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Rezonanční soustava 

 

   Přístroje této soustavy jsou určeny k měření nízkých kmitočtů od 20Hz do 1000Hz. 
Využívají mechanické rezonance určité části své soustavy s kmity měřené střídavé 
veličiny. 
   Princip: měřící ústrojí se skládá z elektromagnetu, jha a ocelových pružin nebo - li 
jazýčků naladěných na mechanické rezonanční kmity pro určité kmitočty měřených 
proudů. Volné konce jazýčků jsou ohnuty o 90o, čímž jsou vytvořeny tzv.praporce. Při 
rezonančním kmitočtu  má jazýček největší rozkmit při nejmenší potřebné síle. 
Prochází-li cívkou elektromagnetu střídavý proud takového kmitočtu na který je 
některý z jazýčků mechanicky naladěn, rozkmitá se na největší kmity, což se projeví 
na stupnici tak, že obraz konce jazýčku (praporce) se roztáhne v obdélník největší 
délky (obr 1).  

 

  Obr 1. 

   Každý z ocelových jazýčků je naladěn na jiný měřený kmitočet lišících se od sebe o 
1 nebo 0.5Hz. Mechanický kmitočet jazýčku se mění délkou, vrtáním otvorů do 
jazýčků nebo změnou hmotnosti cínu na konci jazýčku.  
Protože střídavé magnetické pole přitahuje za dobu jednoho kmitu dvakrát, kmitají 
jazýčky dvojnásobným kmitočtem, než jaký je kmitočet měřeného proudu. 
Nahradíme-li jádro elektromagnetu v měřícím ústrojí permanentním magnetem,  
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jazýčky kmitají měřeným kmitočtem, neboť cívka střídavě zesiluje a zeslabuje 
přitažlivost permanentního magnetu, a tedy za každý jeden kmit měřeného proudu se 
jazýček přitáhne jen jednou. 

   Vlastnosti: - používají se pouze pro měření kmitočtu 
                       - nejčastější je využití pro měření síťového kmitočtu 50Hz ( -

+ 5Hz) 
                       - třída přesnosti bývá 0,5 až0,2 
                       - měřící ústrojí má jednu nebo několik řad jazýčků odstupňovaných po   
                         0,5 či 1Hz   
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