
Măsuri terminale pentru unghiuri 
Aparate goniometrice 

Aparate trigonometrice 
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Măsurarea unghiurilor se 
poate face prin trei metode: 
 
 cu măsuri terminale (cale 
unghiulare, şabloane, echere, 
calibre); 
 

 prin metoda goniometrică, 
unde unghiul este determinat 
direct în grade, minute şi 
secunde, utilizând raportoare, 
cap divizor, microscop 
universal; 

 
 prin metoda trigonometrică, 
măsurarea unghiurilor rezultă 
din calcul, folosind funcţiile 
trigonometrice. 
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Măsuri terminale pentru unghiuri  
1. Cale unghiulare 

 Sunt măsuri etalon pentru unghiuri, sub formă de 

plăci prismatice din oţel, cu coeficient de dilataremic, 
 având duritatea minimă de 62 HRC. Muchiile au raza sub o,5 mm, cu 
rugozitatea de 0,012 mm – pentru suprafeţele de măsurare şi 0,8 –
pentru celelalte suprafeţe. Sunt lipsite de magnetism, zgârieturi şi 
bavuri. 

 După nr.de unghiuri şi forma bazei prismei, pot fi: 
-cale prismă trapezoidală, cu un singur unghi de lucru, având mărimea 
cuprinsă între 1-90;   

-cale prismă triunghiulară, cu măsura unghiului de lucru 10-900; 

-cale prismă patrulateră, cu patru unghiuri de lucru; 

-cale prismă poligonală, cu multe unghiuri de lucru. 

 Se livrează sub formă de seturi, iar mai multe se pot cupla în blocuri. 
În seturi, diferenţa unghiului activ pe bucată este de 100; 10; 1'; 1”. 
 Seturile cele mai des folosite au cale de 150; 300; 450; 550; 650. 

 Controlul se face prin metoda fantei de lumină, care are erori de 
măsurare între 15‘şi 300. 
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 Sunt utilizate pentru 
măsurarea unghiurilor 
de ascuţire a sculelor 
aşchietoare. 

 Precizia verificărilor 
efectuate este scăzută. 

 Sunt mijloace de  

măsurare cu valoare fixă, 
utilizate pentru verificare 

şi trasare de unghiuri. 
 Valoarea unghiurilor active: 900; 

300; 450; 600; 1200. 

 După forma constructivă pot fi: 
simple, cu talpă, profilate, lamă sau 
pentru suprafeţe. 

 Verificarea lor se face prin: metoda 
fantei de lumină, metoda calibrelor 
lamelare sau metoda comparării cu 
un echer etalon. 
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3.Echerele 



 Sunt mijloace de măsurare 
pentru unghiuri, prevăzute 
cu două suprafeţe de 
aşezare, ce se pot roti una 
faţă de cealaltă. 

 Ca metodă de măsurare se 
foloseşte metoda 
suprapunerii suprafeţelor de 
măsurare peste laturile 
unghiului ce trebuie 
măsurat. 

 Se clasifică în: 
- raportoare; 

- nivele cu bule de aer; 

- capete divizoare; 

- microscoape de aterlier şi 
universale. 

 Sunt instrumente de măsurat 
unghiuri. 

 Diviziunile raportoarelor mecanice 
sunt marcate din 10’în 10’ şi din 
5’în 5’ pentru raortoarele optice. 
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1.Raportoarele 

a.Raportorul universal 

Are domeniul de măsurare 
cuprins între 0 şi 3600 cu o 
precizie de citire de 5’ (24 
de diviziuni, câte 12 de o 
parte şi de alta a reperului 
zero). 



           Are domeniul de 

            măsurare cuprins între 0 
şi 3600, cu o precizie de citire de 5” 

 Se compune din: corpul 1 format din 
două părţi: una fixă ce face corp 
comun cu rigla 2 şi una mobilă, ce 
se roteşte în jurul unui ax, de care 
se fixează rigla mobilă 4 cu şurubul 
3; în interiorul părţii fixe a corpului 
1 se montează placa circulară de 
sticlă cu scara gradată din 90 în 900. 

 Discul mobil şi rigla 4 se fixează în 
poziţia de măsurare cu pârghia 6. 
Prin orificiul 5 se iluminează scara 
gradată şi lupa cu o sursă 
luminoasă. 

 Citirea se face vizând prin lupă; 
imaginea scării gradate se supraune 
peste imaginea vernierului. 
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2.Nivelele cu bule de aer 

 Se folosesc pentru determinarea 
abaterilor de la poziţia orizontală 
sau verticală ale suprafeţelor plane. 
 Constructiv există două variante: 
-nivela cu cadran, prevăzută cu un 
tub de sticlă umplut cu eter etilic şi 
cu o bulă de aer, care se 
deplasează ; valoarea diviziunii 
variind de a 4” la 1I, iar distanţa 
dintre repere este de 2 mm; 
-nivela cu microscop, utilizată 
când cele două suprafeţe ale piesei 
sunt separate, iar determinarea 
unghiului se face relativ la o 
suprafaţă de referinţă, faţă de care 
se efectuează măsurarea.  

 

  



1.Măsurarea unghiului cu rigla  
sinus, se bazează pe poziţionarea  
corectă a piesei şi calcularea  
unghiului funcţie de înălţimile H şi h  
ale celor două cale, cunoscând  
lungimea L a riglei sinus.  

sina=H-h/L unde valoarea unghiului  

ase obţine din tabele trigonometrice. 
De regulă, lungimea L are valoarea de  
100 mm sau multiplu de 100. 

2.Măsurarea unghiurilor cu  
rigla tangentă, se bazează pe un 

principiu asemănător, cu deosebirea 

că, în calcul, nu se foloseşte  
lungimea riglei, ci distanţa dintre  
calibre. 

Schema de principiu: 
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Se bazează pe măsurarea directă a 
unor dimensiuni, apoi pe calcularea 
măsurii unghiului aplicând formule 
trigonometrice. 

Relaţia de calcul: 
tga=H-h/L; 
unde:  
L=l+l1 


