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CEJCHOVÁNÍ TACHODYNAMA 
 

1.  Úkol měření 
Proveďte ocejchování tachodynama použitého pro měření otáček na pracovišti se stejnosměrným 

motorem. Převodní konstantu otáček volte optimální pro výpočet otáček ze změřeného napětí. 

2. Schéma zapojení 
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Obr. 1: Schéma zapojení cejchování tachodynama. 

3. Teoretický rozbor 
Tachodynamo je v principu dynamo s cizím buzením a jeho použití je vhodné tehdy, kdy se otáčivá 

rychlost mění v širokém rozsahu. V laboratoři katedry jsou tachodynama integrována do dynamometrů 

a tvoří s nimi jeden celek. Dynamometr i tachodynamo má při měření odlišnou funkci, tachodynamo 

považujeme za samostatný stroj a ve schématu je kreslíme odděleně. Velikost a polarita stejnosměrného 

napětí na kotvě tachodynama je úměrná okamžitým otáčkám a jejich smyslu.  

            [ ] 

Důležitým požadavkem je malý vnitřní odpor a stálost převodní konstanty mezi otáčkami a výstupním 

napětím. 
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4. Postup měření 
Při prvním měření je třeba tachodynamo ocejchovat za použití jiného přesnějšího přístroje, v našem 

případě bezkontaktní otáčkoměr.  Po zjištění jmenovitých hodnot stejnosměrného motoru 

 i tachodynama stroje zapojíme dle přiloženého schématu. Pro spuštění stejnosměrného motoru je třeba 

docílit dostatečného záběrného momentu při pokud možno nízkém záběrném proudu. Proto je třeba 

splnit následující podmínky: 

a) Motor nabudíme jmenovitým proudem, 

b) Po nabuzení připojíme kotvu na nejmenší napětí, které postupně zvyšujeme. 

Aby docházelo k indukování napětí na kotvu tachodynama, je nutné v bodě a) nabudit i tachodynama 

jmenovitým proudem.  

Postupně zvyšujeme napětí na kotvě stejnosměrného motoru a zkontrolujeme, zda voltmetr na kotvě 

tachodynama je připojen ve správné polaritě. Soustrojí pomocí motoru roztočíme na 1000 otáček 

za minutu. Správnost nastavení otáček zkontrolujeme pomocí bezkontaktního otáčkoměru. Řízením 

budicího proudu tachodynama nastavíme na jeho kotvě takové napětí, aby převodní konstanta otáček 

a napětí byla celé číslo, nejlépe dekadické číslo např. 1000 ot∙min-1/ 100 V. Nastavený budicí proud 

je nutno udržovat po celé měření konstantní. Pro použití při následujících měřeních je třeba pečlivě 

zaznamenat nejen hodnotu budicího proudu, ale i evidenční číslo a použité rozsahy ampérmetru  

a voltmetru v obvodech tachodynama. Rozsah a linearitu tachodynama ověříme při 1500 ot∙min-1 

 a 500 ot∙min-1. 


