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Elektrodynamická soustava 

Elektrodynamická měřící soustava pracuje na podobném principu jako soustava 
magnetoelektrická. U přístrojů elektrodynamické soustavy se využívá vzájemného 
elektrodynamického působení mezi nepohyblivou cívkou C1 a pohyblivou cívkou C2. 
Magnetické pole pohyblivé cívky, kterou prochází proud, se pokouší natočit cívku do 
takové polohy, v níž by se směr jejího magnetického toku shodoval se směrem 
magnetického toku nepohyblivé cívky. V takové poloze je energie magnetického pole 

největší. V cestě magnetických toků ᶲ1 a ᶲ2 buzenými proudy I1 a I2 nejsou žádné 

feromagnetické části. Vzájemným působením obou magnetických polí vzniká točivý 
moment ústrojí, jehož okamžitá hodnota je úměrná součinu okamžitých hodnot obou 
proudů, které procházejí cívkami. Elektrodynamické přístroje ukazují i při střídavém 
proudu. Probíhají-li změny směru proudu v obou cívkách současně, zůstává směr 
elektrodynamických sil při obou půlvlnách nezměněn.                     
Rozdíl mezi magnetoelektrickým a elektrodynamickým ústrojím je v tom, že otočná 
cívka se nenalézá v poli permanentního magnetu, ale v magnetickém poli 
vybuzeném pevnou cívkou. 
 
   Princip funkce elektrodynamického měřicího přístroje:    

Pevná cívka je z důvodu homogenity magnetického pole v celé oblasti otočné cívky 
rozdělena na dvě poloviny. 

 

                             

Obr.1 Princip funkce   
           elektrodynamického.  
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         Obr. 2 Skutečné provedení 
         elektrodynamického měří- 
         cího přístroje. 

Vlastnosti elektrodynamické soustavy 

- Přístroje mohou měřit stejnosměrné i střídavé veličiny, u nichž udávají 
efektivní hodnotu. Používají se jako voltmetry, ampérmetry a jako watmetry. 

- Stupnice jsou nerovnoměrné, malá citlivost, velká vlastní spotřeba, vliv 
magnetických polí. 

- Třída přesnosti u laboratorních watmetrů je vysoká a může nabývat honotu 
0,1. 

- Přetížitelnost termodynamické soustavy je poměrně malá,u wattmetrů je větší, 
u proudové cívky je 2 až 10 a u napěťové cívky přibližně 1,2. 

- Vlastní spotřeba je poměrně velká, spotřeba proudového obvodu bývá nejvýše 
několik VA, napěťový obvod má spotřebu až třikrát vyšší (do 10 VA) 

- Vliv teploty je malý, zvlášť při dobré teplotní kompenzaci změny odporu 
napěťového obvodu. 

- Vliv vnějších elektrických polí na ústrojí je zanedbatelný. Může vzniknout 
chyba vlivem elektrických polí mezi cívkami, mají-li různý potenciál. Při 
určitých nepříznivých podmínkách může dojít až k průrazu mezi cívkami a 
zničení ústrojí. 

- Vliv kmitočtu se neuplatní u apmérmetrů  a proudových cívek wattmetrů. 
Změna kmitočtu způsobí  jen změnu úbytku  napětí na příslušné cívce.   
U voltmerů a napěťových cívek  wattmetrů se mění impedance a fázový  
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posun. Vliv kmitočtu se dá kompenzovat jen v určitém rozsahu, obvykle pro 30 
až 300 Hz. 

- Elektrodynamické přístroje pracují se slabým vlastním magnerickým polem. 
Cizí, rušivá magnetická pole by mohla způsobit velké chyby. Proto se nosné 
části přístrojů vyrábějí z izolantů, aby nemohlo dojít k ovlivnění magnetického 
pole přístroje polem vířivých proudů, které by se do kovové konstrukce 
indukovaly. Vliv vnějších elektromagnetických polí se snižuje pečlivě 
provedeným  stíněním. 

 

   Obr.3 Princip stínícího
          krytu elektorydyna-
          mického měřícího
          přístoje. 
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