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Tepelná měřící soustava 

 

   Tuto soustavu můžeme podle principu provedení rozdělit na dva druhy – soustavu 
s drátem a soustavu s dvojkovem (bimetalovým páskem). Podstatou této 
soustavy je prodlužování (dilatace) kovového vlákna nebo bimetalové pružiny vlivem 
tepla, které vzniká při průchodu elektrického proudu těmito materiály.  

 

Soustava s drátem 

  Princip: soustava využívá změnu délky kovového vlákna teplem, vznikajícím v něm 
při průchodu elektrického proudu (obr a). Měřící vlákno z niklové oceli je napnuto 
mezi svorkami. Uprostřed je k němu přichyceno pomocné (převodové) vlákno, jehož 
druhý konec je pevně ovinut kolem kladky a připevněn k pružině. Při prodloužení 
měřícího vlákna se kladka pootočí a ručka s ní spojena ukáže na stupnici výchylku. 
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  Vlastnosti:  - velká vlastní spotřeba 
                       - malá přetížitelnost 
                       -  nerovnoměrná stupnice (výchylka ručky závisí na druhé mocnině  
                          proudu)                                                     
                       - jako ampérmetry a voltmetry, v současné době se již nepoužívají        

 

Soustava s dvojkovem 

  Princip: jedná se o novější druh tepelné soustavy, kde proud přiváděný přívodní 
spirálou prochází též pracovní spirálou z dvojkovu (obr b). Dvojkov je pásek tvořen 
dvěma pevně spolu spojenými kovy s různými součiniteli teplotní roztažnosti. Po 
zahřátí se pásek ohýbá na tu stranu, kde je materiál s menším součinitelem teplotní 
roztažnosti. Pracovní spirála se vznikajícím teplem svinuje nebo rozvinuje, a tím 
vzniká pohybový moment soustavy – dochází k natáčení ručky. Kompenzační spirála 
se při oteplení zkrucuje opačným směrem a tím vyrovnává vliv změny teploty okolí na 
výchylku ručky přístroje. 
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Vlastnosti:  - výchylka ručky závisí na druhé mocnině protékajícího proudu 
                    - nerovnoměrná stupnice 
                    - měří efektivní hodnotu střídavého proudu nebo napětí 
                    - velká tepelná setrvačnost 
                    - přesnost kolem 3 až 5%  
                    - nepotřebují tlumení 
                    - jako ampérmetry, méně často jako voltmetry 
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