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Prezentace slouží jako podpora k výkladu o měření
otáček v technické praxi.
DUM je určen především pro čtvrté ročníky všech oborů
středních průmyslových škol strojnických.
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Měření otá čekTéma:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICTŠablona:
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Otáčkom ěry - Osnova:

• Mechanická po čítadla otá ček (za čas)

• Odst ředivé otá čkom ěry (mechanické, kapalinové)

• Elektrické otá čkom ěry
– vyu žívající elektromagnetickou indukci (tachodynama, 

asynchronní a střídavé tachogenerátory);

– Impulsní sníma če otáček (založené na optoelektronickém 
principu nebo s Hallovou sondou, Založené na změně
kapacity, indukčnosti apod., Snímače s Hallovou sondou.)

• Stroboskopické otá čkom ěry
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Mechanická po čítadla otá ček:

Počítadlo vále čkové: Počítadlo řadové:
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Tachoskop :
(Jaquet ův)
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Odst ředivý mechanický 
otáčkom ěr:
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Odst ředivý kapalinový 
otáčkom ěr:

Tachograf:
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„Bifluid ální“ otá čkom ěr:
(20 až 10 000 min-1)
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Tachodynamo :
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Tacho altern átor:
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Elektrické otá čkom ěry- elektromagnetické
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Snímač otáček (rychlosti) s induktan čním
čidlem :
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Elektrické otá čkom ěry-
impulsní s permanentním 

magnetem
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Otáčkom ěry- impulsní
optické
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Stroboskopické otá čkom ěry – mechanické:
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Stroboskopické otá čkom ěry – elektronické:
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Stroboskop:



17

Kmitavý otá čkom ěr:

Jazýček Vodítko

Stupnice (cejchovní diagram)

Posuv Šroub

Držák
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Rezonan ční (jazý čkový, ladi čkový) kmitom ěr:
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„Interaktivní prvky“:

• Překreslete si vyu čujícím ur čená schémata atp.;

• V průběhu výkladu si poznamenávejte klí čové informace;

• Popište vlastními slovy jednotlivé snímky (vysv ětlete funkci, atp.);

• Pokuste se nalézt v práv ě probrané prezentaci nep řesnosti, pro 
svůj názor formulujte argumenty;
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