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POMIARY NAPIĘCIA STAŁEGO
PRZYRZĄDAMI ANALOGOWYMI I CYFROWYMI
Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest poznanie:
- podstawowej wielkości elektrycznej – napięcia
- parametrów typowych woltomierzy prądu stałego oraz warunków poprawnej ich eksploatacji,
- metod obliczania i eliminowania błędów pomiaru, wynikających ze zmiany wartości mierzonej
wskutek włączania przyrządu pomiarowego,
- zachowania się woltomierzy napięcia stałego w przypadku pomiarów sygnału stałego z
zakłóceniem w postaci sinusoidalnej składowej zmiennej.

Program ćwiczenia
1. Pomiar napięcia wyjściowego źródła napięcia
1.1. Pomiar napięcia wyjściowego idealnego źródła napięcia (rys. 1)
1.1.1. Traktując zasilacz napięciowy jak idealne źródło napięcia, ustalić na nim pewną
wartość napięcia (np. ok. 5V) i zmierzyć je kolejno wszystkimi dostępnymi
woltomierzami (ustalonego na początku napięcia, nie zmieniać). Narysować ideowy
schemat badanego zagadnienia.
1.1.2. Określić wyniki pomiarów z uwzględnieniem niepewności wskazań.
1.1.3. Sprawdzić, czy wszystkie wyniki są spójne.
1.2. Pomiar napięcia wyjściowego rzeczywistego źródła napięcia o różnej rezystancji
wewnętrznej (rys. 2)
1.2.1. Traktując zasilacz napięciowy jak idealne źródło napięcia, połączyć go szeregowo z
rezystorem o nastawianej rezystancji (np. opornik dekadowy), tworząc w ten sposób
rzeczywiste źródło napięcia. Ustalić na zasilaczu napięcie takie samo jak w poprzednim
punkcie oraz zmieniając tylko wartość rezystora (np. 0, 10, 100, 1000, 10000)
Zmierzyć napięcie na wyjściu tak utworzonego źródła napięcia kolejno wszystkimi
dostępnymi woltomierzami. Narysować ideowy schemat badanego zagadnienia.
1.2.2. Przy każdym pomiarze dobierać odpowiednio zakres pomiarowy oraz zwracać uwagę
czy przy okazji nie zmienia się rezystancja wewnętrzna woltomierza. Dla każdego
pomiaru zapisywać zarówno rezystancję źródła jak też rezystancję woltomierza.
1.2.3. Określić wyniki pomiarów z uwzględnieniem tylko niepewności wskazań.
1.2.4. Wiedząc, że niezależnie od rezystancji wewnętrznej źródła, idealny woltomierz
powinien wskazywać jednakowe napięcie, sprawdzić spójność wyników pomiarów.
1.2.5. Oszacować systematyczne błędy metody poszczególnych pomiarów. Podać wyniki
pomiaru napięcia źródła, skorygowane o wartość poprawki. Wskazać warunki, w których
poprawka ta nie ma istotnego wpływu na ostateczny wynik oraz warunki, kiedy ma
znaczący wpływ. Sprawdzić spójność poprawionych wyników pomiarów.
2. Pomiar stałej dzielnika (rys. 3)
2.1. Pomiar stałej dzielnika o małej rezystancji wejściowej (1 k)
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2.1.1. Dla dwu wartości nastaw stałej dzielnika k (np. 1 i 2) zmierzyć napięcie wejściowe
dzielnika woltomierzem analogowym, a wyjściowe woltomierzem cyfrowym. Narysować
ideowy schemat badanego zagadnienia.
2.1.2. Określić błędy pomiaru napięcia wejściowego i wyjściowego.
2.1.3. Obliczyć stałą dzielnika (k=Uwe/Uwy) i niepewność wyznaczonej wartości.
2.1.4. Powtórzyć pomiary stałej po zamianie miejscami woltomierzy.
2.1.5. Porównać wyniki.
2.2. Pomiar stałej dzielnika o dużej rezystancji wejściowej (1 M)
2.2.1. Pomiary i analizę wykonać analogicznie do punktu 2.1.
3. *Pomiar napięcia w różnych punktach obwodu elektrycznego
3.1. Utworzyć dowolny obwód sieci rezystorów, zasilić go i zmierzyć napięcia w kilku
punktach (np. na zasilaczu, na wybranym rezystorze, pomiędzy dowolnymi punktami
obwodu)
3.1.1. Przeprowadzić analizę pomiaru i podać jak najdokładniej ostateczne wyniki.
4. *Pomiar napięcia stałego (DC) zakłóconego sygnałem zmiennym (AC)
4.1. Zbadać wpływ, na wskazania woltomierzy analogowych i cyfrowych, dodania
sinusoidalnej składowej zmiennej do napięcia stałego.
4.1.1. Badania wykonać w zakresie częstotliwości od ułamków herca do kilkuset herców,
przy ustalonych kilku wartościach napięć DC i AC.
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Uwagi do wykonania ćwiczenia
1.

