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Měření součástí na PROFILPROJEKTORU 
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Kontrola tvarů promítáním na profilprojektorech je ze všech způsobů 

kontroly nejrychlejší. 

 

Profil projektor je přístroj založen na optickomechanickém systému. 

 

  

Je poměrně 

•Citlivý 

•Přesný 
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Obrázek 1. Profilprojektor 



Profilprojektor 

Je to optickomechanický přístroj, umožňující pozorování zkoumané 

součásti buď 

• Metodou diaskopickou 

• Metodou episkopickou 

 

 

Metoda diaskopická – ve světle procházejícím je viditelný pouze obrys 

součásti, při zvětšením deseti až sto násobném. 

 

Metoda episkopická – ve světle součástí odraženém je viditelný obrys i 

povrch součásti, ve zvětšení desetinásobném. 



 

1. Osvětlení  

2. Příčný mikro šroub 

3. Stolek 

4. Zrcadlo 

5. Matnice 

6. Objektiv 

7. Podélný mikro šroub 

Obrázek 2. Schéma měřícího zařízení 



Profilprojektor se skládá : 

 

• Ze skříňového stojanu, kde je uloženo zrcadlo 

 

• Ze zrcadla, které odráží světelné paprsky na šikmou matnici, na 

horní přední straně přístroje 

 

• Z vyměnitelného objektiv, umožňující požadované zvětšení 

 

• Uzamykatelné skříňky s příslušenstvím 



 

 

Světelné paprsky při diaskopickém pozorování vycházejí 
z osvětlovacího zařízení, ovládaného levým páčkovým vypínačem. 

 

Při episkopii se použije speciální spodní osvětlovací zařízení, které se 
zapíná pravým vypínačem. 

 

Pozor: 

Je třeba zapnout vždy jedno z obou možných osvětlení!!! 



 

 

Zkoumaná součást  

• Se klade na skleněnou planparalelní kruhovou desku 
mikrometrického křížového stolku 

• Upíná se do hrotové vidlice 

 

 

Poznámka: při použití je nutno skleněnou desku vyjmout uchopením za 
vyčnívající čepy a dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo ke 
znečištění nebo dokonce poškození objektivu přístroje. 

 

 

Mikrometrický křížový stolek umožňuje přesné nastavení, případně 
proměřování součástí s přesností 0,005 mm v rozsahu 25 mm. 



Elektrický proud o napětí 220 V se přivádí z běžné zásuvky šňůrou. 

 

Obrázek 1. Zásuvka 

V zadní stěně je pojistka 1,2 A.  

Napětí se snižuje na 12 V pomocí 100 W transformátoru, který je umístěn 

v přístroji. 

Žárovka: 

•V horním osvětlovači 12 V / 35W 

•Ve spodním 8 žárovek 6V / 5W 

•Nad zámkem zásuvky ve stojanu – kontrolní zásuvka 12V / 0,1 A 

 

 
 



Postup při měření 

Měří se  tak, že se porovnává obrys měřené součásti, s teoretickým  

obrysem součásti. Měřená součást se promítá  na matrici přístroje. 

 

Teoretický obrys součásti je nakreslený ve stejném zvětšení na  

průsvitném papíře, který je přiložen na matnici profilprojektoru. 

 

Odchylky obrysu měřené součásti se měří pomocí odchylkoměrů nebo  

mikrometrů. Ty jsou umístěné ve směru souřadnic a jsou spojené  

s pracovním stolem projektoru.  

 

Přesnost profilprojektoru je až do 0,01 mm. 



Postup: 

 

1. Přístroj připojíme na síť pomocí elektrické šňůry 

 

2. Odemkneme zásuvku ve stojanu a tím zapneme síťový hlavní 
vypínač přístroje 

 

3. Podle velikosti součásti a způsobu měření zvolíme požadované 
zvětšení 

 

4. Je-li třeba, provede se výměna objektivu 



Tabulka pro volbu vhodného zvětšení 

Objektiv Ohnisková 

vzdálenost ( mm ) 

Zvětšení Zorné pole ( mm ) 

Protar 75 10x 21 x 31 

Magnar 41 20x 10,5 x 15 

Openar 17 50x 4,2 x 6 

Magnar 9 100x 2,1 x 3 



5.    Podle způsobu měření a tvaru součásti je  třeba ji umístit buď na 
skleněnou desku nebo upnout do hrotu. Max. délka v hrotech 130 
mm, max. průměr 66 mm. Hrotovou vidlici možno naklánět o ± 
10°. 

 

6.    Po zapnutí osvětlovacího zařízení páčkovým vypínačem 
s příslušným symbolem obraz na matnici zaostříme otáčením 
ručního kolečka na pravé straně přístroje. 

 

7.    Součást otáčením nebo posouváním uvedeme do správné polohy 
a provedeme měření. 

 

8.    Po ukončení měření vyjmeme osvětlovací zařízení, zásuvku 
uzamkneme a přístroj odpojíme od sítě. Na objektiv nasadíme 
ochranný kryt, ale objektiv necháme namontován v přístroji. 



Pozor: 

Prach z optických částí smí být odstraněn jen čistým, suchým vlasovým  

štětcem. 

Nikdy se nesmí používat jelenice, neboť dojde k poškrábání povrchu. 

 

Obraz je tím jasnější, čím je zvětšení menší! 

 
 

 

 

Projektory se používají na: 

 

• Měření tvarových součástek 

 

• Měření délek 

 

• Měření úhlů  


