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Indukční měřící soustava 

 

 U této soustavy točivý moment vzniká působením vířivých proudů. V praxi se 
používá pouze k měření spotřeby střídavé elektrické energie. Indukční soustavu 
rozdělujeme na soustavu s točivým magnetickým polem a s postupným 
magnetickým polem. 

 

Indukční přístroje s točivým magnetickým polem  

 Princip: využívají působení nepohyblivých indukčních obvodů na proudy jimi 
indukované ve vodivých pohyblivých částech. Točivé magnetické pole je vytvořeno 
dvěma soustavami cívek C1 a C2, které jsou navinuty na vyniklých pólech statoru 
složeného z ocelokřemíkových plechů. Napěťové cívky C1 mají hodně závitů 
z tenkého drátu a proudové cívkyC2 mají málo závitů z tlustého drátu. Jejich osy 
svírají úhel 900. Točivé pole je podle velikosti a posunutí proudu kruhové nebo 
eliptické. Ve vzduchové mezeře mezi póly statoru a válcovým jádrem (J) složené 
opět z ocelokřemíkových plechů je otočně uložen hliníkový bubínek (B) obr 1. 
upevněný na hřídeli. S hřídelem je spojena ručka a spirálová pružina. Točivé 
magnetické pole indukuje v bubínku vířivé proudy, které spolu s magnetickým polem 
vytvářejí moment soustavy. Tím se bubínek natáčí proti působení pružiny Tlumení je 
magnetické – bubínek prochází pod póly dvou trvalých magnetů (m), při kývání se 
vněm indukují vířivé proudy, které kývání tlumí. Stupnice je rovnoměrná. 

 

Obr.1 
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Indukční přístroje s postupným magnetickým polem 

Princip: systém je tvořen dvěma elektromagnety, znichž jeden má malou 
vzduchovou mezeru a je na něm navinuta napěťová cívka s velkým počtem závitů 
tenkého drátu. Druhý elektromagnet má velkou vzduchovou mezeru s malým počtem 
závitů tlustého drátu – tvoří proudovou cívku. Jádra obou elektromagnetů jsou proti 
sobě prostorově pootočena a v jejich vzduchové mezeře je otáčivě uložen hliníkový 
kotouč (obr 2). Protože se systém používá pro měření spotřeby elektrické energie, je 
proto  proudová cívka zapojena v sérii se spotřebičem a napěťová cívka je připojena 
paralelně ke spotřebiči (obr 3). 
Při průchodu proudů měřícím ústrojím jsou tyto proudy v jednotlivých cívkách 
elektromagnetů vůči sobě fázově posunuty a v důsledku prostorového rozmístění 
jader vytvářejí postupné magnetické pole. Vzniklé pole prochází hliníkovým 
kotoučem, budí v kotouči vířivé proudy jež způsobují točivý moment, kterým se 
kotouč uvede do otáčivého pohybu. Pohybový moment je úměrný činnému výkonu 
střídavého proudu, tj. velikosti působícího napětí a velikosti střídavého  proudu 
procházející ústrojím. Otáčky kotouče se přenášejí šroubovým převodem na 
počitadlo, které zaznamenává spotřebovanou elektrickou energii (v kWh). 
Tlumení indukčního přístroje je magnetické dané polem permanentního magnetu 
působícího na kotouč.  
 
 
 

 
Obr.2 
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Obr.3 

 
 
 
 
 
Vlastnosti: - používají se pouze pro síťový kmitočet 50Hz 

- měří efektivní hodnotu střídavého proudu nebo napětí nebo výkon 
střídavého proudu 

- pouze pro měření spotřeby elektrické energie (elektroměry), popřípadě 
jako wattmetry pro malé proudové rozsahy 

- poměrně velká vlastní spotřeba (15 až 20VA) 
- přesnost 1% až 1,5% 
- mají velkou přetížitelnost (hlavně proudové obvody) 
- vliv cizích magnetických polí je nepatrný  
- velký teplotní vliv, který se však na výsledku měření téměř neprojeví 

(rovnováha mezi pohybovým a brzdícím momentem) 
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