Połączeniowe schematy pomiarowe.
+

Zasilacz

_

+
Ux

Woltomierz
_

Rys. 1. Połączeniowy schemat pomiarowy - pomiar napięcia na wyjściu źródła idealnego.

+
Zasilacz

+
Ux Woltomierz
_

_

Opornik
dekadowy
Rys. 2. Połączeniowy schemat pomiarowy - pomiar napięcia na wyjściu źródła rzeczywistego.
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Rys. 3. Połączeniowy schemat pomiarowy - pomiar stałej dzielnika napięcia.

W sprawozdaniach zamieszczać schematy ideowe !!!!!!!
2.

Przykładowe tabele pomiarowe

Tabela pomiarowa dla woltomierza analogowego: kl=.........[%]; 'rezystancja' charakterystyczna: …...............[Ω/V]
L.p.

α

αmax

UVzakr

UV

Rv

ΔUV

δUV

UV ± ΔUV

[dz]

[dz]

[V]

[V]

[kΩ]

[V]

[%]

[V]

1
2

Opis oznaczeń:
α – wychylenie wskazówki
αmax – maksymalna liczba działek na wybranej skali
UVzakr – zakres woltomierza
UV – napięcie wskazywane przez woltomierz
RV – rezystancja wewnętrzna woltomierza
Tabela pomiarowa dla woltomierza cyfrowego:
L.p.

UV

UVzakr

Rv

Δr

a[%]+b[%] lub

ΔUV

δUV

UV ± ΔUV

[V]

[V]

[MΩ]

[V]

a[%]+n cyfr

[V]

[%]

[V]

1
2

Opis oznaczeń:
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Δr – rozdzielczość
a[%] + b[%] lub a[%]+ n cyfr – dokładność woltomierza podana przez producenta
UVzakr – zakres woltomierza
UV – napięcie wskazywane przez woltomierz
RV – rezystancja wewnętrzna woltomierza
Tabela pomiarowa dla pomiaru napięcia na wyjściu źródła rzeczywistego:
L.p.

UV

ΔUV

δUV

RV

Rw

ΔmU

δmU

UV ± ΔUV

(UV+p) ± ΔUV

[V]

[V]

[%]

[Ω]

[Ω]

[V]

[%]

[V]

[V]

Uwagi

1

Woltomierz 1

2

Woltomierz 2

Opis oznaczeń:
ΔmU – bezwzględny błąd metody
ΔUV – bezwzględna niepewność wskazań woltomierza
UV – napięcie wskazywane przez woltomierz
RV – rezystancja wewnętrzna woltomierza
Rw – rezystancja wewnętrzna źródła
p – poprawka

3.
Można przyjąć, że rezystancja wyjściowa (wewnętrzna) zasilacza, będącego na wyposażeniu
stanowiska, jest równa zeru - czyli połączenie szeregowe zasilacza z zewnętrznym rezystorem
tworzy rzeczywiste źródło napięcia o rezystancji wewnętrznej równej wartości dołączonego
rezystora. Jako rezystor symulujący rezystancję wewnętrzną źródła zastosować opornik dekadowy.
4.
Dzielniki napięcia o rezystancji wejściowej 1kΩ i 1MΩ znajdują się w jednej obudowie.
Zwrócić uwagę na to, jak określa się stałą podziału dzielnika na podstawie jego nastaw.
5.

