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Ferodynamická soustava 

Princip ferodynamické soustavy lze popsat stejným způsobem jako u 
elektrodynamických přístrojů. Rozdíl se nachází v tom, že ferodynamické přístroje 
mají magnetický obvod. V magnetickém obvodu se nachází vzduchová mezera, kde 
se pohybuje otočná cívka. Magnetický tok je buzen pevnou cívkou. Ferodynamická 
soustava vložením feromagnetických částí do obvodu magnetického toku zesiluje 
elektrodynamické působení elektrického proudu. To má za následek zvýšení 
citlivosti, zmenšení spotřeby, popřípadě se může zmenšit vliv rušivých polí. Díky 
feromagnetickému jádru se podstatně sníží vliv elektromagnetických polí, proto jej lze 
i bez stínění používat jako rozvaděčové přístroje. Magnetický obvod přístroje je 
složen z transformátorových plechů s malými měrnými ztrátami. Do drážek vnějšího 
magnetického prstence bývá vložena nepohyblivá cívka. V dutině prstence je válcové 
jádro a pohyblivá cívka se otáčí v mezeře mezi pevnou cívkou a válcem. Nepohyblivá 
cívka vytváří v magnetickém obvodu magnetický tok úměrný proudu, jenž jí prochází. 
Magnetické pole vytváří také proud procházející pohyblivou cívkou, díky tomu se 
pohyblivá cívka začíná otáčet tak, aby smysl magnetického toku pohyblivé cívky se 
shodoval se smyslem magnetického toku pevné cívky. Ferodynamické přístroje 
mívají pomocí permanentního magnetu magnetické tlumení.                          
Princip ferodynamické soustavy:  

Obr. 1. Princip ferodynamické
                       soustavy 
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Obr. 2. Uspořádání feromagnetického 
        rozvaděčového přístroje s vý - 
        chylkou 250°. 

 

Vlastnosti:                    

Mohou se požívat jako ampérmetry, voltmetry a také jako wattmetry. Tyto měřící 
soustavy se dají vyrobit se stupnicí velkou až 270°. U ampérmetrů a voltmetrů je 
možno linearizovat stupnici změnou šířky vzduchové mezery. Nejčastěji se 
ferodynamická soustava používá jako wattmetr pro měření výkonu střídavého proudu 
technického kmitočtu 50 až 60 Hz. Pro měření výkonu stejnosměrného proudu se 
nevyužívá.              
Lze je vyrobit s třídou přesnosti 0,5 až 1.                   
Mohou se používat díky velkému pohyblivému momentu v registračních přístrojích 
k přímému záznamu velikosti výkonu na zátěži v závislosti na čase. 
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