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8B) Soustava s oto ným magnetem a rezonan ní soustava
- podstaty soustav
- schematické zna ky
- nákres soustav
- použití v p ístrojích

soustava s oto ným magnetem
Prochází-li nepohyblivou cívkou elektrický proud, vytvá í se v ní magnetické
pole a permanentní magnet se v ní snaží oto it tak, aby jeho induk ní k ivky
procházely stejným smyslem jako induk ní k ivky magnetického pole cívky.
P i vyroovnávání t chto k ivek dochází k p em n energie na kroutící
moment. Natá ení magnetu klade odpor spirálová pružina. P i m ení se
ru ka ustálí v poloze, ve které jsou moment soustav a ídící moment v
rovnováze. P i p erušení m ení vrátí spirálová pružina ru ku do výchozí
polohy.
P ístroje se soustavou s oto ným magnetem mohou m it jen stejnosm rná
nap tí nebo proudy, jsou málo p esné a cholostivé na cizí magnetické pole.
Výhodou je jejich jednoduchost.
Používají se v elektrické výzbroji motorových vozidel.
soustava rezonan ní
Princip této soustavy spo ívá ve využití rezonance n které z ástí soustavy. Rezonan ní soustava se využívá
pouze pro m ení kmito tu.
Kmito tom r pracuje na principu feromagnetického
m ícího ústrojí, které se skládá z ady ocelových
jazý k , které jsou nalad ny na odstup ované kmito ty
vlastních mechanických kmit . V blízkosti jazý k jsou
cívky napájené st ídavým proudem. Pr chodem proudu
cívkou za ne na jazý ky p sobit st ídavá složka
m eného proudu. Tato síla rozkmitá jazý ek
dvojnásobkem kmito tu st ídavého proudu. To proto, že
elektromagnet p itahuje jazý ek p i kladné i záporné
p lvln . Jazý ek, který kmitá s nejv tší amplitudou, je v
elektromechanické rezonanci proudu.
Kmitom ry se vybavují permanetním magnetem, potom
dochází k tzv. polarizaci. St ídavý proud rozkmitá jazý ek
jazý kového kmitom ru, který je nalad n na stejnou
frekvenci a ne na dvojnásobnou jako u kmitom r bez
polarizace.
- b žné kmito tom ry se vyráb jí do 120Hz.
- ústrojí jazý kových kmito tom r má jednu nebo více ad
jazý k a jejich kmito ty jsou odstup ovány po 0,5 nebo 1Hz.
- t ída p esnosti 0,5 ale i 0,2
- p ipojuje se do obvodu paraleln a musí se dodržet jmenovité
nap tí
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