Do budowy dowolnego obwodu wykorzystać makietę dostępną na stanowisku.

6.
Generator, który jest na stanowisku, umożliwia uzyskanie sygnału zmiennego ze składową
stałą. Składowa stała ma oddzielny regulator wartości (składowa stała nazywana jest także
„offsetem”).
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Pomiary napięcia stałego

Wprowadzenie
Wymagane zasoby wiedzy
Przystępując do wykonania niniejszego ćwiczenia należy mieć opanowane następujące
zagadnienia:
 analiza prostych stało-prądowych obwodów (zawierających źródła napięciowe, prądowe oraz
rezystory) a w szczególności twierdzenie Thevenina,
 obsługa analogowych i cyfrowych przyrządów pomiarowych a w szczególności:
◦ ustawianie funkcji przyrządów wielofunkcyjnych (multimetrów),
◦ dobór zakresów,
◦ odczyt wartości mierzonych,
◦ znajdowanie potrzebnych parametrów przyrządów,
◦ wyznaczanie niepewności wskazań,
◦ poprawny zapis ostatecznego wyniku pomiaru,
 sprawdzanie spójności wyników pomiarów,
 niepewności pomiarów pośrednich (metoda różniczki zupełnej i logarytmicznej).

1. Obiekt pomiaru
Jedną z podstawowych wielkości elektrycznych jest napięcie elektryczne. Jest ono
definiowane jako różnica potencjałów pomiędzy dwoma punktami obwodu elektrycznego lub
elementu elektronicznego i wyrażane jest w woltach (V). Inaczej napięcie określa się jako stosunek
pracy wykonanej podczas przenoszenia ładunku elektrycznego między punktami, dla których
określa się napięcie, do wartości tego ładunku. W tzw. obwodach stało-prądowych potencjały oraz
ich różnice mają stałą w czasie wartość. Napięcie stałe oznacza się literą U, a jeśli dotyczy ono
napięcia źródła, wtedy stosuje się zwykle literę E (i nazywa się siłą elektromotoryczną źródła).
Punkt o potencjale wyższym oznacza się „+”, a punkt o potencjale niższym „ __”, natomiast na
schematach napięcie zaznacza się strzałką, której grot wskazuje punkt o wyższym potencjale.
W obwodach elektrycznych mamy do czynienia z napięciem w postaci:
 napięcia jako różnicy potencjałów pomiędzy dowolnie wybranymi punktami obwodu
elektrycznego (przy podejściu bardzo ogólnym);
 napięcia na zaciskach źródła napięcia;
 napięcia jako tzw. spadku napięcia na elementach, występującego w obwodach, w których
płynie prąd.
Należy tutaj zaznaczyć, że po to, abyśmy mieli do czynienia z napięciem, nie jest niezbędny prąd –
np. napięcie na źródłach napięcia. Z drugiej jednak strony, płynący prąd jest też powodem
powstawania napięcia w postaci spadku napięcia.
Przystępując do pomiarów napięć należy mieć świadomość tego, co dzieje się w obwodach
w określonych sytuacjach, czyli wiedzieć jak analizować obwody elektryczne. Spróbujmy podejść
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do tego zagadnienia w sposób jak najbardziej ogólny, który doprowadziłby do jednolitej metodyki
postępowania w każdym przypadku. Zatem zauważamy, że jeśli interesuje nas napięcie U x, o
którym wiemy, że występuje pomiędzy dwoma punktami obwodu, to można te punkty zaznaczyć
jako zaciski, a pozostałą część obwodu potraktować jak czarną skrzynkę (rys. 1).
+

Badany obwód

Ux

_

Rys. 1. Badany obwód jako czarna skrzynka.

