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Prezentace jako podpora k výkladu o měření odchylek 
délkových rozměrů součástí porovnávacími měřidly tzv. 
komparátory. Druhá část je zaměřena mechanickooptické
principy těchto měřidel. 
DUM je určen pro čtvrté ročníky Technického lycea a třetí 
ročníky všech ostatních oborů střední průmyslové školy 
strojnické.
Tento materiál byl vytvořen v červnu 2013

Anotace:

Ing. Smolek JanAutor:

Měření odchylek délky – Komparátory s 
mechanicko-optickým převodem.

Téma:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICTŠablona:
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Komparátory:

• Přístroje pro nepřímé délkové
měření, s poměrně velkou 
přesností. Měří „pouze“
odchylky od jmenovité hodnoty.

– S mechanickým převodem;

– S mechanickooptickým
převodem a čistě optické 
komparátory;

– S mechanickoelektrickým
převodem;

– S pneumatickým převodem;



3

Optické komparátory:

• Mechanickooptické (Paprsky světelného zdroje se odrážejí 
na matnici se stupnicí. Světelný paprsek se využívá jako rameno 
páky bez hmotnosti)
– Optikátor
– Mikrolux, Optotest
– Optimetr
– Ultraoptimetr
– (Mikrozis)

• Čistě optické
– Interferenční komparátory
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Optický mikrometr:
( 0,01 mm )



5Mikrolux:
( 0,001 mm )



6Optotest (Zeiss), 
Mikrolux (Werner):
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Optikátor:
( 0,2 µm )



8Optimetr:
( 0,001 mm )
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Optimetr:
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Stupnice optimetru:
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Vertikální Optimetr:
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Optimetr s vodorovným stojanem a zařízení k vnitřnímu měření:
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Ultra-optimetr ( 0,2 µm )
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Ultra-optimetr:
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Mikrozis:
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Interferenční komparátor ( ± 0,01 µm )
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Kontrola měrky na interferenčním 
komparátoru metodou srovnávací a 

absolutní:
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Interferenční komparátor:
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„Interaktivní prvky“:

• Překreslete si vyučujícím určená schémata atp.;

• V průběhu výkladu si pečlivé poznamenávejte klíčové 
informace;

• Popište vlastními slovy jednotlivé snímky (vysvětlete funkci, 
atp.);

• Pokuste se nalézt v právě probrané prezentaci nepřesnosti, 
pro svůj názor správně formulujte argumenty;
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