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Měření otáček 

Otáčkoměry jsou běžně používaná měřidla. Ve strojařské praxi obvykle používáme otáčky za minutu. 

Odstředivé otáčkoměry 

Tyto otáčkoměry pracují na principu odstředivé síly. Vlivem odstředivé síly  se vychylují závaží, jejich 

pohyb se přenáší na ručičku. Nebo odstředivou silou kapalina zaujímá tvar paraboloidu, měříme pak 

výšku hladiny v prostřední trubici. 
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Otáčkoměry využívající vířivé proudy 

Vlivem vířivých proudů vytvořených rotujícím magnetem se natáčí bubínek s ručičkou. Natočení 

odpovídá otáčkám magnetu. Tento způsob měření otáček se používá u tachometrů starších 

automobilů. 
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Tachodynamo 

Tachodynamo je malé dynamo, výstupní napětí je úměrné otáčkám. Čím větší otáčky, tím větší napětí 

bude na svorkách tachodynama. Používá se zejména pro průmyslové měření otáček. 

 

Stroboskopické otáčkoměry 

Rotující předmět osvětlujeme záblesky určité frekvence. Když je frekvence záblesků shodná 

s otáčkami předmětu, předmět se zdánlivě zastaví. Frekvence záblesků pak odpovídá otáčkám 

předmětu. 

Impulsní otáčkoměry 

Jsou to nejčastěji používané otáčkoměry. Je potřeba vytvořit elektrické impulzy. Z počtu impulzů za 

jednotku času elektronika vypočte otáčky. Impulzy můžeme vytvořit průchodem magnetu kolem 

cívky. Nebo záblesky světla přes děrovaný kotouč na fotodiodu. Případně odrazem světla od lesklé 

plošky. Tento princip se často používá i pro regulaci otáček malých elektromotorků. 
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