Powstaje nam wtedy dwójnik, o którym wiemy, że jest aktywny (ponieważ inaczej nie byłoby
napięcia) oraz ma jakąś rezystancję (każdy dwójnik ma swoją rezystancję a w szczególności może
ona być zerowa lub nieskończona). Niezależnie od tego czy znamy strukturę obwodu w czarnej
skrzynce czy też nie, możemy zastąpić go (stosując twierdzenie Thevenina) równoważnym
modelem Thevenina (rys. 2).

Badany obwód
+
E

↑
Ux=E

Rw

_

Rys. 2. Model Thevenina.

W modelu tym wartość napięcia źródła E jest równa napięciu na zaciskach końcowych modelu
czyli napięciu, które nas interesuje (U x) i którego nie znamy. Wiemy teraz, że niezależnie od
sytuacji, każdy pomiar napięcia można przedstawić w postaci pomiaru napięcia na zaciskach
modelu Thevenina (lub inaczej - rzeczywistego źródła napięcia). Określając elementy tego modelu
wartość E nie musimy wyznaczać (jest ona równa nieznanemu nam napięciu, które mamy
zmierzyć), natomiast wartość rezystancji Rw powinna być nam znana lub powinniśmy ją
wyznaczyć.

2. Narzędzia i metody pomiarowe
Najprostszą metodą pomiaru napięcia jest metoda bezpośrednia, w której napięcie mierzy
się woltomierzem (rys. 3). Woltomierz przykłada się do punktów, pomiędzy którymi występuje
interesujące nas napięcie i odczytuje się z niego zmierzoną wartość.

+
Badany obwód

_

+
Ux

_

Woltomierz

Rys. 3. Połączeniowy schemat pomiarowy pomiaru napięcia metodą bezpośrednią.
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2.1. Woltomierz
Idealny woltomierz (rys. 4a) jest przyrządem o dwóch zaciskach pomiarowych, które
oznaczone są jako zacisk wyższego potencjału („+”, Hi lub tzw. zacisk „gorący”) oraz zacisk
niższego potencjału („__”, Lo lub tzw. zacisk „zimny)”. Cechuje się on nieskończoną rezystancją
wewnętrzną, po to aby nie wpływał na badany obiekt, czyli aby nie zmieniał warunków jakie
panują w obwodzie. Rzeczywisty woltomierz (rys. 4b) posiada jednak skończoną rezystancję
(RV≠∞), aczkolwiek producenci dbają, aby była ona jak największa.
+
+

UV

V

UV

_
a)

RV

V

_
b)

Rys. 4. Schemat woltomierza idealnego (a) i rzeczywistego (b).

W przypadku woltomierzy wielozakresowych zwykle rezystancja ta jest inna na każdym zakresie.
Ponadto należy pamiętać, że rzeczywisty woltomierz obarczony jest niepewnością wskazań, którą
należy uwzględnić w wyniku pomiaru. Na tą niepewność ma też wpływ zakres woltomierza,
dlatego w woltomierzach wielozakresowych należy dobrać zakres odpowiednio do mierzonej
wartości, tak aby był właściwie wykorzystany. Oznacza to, że zakres powinien być jak najbliższy
mierzonej wartości ale nie mniejszy od niej.
Zakresy uniwersalnych przyrządów pozwalają na pomiary bezpośrednie napięć, od
kilkudziesięciu miliwoltów do setek woltów.
2.1.1. Woltomierz analogowy
Wartość zmierzoną przez woltomierz analogowy określa się na podstawie wychylenia
wskazówki, a dokładność wskazań określona jest poprzez wskaźnik klasy (w skrócie nazywany
klasą). Rezystancja wewnętrzna takiego woltomierza podawana jest bezpośrednio w Ω lub jako tzw.
rezystancja charakterystyczna w Ω/V i bywa różna dla różnych zakresów. W celu wyznaczenia
rezystancji woltomierza, na podstawie rezystancji charakterystycznej, mnoży się ją przez zakres
pomiarowy. Niezbędne zależności:
U
kl⋅U Vzakr
kl⋅U Vzakr
*
U V =α Vzakr [V],
ΔU V =
[V], δU V =
[%],
[Ω].
RV =Rch⋅U Vzakr
α max
UV
100
Występują tu następujące wielkości:

