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Měřící přístroje magnetoelektrické soustavy 

   Tyto přístroje se rovněž označují jako přístroje s otočnou cívkou. Využívají sil 
působících v magnetickém poli permanentního magnetu na vodiče otočné cívky, 
kterou prochází elektrický proud. 

    Princip: Permanentní magnet je podkovovitého tvaru, jehož póly mají pólové 
nástavce z měkké oceli. V dutině mezi nástavci je souose upevněné válcovité jádro, 
rovněž z měkké oceli. V přesné vzduchové mezeře mezi nástavci a jádrem je 
homogenní magnetické pole, v němž se pohybuje otočně uložená cívka navinutá 
z tenkého měděného izolovaného drátku na hliníkovém rámečku, upevněném na 
ocelovém hřídeli. Proud se do cívky přivádí dvojicí spirálových pružin, které kromě 
toho vracejí cívku zpět do základní polohy a tím vytvářejí řídící moment soustavy Md. 
Na hřídeli je ještě upevněna ručka, která při měření ukazuje na stupnici úhel pootočení 
cívky, tedy výchylku (obr.2). Prochází-li cívkou přístroje měřený stejnosměrný proud, 
vytvoří se kolem vodičů cívky magnetické pole, které se snaží natočit cívku do takové 
polohy, aby smysl magnetického toku cívky byl shodný s magnetickým tokem 
permanentního magnetu. Tak vzniká síla(obr.1), která vytváří moment soustavy Ms a 
pootáčí cívkou, tomuto pootáčení odporuje řídící moment přívodních pružin Md. Úhel 
pootočení cívky, a tedy i výchylka ručky na stupnici závisejí vždy na velikosti proudu, 
který prochází cívkou – oba momenty, Ms a Md jsou v rovnováze.        

     Obr.1        

   Na vodiče cívky s N závity působí síla F = N.B.I.ln. Stejně velká síla působí na 
druhou stranu cívky. Moment soustavy Ms je úměrný indukci B magnetického pole ve 
vzduchové mezeře, počtu závitů N cívky, účinné délce závitu ln, poloměru cívky r a 
proudu I procházející cívkou.    
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   Moment soustavy Ms = 2.B.ln.N.I.r   

   Řídící moment závisí na řídící konstantě pružin kd a výchylce ručky α. 

    Md = α.kd 

     Při ustálení výchylky ručky platí: Ms = Md                                                                                                                                                           

      Obr.2 

 
     V současné době se od podkovovitého tvaru magnetů upouští a nahrazují se 
hranoly z magneticky tvrdých slitin. Tyto magnety dávají velkou magnetickou indukci, 
čímž umožňují zmenšit rozměry a váhu přístrojů a zvyšují jejich citlivost. 

 

 Vlastnosti:  - velká citlivost                                                                                                             

            - vlastní spotřeba (10⁻⁸ až 10⁻3W) 
       - velká přesnost (0,1% a 0.2%) 

       - rovnoměrná stupnice 
       - měří pouze stejnosměrné proudy a napětí 
       - mají magnetické tlumení ručky   
       - dobře snášejí krátkodobá přetížení  
       - choulostivé na hrubé mechanické a elektrické zacházení 
       - citlivé na změnu teploty (změna odporu cívky)     

           V praxi nejčastěji používaná měřící soustava.                     
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