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• Zpracovávaný signál 
• Senzory pro elektrické pohony – dělení, jednotlivé typy 
• Měření elektrických veličin – senzor elektrického proudu a 

napětí 
• Snímače otáček – měření rychlosti 
• Snímače polohy 
• Senzory pro měření točivého momentu  
• Snímač průtoku kapalin a plynů 
• Měření hluku  
• Měření vibrací 
• Teplotní čidla – měření teploty 
• Teplotní diagnostika - termovize 

Obsah přednášky 



Vzorkovací zesilovač – základní princip všech digitálních osciloskopů , 
záznamníků, převodníků, ………… 

Záznam signálu - vzorkování 



výsledný signál 

nosný signál 

přenášený signál 

Amplitudová modulace 



přenášený signál 
  
 
 
 
amplitudová modulace 
 
 
 
 
fázová modulace 
 
 
 
 
šířková modulace 
 

Impulsová modulace 



Styku s měřeným objektem  
  bezdotykové 
  dotykové 
  nitrotělní 
 
Vstupní veličiny  
  elektrické 
  magnetické 
  optické 
  akustické 
  mechanické 
  termické 
  hydraulické 
  jaderné 
  chemické 
  biologické 
 

Dělení senzorů a snímačů 



Základní princip funkce  
  aktivní 
  pasivní 
 
Vnitřní princip funkce 
  fyzikálně 
  chemické 
  termoelektrické 
  magnetické 
  mechanickoelektrické  
  piezoelektrické 
  radiační 
 

Dělení senzorů a snímačů 



Tvar výstupního signálu 
  analogový 
  impulsový 
  číslicový 
 
Přesnost 
  průmyslová 
  vědecká 
  pro ruční zařízení 
  domácí spotřebiče 
  základní elektronika 
 

Dělení senzorů a snímačů 



Měřicí transformátory proudu se používají ke změně 
rozsahů (zvětšení, někdy i zmenšení) střídavých 
ampérmetrů. 

Měření elektrických veličin 



Měřicí transformátory napětí se používají ke změně 
rozsahů (zvětšení, někdy i zmenšení) střídavých 
voltmetrů 

Měření elektrických veličin 



Měřicí převodník el. veličiny na vnucený stejnosměrný proud nebo 
vnucené stejnosměrné napětí. Tyto výstupní signály mohou být 
indikovány ukazovacím měřicím přístrojem, cejchovaným v jednotkách 
měřené veličiny nebo být použity pro průmyslové měření a regulaci. 

Měřicí převodníky elektrických veličin 



Využívá se dvou zapojení tzv. open loop (otevřená smyčka) a closed loop 
(uzavřená smyčka). Pomocí obou zapojení lze měřit stejnosměrný i střídavý 
proud ve frekvenčním rozsahu do několika desítek kHz. Princip měření využívá 
Biot-Savartova zákona. Tyto snímače vykazují prakticky nulové ztráty 
v měřeném obvodu. 

Halova sonda – měření el. veličin 



SNÍMAČE PROUDU S OTEVŘENOU SMYČKOU (O/L) 

vlastnosti: 
malá konstrukční velikost 
velký měřicí rozsah 
minimální hmotnost 
nízká spotřeba 
měření bez přídavných ztrát 



SNÍMAČE PROUDU S UZAVŘENOU SMYČKOU (C/L) 
U snímačů s uzavřenou smyčkou je jádro snímače doplněno o 
kompenzační vinutí, které svou polaritou potlačuje magnetický tok 
vytvářený primárním vodičem. 

vlastnosti: 
široké frekvenční rozsah 
velmi dobrá celková přesnost 
krátká doba odezvy 
nízký teplotní drift 
výborná linearita 
nevnáší do měřeného 
obvodu přídavné ztráty 



SNÍMAČE NAPĚTÍ S UZAVŘENOU SMYČKOU (C/L) 
 Princip snímače napětí s Hallovou sondou vychází z principu snímače 
proudu s uzavřenou smyčkou. V tomto případě je vstupní měřené napětí 
převedeno prostřednictvím primárního odporu R1 na primární proud, 
který napájí primární cívku snímače. 

 

vlastnosti: 
měření velkých napětí 
bezpečná izolace 
dobrá celková přesnost 
nízký teplotní drift 
výborná linearita 
 



Wattmetr  slouží k měření elektrické energie v reálném čase, umožňuje 
přehledným způsobem zjišťovat, měřit a sledovat spotřebu elektrické 
energie elektrických spotřebičů. 

Univerzální přístroje – měření el. veličin 



Použití senzorů v elektrické trakci 



SNÍMAČE  OTÁČEK  ELEKTRO  POHONU 
  

 tachodynamo – max. 6000/min, 80V 
  
 tachoalternátor 
 
 impulsní tachogenerátory – optoelektrické/indukční 
  
 inkrementální  snímače 
 
 resolver 
 



Použití snímačů otáček – měření rychlosti 



Tachodynamo je rotační elektrický stroj, který generuje 
stejnosměrné napětí. Výstupní hodnota napětí se lineárně mění s 
otáčkami rotoru.  

Tachodynamo 



Magnetické snímače reagují na vnější magnetické pole 

Magnetické čidlo otáček 



Bezkontaktní indukční snímače otáček se používají 
zejména v odvětvích průmyslové automatizace a robotiky. 