α -wychylenie wskazówki [dz],
αmax – maksymalna liczba działek na wybranej skali [dz],
UVzakr – zakres woltomierza [V],
UV – napięcie wskazywane przez woltomierz [V],
kl – klasa woltomierza [%] (klasa podawana jest w %, choć producenci tego nie zaznaczają),
ΔUV – bezwzględna niepewność wskazań [V],
δUV – względna niepewność wskazań [%]
2.1.2. Woltomierz cyfrowy
Wartość zmierzoną przez woltomierz cyfrowy odczytuje się bezpośrednio z pola
odczytowego przyrządu a dokładność wskazań określona jest poprzez błąd podstawowy oraz błąd
dyskretyzacji. Rezystancja wewnętrzna takiego woltomierza podawana jest bezpośrednio w Ω i
bywa różna dla różnych zakresów. Niezbędne zależności:
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ΔU V
⋅100 [%],
UV
b[ % ]
Δ d U =U Vzakr⋅
[V] lub Δ d U =n⋅Δ r U [V].
100

δU V =

a [% ]
[V],
100
Występują tu następujące wielkości:
UV – napięcie wskazywane przez woltomierz [V],
UVzakr – zakres woltomierza [V],
ΔpU – bezwzględny podstawowy błąd wskazań [V],
ΔdU – bezwzględny błąd dyskretyzacji [V],
a[%] – wskaźnik błędu podstawowego,
b[%] – wskaźnik błędu dyskretyzacji,
ΔrU – rozdzielczość woltomierza na danym zakresie [V],
n – liczba jednostek niepewnych ostatniej cyfry [bez wymiaru],
ΔUV – bezwzględna całkowita niepewność wskazań [V],
δUV – względna całkowita niepewność wskazań [%].
Δ p U =U V⋅

3. Analiza obwodu pomiarowego i błąd metody
Wykonując pomiar napięcia wg schematu jak na rys. 3, przy założeniu, że interesuje nas
tylko napięcie, można do celów analizy przyjąć schemat ideowy przedstawiony na rys. 5.
+
+
E=Ux
_

V
_

Rys. 5. Ideowy schemat pomiaru napięcia metodą bezpośrednią.

