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Zapojení elektrodynamické soustavy 

   Měření proudu                                               
Způsob zapojení cívek elektrodynamického ampérmetru závisí na měřícím rozsahu 
přístroje. Při měření malých proudů využíváme zapojení pevné a pohyblivé cívky do 
série. Protože obě cívky jsou zapojeny do série, protéká jimi stejný proud. Potom 
hodnota pohybového momentu je úměrná druhé mocnině proudu: Mp=kp*I² (kp je 
činitel úměrný indukci magnetického pole vytvářeného pevnou cívkou.        

 Při sériovém zapojení při měření malých proudů je výchylka rovna druhé mocnině 
proudu. Tato soustava je schopna také měřit střídavý proud, a to jeho efektivní 
hodnotu. Stupnice je kvadratická, ale dá se linearizovat vzájemnou polohou, tvarem 
a rozměry cívek. U měření větších proudů (od cca 0,5A) je sériové zapojení 
nevyhovující, lehká pohyblivá cívka by se mohla přetížit, a proto se využívá zapojení 
paralelní. Při paralelním zapojení se z důvodu snížení teplotní závislosti používají 
rezistory manganinové. 

 

Zapojení elektrodynamického ampérmetru 

  
           
    Obr. 1. Zapojení elektrodynamického
               ampérmetru.   
     a) ampérmetr pro malé proudy
               b) ampérmetr pro větší proudy 

   Měření napětí                          
Elektrodynamické voltmetry mají pevnou i otočnou cívku zapojenou do série 
s předřadným rezistorem Rp. O průběhu stupnice a o měřené veličině platí totéž jako 
u miliampérmetru. Vlastnosti elektrodynamického voltmetru odpovídají vlastnostem 
feromagnetických voltmetrů. Změna rozsahu se provádí změnou odporu předřadníku 
a dělením pevné cívky na sekce.  
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Obr. 2. Elektrodynamické     
        zapojení voltmetru     

        Rp1, Rp2, – předřadné manganinové  
        rezistory; C-kondenzátor ke zmenšení
        kmitočtové chyby.                                               

   Měření výkonu             

Pro měření výkonu se nejčastěji používá wattmetr. Wattmetr se nejčastěji zapojuje 
tak, že proudová (pevná) cívka je zapojena do série se spotřebičem. Napěťová cívka 
(otočná) je přes předřadný rezistor Rp připojena paralelně ke spotřebiči. Jelikož 
pevnou cívkou protéká proud i1 a otočnou cívkou protéká proud i2, jehož velikost je 
určena podílem napětí na zátěži a součtem odporu předřadníku Rp a otočné 
(napěťové) cívky.                                 
Pohyblivý moment se dá také vyjádřit jako součin hodnot stejnosměrného proudu a 
napětí. U střídavých veličin součinu jejich efektivních hodnot. Mp = kp*U*I. Budou-li 
proud a napětí fázově posunuty o úhel φ, je třeba součin násobit cos φ a pohyblivý 
moment bude úměrný činnému výkonu: Mp = kp*U*I*cos φ = kp*P      
Výkon pro stejnosměrný i střídavý proud se vypočítá podle vztahu: P= KW *α, kde 
 KW je konstanta wattmetru [W / dílek], α je výchylka ručky v dílcích. 

                 
                          

                    
                                                                                                                                                                  

Obr.3. Zapojení elektrodynamického   
             wattmetru do obvodu. 
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Běžné wattmetry jsou konstruovány pro měření výkonu čistě odporové zátěže 
s účiníkem cos φ = 1, jsou-li napětí a proud ve fázi.                                                                                                     
   Pro měření výkonu zátěží s nižším účiníkem se vyrábějí wattmetry, které dosahují 
plné výchylky při jmenovitém proudu a napětí s účiníkem cos φ=0,1nebo cos φ =0,2. 
 

  U těchto wattmetrů je pak konstanta  Kw = 
                          

                    
 · cos φ 

 
 Hodnota účiníku je uvedena na číselníku přístroje, pokud uvedena není, je  
cos φ = 1.                   
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