Indukční snímač otáček 



Magnetorezistivita, závislost elektrického odporu některých 
materiálů na intenzitě magnetického pole 

Magnetoresistivní snímač MR 



Výstupem resolveru jsou dvě napětí se sinusovými průběhy 
během jedné otáčky. Jsou fázově posunutá o 90°a dávají 
informaci o poloze hřídele. Vznikají indukcí ve dvou kolmých 
cívkách statoru ze střídavě napájené otočné cívky. 

Resolver 



Odporové snímače polohy nespojité 

Indukční snímače polohy 

Snímače polohy 



http://www.sick.com/cz/cs-cs/home/products/product_portfolio/Pages/product_overview.aspx 

Kapacitní snímače polohy 

http://www.sick.com/cz/cs-cs/home/products/product_portfolio/Pages/product_overview.aspx
http://www.sick.com/cz/cs-cs/home/products/product_portfolio/Pages/product_overview.aspx


Snímače tlaku : 
 manostaty s mikrospínačem 
 odporové membránové 
 kontaktní s signalizace mezí 
 tenzometrická čidla 
 snímače tlakové diference 

http://www.hbm.com/en/menu/products/strain-gages-accessories/ 

Snímače tlaku a momentu 

http://www.hbm.com/en/menu/products/strain-gages-accessories/


http://www.kistler.com/cz/en/applications/electricmotortesting/overview 

Snímače momentu 

http://www.kistler.com/cz/en/applications/electricmotortesting/overview


                             

Snímače momentu 

http://www.kistler.com/cz/en/applications/electricmotortesting/overview


http://www.kistler.com/do.content.de.en-de.us?content=KistlerCountryHome&reset=true 

Snímače momentu 

http://www.kistler.com/do.content.de.en-de.us?content=KistlerCountryHome&reset=true
http://www.kistler.com/cz/en/applications/electricmotortesting/overview


                             

Snímače momentu 

http://www.kistler.com/cz/en/applications/electricmotortesting/overview


                             

http://www.magtrol.com/torque/torquetransducers.html 

Snímače momentu - MAGTROL 

http://www.magtrol.com/torque/torquetransducers.html
http://www.kistler.com/cz/en/applications/electricmotortesting/overview


Snímače momentu 

http://www.kistler.com/cz/en/applications/electricmotortesting/overview


http://www.kistler.com/mediaaccess/871_research_3_L.jpg 

Snímače momentu 

http://www.kistler.com/mediaaccess/871_research_3_L.jpg
http://www.kistler.com/cz/en/applications/electricmotortesting/overview


http://www.kistler.com/cz/en/applications/electricmotortesting/overview 

Snímače momentu 

http://www.kistler.com/cz/en/applications/electricmotortesting/overview
http://www.kistler.com/cz/en/applications/electricmotortesting/overview


Dynamometr - přístroj pro měření mechanické síly, nebo momentu rotujícího motoru 

http://www.vues.cz/cs 

http://www.vues.cz/cs




Snímače momentu 

http://www.kistler.com/cz/en/applications/electricmotortesting/overview


Snímače průtoku : 
  
 měřící clony a dýzy, rychlostní, indukční,  
 ultrazvukové, vírové, hmotnostní a rotametry  

Snímač průtoku kapalin a plynů 



Hluková diagnostika - hluková analýza 
představuje jednu z diagnostických 
metod pro určení stavu stroje a na jejím 
základě lze usuzovat na nežádoucí jevy, 
které se projevují po určité době 
provozování stroje, a jenž mohou v 
budoucnosti znamenat riziko pro plnění 
žádaných funkcí. 

Měření hluku 



Vibrační diagnostika je jednou z metod 
bezdemontážní nedestruktivní diagnostiky 
rotačních strojních zařízení. Využívá vibrace, které 
generuje zařízení v chodu, jako zdroj informací o 
způsobu jeho provozu. 

Čidlo pro měření 
vibrací v jedné ose 

Měření vibrací ne elektrických pohonech 



Snímače teploty :  bimetalové s kontaktem 
   kapilárové 
   termoelektrické 
   odporové PT100 / 10mA  (PT1000) 
 
 

Teplotní čidla – měření teploty 



Bimetalový teploměr  
je teploměr, který pro měření teploty 
využívá pásek složený ze dvou kovů s 
různými činiteli tepelné roztažnosti. 

Bimetalový snímač s 
kontaktem 



Teplotní odporová čidla řady PT100 mají rozsah -30.. +200 °C 

Teplotní čidlo PT100 (PT1000) 



Standardní snímače teploty NiCr-Ni (typ K). 

Termočlánkové snímače typu K 



Termovizní měření je nástroj pro identifikaci 
problémových oblastí při výrobě, přenosu a distribuci 
elektrické energie. Termovizní měření umožňuje on-
line kontroly elektrických zařízení, protože se kontrola 
uskutečňuje během provozu pod zatížením, bez 
ovlivnění měřeného zařízení a bez nutnosti odstávek 
dodávky/odběru elektrické energie; termovizní měření 
je bezkontaktní a nedestruktivní metoda. 

Teplotní diagnostika - termovize 


