí, 

kterou pozoruji mikroskopem proti světlu. 
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Úhlové měrky 

Je to obdoba základních rovnoběžných měrek pro měření úhlů. Jsou to ocelové kalené destičky 

přesně obrobené na určitý úhel. Potřebný úhel se složí z několika měrek. Používají se zejména 

ke kontrole a kalibraci měřidel. 

 

Profil projektor 

Je to měřidlo pro měření tvarů projekční metodou, se kterým se dají také měřit úhly – viz kapitola 

měření tvarů. 
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