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M ení polohy a d lky
m ení se provádí analogouvou metodou pomocí odporového sníma e. T leso, jehož pohyb m íme,
pohybuje b žcem potenciometru. Tím se m ní velikost proudu m eného ampérmetrem nebo velikost nap tí
m eného voltmetrem. Toto analogové m ení sta í jen pro p ibližný údaj o vzdálenosti.
Nejp esn jší metoda m ení délek, používaná u obráb cích stroj , využívá sklen ného pravítka na kterém
jsou jemnými ryskami vyzna eny vzdálenosti 1mm nebo ješt menší. Fotoelektrické snímací za ízení
ozna uje pr chod rysky a elektronický po íta po ítá kolik rysek prob hlo (kolikrát se sv telný paprsek
p erušil).
Za ízení umož uje m it s p esností na desetiny až setiny milimetr . Používá se u obráb cích stroj , ale i ve
výpo etní technice v tiskárnách, kde je zapot ebí velká p esnost.
Nejjednodušší jsou kontaktní spína e, které spínají jen mezní polohy.
Využití: dorazy serva ventil , dojezdy na šroubovici, snímání hladiny kapalin apod.
Kapacitní sníma e využívají závislosti kapacity kondenzátoru na vzdálenosti mezi jeho deskami nebo na
velikosti spole né plochy desek kondenzátoru. Zm na kapacity je signálem o zm n snímané veli iny a
následující elektronické obvody ji upraví na elektrický signál, který pak vede do úst edního lenu regulátoru.
Pneumatické m ení malých posuv lze provést ladi kou, jejiž klapka se pohybuje v rozmezí 0,05mm.
Protože snímané posunutí lze zv tšit i mechanickým p evodem, m žeme velikostí zm n m it i posunutí v
ádu tisícin milimetr .

M ení otá ek
otá ky regulovaného stroje mohou být výstupní (regulovanou) veli inou, podle níž se ídí p ívod energie do
stroje. Otá ky se m í mechanicky, elektricky nebo pneumaticky.
mechanické m ení otá ek - využívá odst edivé síly závaží otá ejících se rychlostí úm rnou otá kám
regulovaného stroje
elektrické m ení otá ek - pomocí tachometrického dynama se v magnetickém poli trvalých magnet dynama
otá í cívka, v níž se indukuje nap tí úm rné otá kám. Nap tí je signálem o
velikosti otá ek.
Tachometrický alternátor (st ídavý tachometrický generátor) má rotor tvo ený trvalým magnetem a vinutí je
umíst no na statoru. Indukované nap tí je po usm rn ní signálem o velikosti otá ek
U otá kom r s ví ivými proudy rotující magnet indukuje ve statoru ví ivé proudy. Magnetické pole rotoru a
magnetické pole ví ivých proud na sebe vzájemn silov p sobí - rotor se snaží unášet a otá et stator. Ten
je v malé rozsahu oto ný a v nulové poloze je držen ídící silou spirálové pružiny. Pooto ení statoru se
indukuje p es p evod pohybem ukazatele nebo se využije na vytvo ení elektrického signálu v analogovém
odporovém sníma i.
U impulsních otá kom r se p i každém oto ení h ídele vytvá í jeden nebo n kolik impuls . Impulsy se
mohou vytvá et nap . trvalým magnetem p ipojeným na h ídeli nebo záblesky sv tla odraženého od zrcadla
na h ídeli na fotoelektrický sníma apod. Impulsny se m ní na zm ny elektrického nap tí v elektronických
obvodech, s ítají se a podle po tu impuls za ur itý asový interval se ur ují otá ky.
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M ení pr toku
v r zných úlohách automatického ízení se vyskytuje m ení pr toku a m ení rychlosti pr toku. Pokud sta í
informace jen o pohybu tekutiny, instaluje se do potrubí pohyblivá plocha na bázi kyvadla (voda stojí kontakty jsou rozpojeny, voda proudí - pohybem tekutiny se kyvadlo vychýlí a kontakty sepnou).
K m ení rychlosti proud ní se využívá skute nosti, že
tlak proudící tekutiny je v tší než tlak tekutiny v klidu a z
rozdíl t chto tlak se ur í rychlost proudící tekutiny.
K m ení se používají Pitotova a Prandtlova trubice a
rozdíl se m í vhodným tlakom rem.

K m ení rychlosti proudící tekutiny v potrubí
prost ednictvím m ení rozdílu tlak p ed škrtícím
orgánem a za ním, používají se r zné škrtící
orgány jako clona - C, dýza - D, nebo Venturiho
trubice - V

U lopatkového a Woltmanova pr tokom ru se proud ní tekutiny p evádí na otá iný pohyb. Otá ky snímané
otá kom rem udávají rychlost proud ní (pr tokú
Pr ezové pr tokom ry - využívají skute nosti, že když v ur itém míst potrubí zmenšíme jeho pr m r, musí
se v tomto míst zv tšit rychlost proud ní. Z rozdílu tlak v z ženém a nez ženém míst se ur í rychlost
proud ní a protože je známý pr ez, zjistí se sou asn objemový pr tok.
Plovákové pr tokom ry (rotametry) - vkládají se svislých potrubí a na základ nadnášení p i pr toku se m í
rychlost proud ní tekutiny.

Kolenové pr tokom ry - využívají skute nost, že v tekutin proudící v kolen je na vn jší a vnit ní stran
rozdílný tlak.
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