Założono tutaj, że badany obiekt można zamodelować idealnym źródłem napięcia E (które
wytwarza tylko napięcie) oraz woltomierz potraktować jako idealny (względem rezystancji
wewnętrznej). Przy takim podejściu wynik pomiaru będzie zależał od niepewności wskazań
woltomierza, czyli że rzeczywista (nieznana) wartość Ux będzie zawierała się w przedziale:
U V ± ΔU V
U V ±δU V .
lub
Jednak, jak już było wspomniane, rzeczywisty woltomierz cechuje się skończoną rezystancją
wewnętrzną (rys. 4b) oraz badany obwód też zwykle cechuje się jakąś niezerową rezystancją
(Rw≠0). W związku z tym, w celu dokładniejszej analizy, należy dla badanego obwodu zastosować
model Thevenina oraz uwzględnić rezystancję wewnętrzną woltomierza co prowadzi do schematu z
rys. 6.
Woltomierz
Źródło napięcia
+
+
E ↑
UV
RV
V
Rw
_
_
Rys. 6. Ideowy schemat pomiarowy z zaznaczonymi elementami mającymi wpływ na wynik pomiaru.
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Analizując ten obwód zauważamy, że napięcie E jest równe napięciu występującemu na zaciskach
badanego obwodu przed podłączeniem do niego woltomierza czyli napięciu Ux. Ale na tych samych
zaciskach sytuacja się zmienia po podłączeniu rzeczywistego woltomierza, ponieważ wskutek
istnienia skończonej rezystancji wewnętrznej woltomierza w obwodzie zaczyna płynąć prąd
powodujący pojawienie się spadku napięcia na rezystancji R w. W związku z tym napięcie pomiędzy
badanymi zaciskami (więc to, które będzie mierzył woltomierz) jest równe spadkowi napięcia na
rezystancji RV i wynosi URv=E-URw (gdzie URw jest spadkiem napięcia na rezystancji wewnętrznej
obwodu Rw). Wynika to z napięciowego prawa Kirchhoffa zastosowanego do oczka zawierającego
E, Rw i RV.
U V =U R =E−U R ≠ E ,
U x =E ,
U V ≠U x
Nierówność rzeczywistego napięcia Ux i napięcia mierzonego przez woltomierz U V, wskazuje na
istnienie błędu w takiej metodzie. Błąd ten ma charakter systematyczny a jego wartość można
wyznaczyć stosując definicję błędu pomiaru
U
R
Δ m U =U V −U x =−U R =−I⋅Rw =− V ⋅Rw =−U V⋅ w ,
RV
RV
U −U x −I⋅R w
R
Rw
E
δ mU = V
=
=−
⋅ w =−
,
Ux
Ux
R w + RV U x
Rw +RV
UV
E
=
gdzie I =I V =
.
RV RV +Rw
Zauważmy, że jeśli tylko Rw=0 lub RV=, wtedy błąd metody nie występuje (jest zerowy) ale w
przeciwnym wypadku wynik pomiaru napięcia w takiej metodzie jest obciążony systematycznym
błędem metody. Poza tym w każdym przypadku będziemy mieć do czynienia z niepewnością
wskazań woltomierza. Nawet jeśli błąd metody występuje, ale jest mniejszy o rząd od niepewności
wskazań
δU V >10⋅∣δ m U∣ ,
wtedy również nie musimy go uwzględniać, w przeciwnym wypadku należy wyznaczyć poprawkę
p=−Δ m U
i uwzględnić ją w ostatecznym wyniku pomiaru następująco:
(U V + p)± ΔU V
(U V + p)±δU V .
lub
V

w

w

Podsumowując, przy pomiarach napięcia, omawianą metodą, należy znać rezystancję
wewnętrzną (zastępczą) obwodu (rezystancję woltomierza znamy, gdyż podawana jest w danych
technicznych przyrządu), dla którego wykonujemy pomiar albo wyznaczyć ją, jeśli znamy strukturę
obwodu. Porównując tą rezystancję z rezystancją woltomierza możemy ocenić czy w wyniku
pomiaru należy uwzględnić poprawkę. Jeśli nie znamy rezystancji obwodu, wtedy albo ufamy, że
jest ona znacznie mniejsza od rezystancji woltomierza albo rezygnujemy z takich pomiarów
stwierdzając, że wynik nie będzie wiarygodny.
Rozpatrzmy przykładowy rzeczywisty problem, który prezentuje metodykę postępowania.
Niech zadanie będzie następujące. Chcemy zasilać jakieś urządzenie, ale dysponujemy zasilaczem o
wyższej wartości napięcia niż jest nam potrzebne. W takich przypadkach zwykle stosuje się
dzielnik napięcia, który umożliwia podział (zmniejszenie) napięcia wejściowego w zadanym
stopniu (k). Mając zasilacz oraz dzielnik o ustalonym stopniu podziału chcemy zweryfikować jego
działanie poprzez pomiary napięć na jego wejściu oraz wyjściu. Realizujemy w tym celu pomiar wg
schematu ideowego z rys. 7. Zaznaczono tutaj elementy, które mogą mieć wpływ na wynik
pomiaru, przyjmując dla dzielnika najprostszy jego model.
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Rys. 7. Ideowy schemat pomiarowy stałej dzielnika (k).

