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2Optické kontrolní přístroje:
• Měřicí lupy (bez vlastního osvětlení. s osvětlením):

• Měřicí mikroskopy
– Mikroskopy jednoduché (dílenské)
– Okulárová měřítka a šablony
– Mikroskopy pro soustruhy
– Mikroskopy s měřicím šroubem
– Mikroskopy s mikrometrickým stolkem
– Mikroskopy s okulárovým mikrometrem
– Mikroskopy s spirálovým okulárovým mikrometrem
– Mikroskopy s okulárovou revolverovou hlavou
– Mikroskopy nástrojové (malé)
– Mikroskopy nástrojové velké
– Mikroskopy měřicí universální

• příslušenství

• Projekční zařízení
– k mikroskopu
– samostatná (Profilprojektory)

• Snímací kamery s monitorem
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Lupy měřicí 
(dílenské):

+ Rozsáhlé zorné pole
+ Vzpřímený obraz
+ Velká pracovní vzdálenost
- Oko je blízko objektu
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Lupa tkalcovská:

1cm2
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Měřicí lupy s vlastním osvětlením:



6Jednoduché mikroskopy 
(dílenské):
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Měřítka pro okuláry mikroskopu:
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Šablony pro okuláry mikroskopu:
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Mikroskopy pro soustruh:
(nastavovací mikroskopy)
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Mikroskopy s měřicím šroubem:
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Mikroskopy s mikrometrickým stolkem (dílenské): 
(křížovým,úhlovým)
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Mikroskopy s okulárovým mikrometrem:
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Mikroskopy s 
okulárovým spirálovým 

mikrometrem:
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Mikroskopy s okulárem 
s revolverovou hlavou:
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Kontrola profilu-dílenský mikroskop:
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Mikroskopy s okulárem 
s úhlovou hlavou:



17

Objektivní měřítko:
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Měření výšky změnou 
zaostření:
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Způsoby osvětlení 
měřené součásti:
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Nástrojový mikroskop (malý):
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Nástrojový mikroskop (velký):
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Nástrojový mikroskop (velký):
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Universální dílenský 
mikroskop:
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Příslušenství - Závitové nožíky:
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Závitové nožíky:
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Universální dílenský 
mikroskop s dotykovým 

zařízením:
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Dělicí příslušenství:
(Vodorovná osa)
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Dělicí příslušenství:
(Svislá osa)
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„Doppelboldokular“:
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Projekční zařízení k mikroskopu:
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Mikroskop s 
projekčním 
zařízením:
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Uspřádání projekčních přístrojů 
(profilprojektorů):
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Profilprojektory:
(optická schémata)
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Profilprojektory:
(schémata)
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Profilprojektory:
(Dříve a nyní)



36Kontrola profilu na profilprojektoru:
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Př.: Natažení šroubu 
překročením utahovacího 

momentu:
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Snímací kamery s monitorem:
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„Interaktivní prvky“:

• Překreslete si vyučujícím určená schémata atp.;

• V průběhu výkladu si poznamenávejte klíčové informace;

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

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