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Feromagnetická měřící soustava 

 

Princip této soustavy (dříve nazývaná elektromagnetická) spočívá na magnetických 
účincích elektrického proudu. Nepohyblivou cívkou prochází měřený proud a působí 
na pohyblivou feromagnetickou část přístroje. 
Z hlediska principu činnosti a konstrukčního uspořádání je dělíme na feromagnetické 
přístroje s plochou cívkou (konstrukčně zastaralé) a feromagnetické přístroje 
s kruhovou cívkou. 

a) Feromagnetické přístroje s plochou cívkou (obr. 1) 
 

   Princip činnosti: elektrický proud procházející při měření cívkou, vytváří v dutině 
cívky magnetické pole, které do ní vtahuje feromagnetické jádro. Proti vtahování 
jádra působí řídící moment pružiny. Výchylka ručky na stupnici závisí tedy na silovém 
účinku magnetického pole, který závisí na druhé mocnině velikosti procházejícího 
proudu cívkou. Proto má přístroj nerovnoměrnou stupnici. 
 
 

 
  Obr. 1 
 
 
 

b) Feromagnetický přístroj s kruhovou cívkou (obr. 2) 
 
    Princip činnosti: složení této soustavy je odlišné od soustavy s plochou cívkou. 
Skládá se z pevné kruhové cívky, která má uvnitř dva plíšky z měkké oceli. Jeden 
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 plíšek je pevný a druhý je pohyblivý. Pohyblivý plíšek je spojen s hřídelkou otočného 
ústrojí, které má zpravidla hrotové uložení. Na hřídel je ještě připojena ručka, 
spirálová pružina a křidélko vzduchového tlumení.  
Prochází-li cívkou elektrický proud, budí v dutině cívky magnetické pole, které 
souhlasně zmagnetuje oba plíšky. Pohyblivý plíšek je pak odpuzován od pevného 
plíšku, otáčí hřídelem a vychyluje ručku. 
 

 
   Obr. 2 
 
 
  Vlastnosti :  - měří napětí nebo proudy stejnosměrné i střídavé 
                       - u střídavých veličin měří efektivní hodnotu 
                       - vydrží i velká přetížení 
                       - poměrně velká vlastní spotřeba 
                       - nerovnoměrná stupnice 
                       - jednoduchá a odolná konstrukce  
                       - vzduchové nebo magnetické tlumení  
                       - velký vliv cizích magnetických polí  
                       - menší přesnost než u soustavy magnetoelektrické (δTP = 0.5 až 1%) 
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