Aby właściwie ocenić wskazania woltomierzy, musimy wyznaczyć obwody zastępcze dla naszego
układu w punktach, w których wpięliśmy woltomierze. Dla każdego woltomierza otrzymujemy
obwód w postaci z rys. 6, wiedząc już, że interesuje nas wyznaczenie tylko R w. Zanim zaczniemy ją
wyznaczać powinniśmy znać wartości R1 i R2. Nie są nam one znane, zwłaszcza, że zamierzamy
weryfikować dzielnik, który one stanowią, ale z drugiej strony bez ich znajomości (przynajmniej
przybliżonej) nie wyznaczymy Rw a tym samym wyniki pomiarów mogą nie być wiarygodne. W
związku z tym musimy skorzystać z informacji, którymi dysponujemy, aby je określić.
Dysponujemy założonym stosunkiem k, oraz często podawaną dla dzielników, rezystancją
wejściową. Przy braku tych informacji możemy, np. dla dzielników pasywnych, zmierzyć
omomierzem rezystancje wejściową i wyjściową. Następnie za pomocą zależności dla dzielników
wyznaczyć wartości rezystancji R1 i R2. W kolejnym kroku zajmijmy się najpierw obwodem
wejściowym czyli pomiarem napięcia wejściowego. Po usunięciu z obwodu woltomierza V 1,
wyznaczamy rezystancję zastępczą obwodu „widzianą” z zacisków 1 i 2, otrzymując:
((RV2 || R2) + R1) || Rwz (znaczek || symbolizuje połączenie równoległe). Można zauważyć, że jeśli
Rwz jest równe zeru, wtedy wypadkowa rezystancja też równa się zeru i w tym przypadku,
niezależnie od rezystancji woltomierza RV1, nie popełniamy błędu metody a napięcie wejściowe
będzie równe wskazaniu woltomierza z dokładnością jego wskazania (U V1 ± ΔUV1). Rozpatrując
obwód wyjściowy czyli pomiar napięcia wyjściowego, usuwamy tym razem woltomierz V 2 i
wyznaczamy rezystancję zastępczą obwodu „widzianą” z zacisków 3 i 4, która wynosi:
(((Rwz || RV1) + R1) || R2). Ta rezystancja już nie będzie równa zeru nawet przy zerowej wartości R wz.
Musimy zatem ją obliczyć i razem z RV2 użyć do wyznaczenia poprawki, którą dodamy do
wskazania woltomierza V2. W tym przypadku napięcie wyjściowe będzie określone jako
((UV2 + p) ± ΔUV2).

4. Informacje dodatkowe
Rozważając pomiary napięcia stałego przyrządami analogowymi lub cyfrowymi zakłada się
zwykle, że mierzony sygnał jest stały w czasie, czyli u(t) = const. W rzeczywistości warunek ten nie
zawsze jest spełniony. Obwód mierzony może być zasilany ze źródła o niewysokim stopniu
stabilizacji, bądź też podlegać wpływom zakłóceń, mających swe źródło poza rozpatrywanym
układem. Często sam przyrząd pomiarowy, zwłaszcza cyfrowy o dużej rezystancji wejściowej,
może wprowadzać zakłócenia do obwodu mierzonego. Zakłócenia zewnętrzne mogą oddziaływać
zarówno na obiekt pomiaru jak i na przewody połączeniowe. Efektem tych oddziaływań jest
ekwiwalentne źródło zakłóceń Us, szeregowo włączone z mierzonym obiektem Ux (rys. 8).
Podstawową przyczyną zakłóceń jest oddziaływanie sieci elektrycznej doprowadzającej do
stanowisk pomiarowych energię niezbędną do pracy urządzeń pomiarowych, wykonawczych,
komputerów, oświetlenia, itp. Sprzężenie między źródłem mierzonym i obwodami wejściowymi
woltomierza z jednej strony, a kablem energetycznym z drugiej, powoduje pojawienie się w
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mierzonym sygnale składowej zmiennej (zakłóceń) o częstotliwości 50Hz lub jej wielokrotności. W
woltomierzach cyfrowych całkujących, prawie całkowitą eliminację zakłóceń pochodzących od
sieci energetycznej o częstotliwości 50Hz osiąga się dzięki zasadzie pomiaru. W całkującym
woltomierzu napięcie mierzone jest dołączone na wejście całkującego przetwornika A/C przez czas
20ms lub jego wielokrotność. Po tym czasie (zwanym czasem całowania) napięcie na wyjściu
przetwornika odpowiada wartości średniej napięcia wejściowego. Ponieważ wartość średnia
zakłóceń sinusoidalnych, za czas równy ich okresowi wynosi zero, dlatego napięcie na wyjściu
przetwornika całkującego po czasie całkowania odpowiada wartości składowej stałej mierzonego
napięcia.
Drugim czynnikiem powodującym zakłócenie mierzonego sygnału może być szyna
uziemiająca (rys. 8), do której w punkcie (1) dołączone jest mierzone źródło, a w punkcie (2)
woltomierz. Jeżeli między punktami (1) i (2) występuje rezystancja R szyny i przez szynę płynie prąd
Is, to pomiędzy punktami przyłączenia woltomierza pojawi się napięcie zakłócające U R. Nawet
nieznaczna rezystancja szyny (miliomy) przy dużych prądach I s może powodować istotne
zakłócenia.

