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Magnetoelektrická měřící soustava s usměrňovačem 

    Pro výborné vlastnosti magnetoelektrických měřících přístrojů jako jsou přesnost, 
citlivost, malá vlastní spotřeba, se i tyto přístroje používají pro měření střídavých 
veličin. Jelikož magnetoelektrická soustava měří pouze stejnosměrné veličiny (proud, 
napětí), je třeba ji doplnit usměrňovačem. 

Nejčastěji se používá dvoucestného usměrňovače v můstkovém zapojení (obr. 1). 
 

 
   Obr.1 

 
   Přístroj ovšem měří střední hodnotu  usměrněného proudu IAV nebo napětí UAV. 
Střední hodnota je rovna výšce obdélníka se základnou rovnou době periody a 
plochou rovnou ploše obou půlvln (obr.2). V praxi nejčastěji využíváme střídavé 
efektivní hodnoty, proto mají tyto přístroje stupnici kalibrovanou v efektivních 
hodnotách. Pro nesinusový průběh však tato stupnice neplatí. Charakteristika 
usměrňovače ovlivňuje linearitu stupnice a má vliv na použitelnost přístroje. Při 
malých měřených proudech a napětích v oblasti počátečního kolena charakteristiky 
usměnovače je průběh zhruba kvadratický a přístroj měří přímo efektivní hodnotu. 
   Magnetoelektrický přístroj s usměrňovačem ukazuje 1,11 násobek toho co ve 
skutečnosti měří. Pro jiné tvary střídavých průběhů bychom se dopouštěli při měření 
chyb. 
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    Obr.2  
 
 
 

  Vlastnosti: - dosahují menší přesnosti než přístroje bez usměrňovače, max δTP=1%                               
- mají větší teplotní závislost a jsou citlivé na přetížení 
- lze použít pro sinusové kmitočty 20Hz až 20kHz 

 
 
 

 
 

 
 

Magnetoelektrický přístroj s termočlánkem 
 
 

   Termoelektrický článek se u těchto přístrojů využívá k přeměně tepla vzniklého 
měřeným střídavým proudem na stenosměrné napětí, které měříme milivoltmetrem. 
Termoelektrický článek je tvořen dvěma vodiči z různých kovů (např. měď- 
konstantan, nikl- chromnikl ), které jsou v jednom místě svařeny a druhé volné konce 
(tzv. srovnávací konce) se připojují na svorky milivoltmetru (obr. 3). Zahřeje-li se spoj 
na mnohem vyšší teplotu než májí srovnávací konce, vznikne na nich termoelektrické 
napětí , které pak měříme milivoltmetrem. 
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    Obr. 3 
 
 
 
   Napětí na svorkách milivoltmetru, který je připojen na srovnávací konce 
termoelektrického článku je přímo úměrné teplotě spoje. Oteplení měřeného konce 
(spoje) je přímo úměrné výkonu a měřené napětí je úmerné druhé mocnině 
protékajícího proudu. Výchylka je tedy úměrná efektivní hodnotě měřeného proudu 
nebo napětí, přičemž stupnice je kvadratická. To platí i pro neharmonické průběhy 
měřených proudů a napětí a vysoké kmitočty.  

 
 Vlastnosti:  -    snesou jen malé přetížení, max. 1,5 až 2 IN ,(IN – jmenovitá hodnota  
                           proudu)                     

- mají nerovnoměrnou stupnici 
- třída přesnosti δTP = 1,5% až 2,5% 
- mohou měřit až do frekvencí 108 Hz 
- mají velkou tepelnou setrvačnost 
- velká vlastní spotřeba 
- necitlivost na cizí magnetická a elektrická pole 
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