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Měření rychlosti 

Rychlost přímočarého pohybu se měří velmi obtížně, proto se tento pohyb převádí nějakým kolem na 

pohyb rotační. U rotačního pohybu umíme měřit otáčky. Obvodovou rychlost pak vypočteme 

nRRv ⋅⋅=⋅= πω 2 . Rychlost proudění kapalin a plynů viz rychlostní průtokoměry. 

Jako příklad měření rychlosti přímočarého pohybu si uvedeme rychloměr osobního automobilu. Je to 

vlastně otáčkoměr, který snímá otáčky obvykle na výstupu z převodovky. Výrobce vozidla tyto otáčky 

přepočítal za pomocí stálého převodu v rozvodovce a průměrů kol na obvodovou rychlost kola, která 

odpovídá rychlosti vozidla. Při výměně pneumatiky za jiný průměr bude tedy rychloměr ukazovat 

chybně. U moderních vozů jde nastavit průměr kola v řídící jednotce. 

Na následujícím obrázku je rychloměr ze starého osobního automobilu. Tento přístroj měří dvě 

veličiny – rychlost jízdy a ujetou vzdálenost. Ve skutečnosti ale měří otáčky na výstupu z převodovky. 

Z otáček po přepočtu pomocí stálého převodu a průměru kol dostaneme rychlost jízdy, z počtu 

otáček dostaneme ujetou vzdálenost. 
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Měření zrychlení 

Měřidla zrychlení se nazývají akcelerometry. Měřidla pracují na principu setrvačnosti dle Newtonova 

zákona amF ⋅= . Základem měřidla je tělísko na pružině, která se vlivem zrychlení deformuje. 

Deformace pružiny je úměrná zrychlení a měříme ji obvykle elektricky. 
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Měření vibrací 

Vibrace působí nepříznivě na provoz strojů i na lidské zdraví. Vibrace nám často předem signalizují, že 

ve stroji dochází k nějaké závadě. Tomuto způsobu kontroly strojů za provozu se říká 

vibrodiagnostika.  

Vibrace se měří vibrometry. Jsou to rychle reagující měřiče zrychlení. Pracují také na principu 

setrvačnosti, tedy tělíska na pružině. Poloha tělíska se snímá například indukčním snímačem. Tělísko 

musí být velmi malé, aby stihlo rychle reagovat na vibrace. 
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