~

US

UX

IS

(1)

V

R szyny

UR

~

(2)

IS

Rys. 8. Schemat zastępczy obwodu z dwu-zaciskowym połączeniem z woltomierzem.

Wpływ napięć zakłócających można zminimalizować łącząc obiekt pomiaru z
woltomierzem trzema przewodami . Większość współczesnych woltomierzy ma wejście trójzaciskowe i ekrany chroniące obwody wejściowe przed zakłóceniami. Sposób połączenia takiego
woltomierza ze źródłem napięcia pokazano na rys. 9. Zaciski wejściowe w woltomierzu są
zwyczajowo oznaczane symbolami Hi (zacisk gorący), Lo (zacisk zimny), GND (ekran). Ważnym
parametrem tego typu woltomierzy jest dopuszczalne napięcie pomiędzy ekranem (zacisk GND) a
zaciskami wejściowymi HI i LO. Przekroczenie tego napięcia może spowodować uszkodzenie
woltomierza i porażenie operatora. Dopuszczalna wartość napięcia podawana jest przez producenta
(wartości typowe leżą w przedziale 100V – 250 V).
Większość dostępnych przyrządów prądu stałego reaguje na wartość średnią sygnału
mierzonego (np. przyrządy: magnetoelektryczne, całkujące). Dlatego stosowane są w obwodach
stało-prądowych lub w obwodach zmiennoprądowych do pomiaru składowej stałej. Jeżeli mierzony
sygnał nie jest stały, to do określenia jego parametrów należy zastosować woltomierze o innej
zasadzie działania. (np.: woltomierz próbkujący, woltomierz napięć zmiennych)
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Rys. 9. Sposób połączenia woltomierza z ekranem ochronnym ze źródłem napięcia trójzaciskowo z ekranem
ochronnym (a) oraz dwuzaciskowo z ekranem lub bez (b).
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Zadania i pytania kontrolne
1. Należy zmierzyć napięcie wyjściowe obiektu o rezystancji wewnętrznej nie większej niż 300Ω.
Jaka powinna być rezystancja woltomierza, aby błąd metody wynikający ze zmiany mierzonego
napięcia (pod wpływem dołączenia tego woltomierza) nie przekraczał 0,05%?
2. Narysować schemat obwodu składającego się z dzielnika (R1=R2=100kΩ) z podłączonym na
jego wejście idealnym źródłem napięciowym (E=5V), oraz schemat zastępczy tego obwodu dla
zacisków wyjściowych dzielnika (zaznaczonych jako A i B) w postaci źródła napięcia o
napięciu UAB i rezystancji wewnętrznej RAB. Obliczyć wartości UAB oraz RAB.
3. Obliczyć względny błąd metody pomiaru napięcia UAB w obwodzie z zadania 2, jeśli pomiar
wykonany zostanie woltomierzem cyfrowym o rezystancji 100MΩ.
4. Jaką wartość i dlaczego wskażą woltomierze napięcia stałego zbudowane na bazie:
ustroju magnetoelektrycznego,
całkującego przetwornika A/C oraz
kompensacyjnego przetwornika A/C
jeśli poda się na ich wejście napięcie stałe z dodanym zakłóceniem sinusoidalnym.
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