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POMIARY PRĄDU STAŁEGO
PRZYRZĄDAMI ANALOGOWYMI I CYFROWYMI
Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest poznanie:
- podstawowej wielkości elektrycznej – natężenia prądu
- parametrów typowych amperomierzy prądu stałego oraz warunków poprawnej ich eksploatacji,
- metod obliczania i uwzględniania błędów pomiaru, wynikających ze zmiany wartości mierzonej
wskutek włączania przyrządu pomiarowego,
- pośrednich metod pomiaru natężenia prądu.

Program ćwiczenia
1. Pomiar bezpośredni prądu
1.1. Pomiar bezpośredni prądu w obwodach o różnej rezystancji (rys. 1)
1.1.1. Zestawić obwód składający się z zasilacza połączonego szeregowo z opornicą
dekadową RO i amperomierzem. Dla kilku wartości rezystancji obwodu R O (np. 10 Ω,
100 Ω, 1 kΩ, 10 kΩ) zmierzyć prąd w obwodzie kolejno amperomierzami będącymi na
wyposażeniu stanowiska. Napięcie zasilające ustalić tak, aby dla najmniejszego R O prąd w
obwodzie nie przekraczał wartości 200 mA. Raz ustawionego napięcia nie należy
modyfikować do końca ćwiczenia. Założyć rezystancję wewnętrzną zasilacza równą zeru
(wtedy ograniczenie płynącego w obwodzie prądu wynika wyłącznie z R O). Zwrócić
uwagę na wybór funkcji przyrządu pomiarowego, użycie właściwych zacisków
pomiarowych oraz dobór optymalnego zakresu (najmniejszego, na którym zakres nie jest
przekroczony).
1.1.2. Narysować ideowy schemat badanego zagadnienia.
1.1.3. Dla każdego pomiaru określić niepewność wskazań oraz zapisać ostateczny wynik w
postaci I ± ΔI.
1.1.4. Sprawdzić czy obliczone przedziały, w których mieści się zmierzony różnymi
miernikami prąd, nie są sprzeczne. Jeśli są sprzeczne, podać prawdopodobną przyczynę.
1.1.5. Określić na podstawie dokumentacji amperomierzy ich rezystancję wewnętrzną na
wykorzystywanych zakresach pomiarowych.
1.1.6. Wyznaczyć błąd systematyczny każdego pomiaru. Podać możliwie najdokładniej
wartość prądu płynącego w badanym obwodzie, uwzględniając poprawkę na błąd
systematyczny. Zapisać prawidłowo ostateczny wynik pomiaru I x z uwzględnieniem
niepewności i poprawki.
1.1.7. Sprawdzić spójność poprawionych wyników pomiarów.
1.1.8. Wskazać warunki, w których poprawka ta nie ma istotnego wpływu na ostateczny
wynik oraz warunki, kiedy ma znaczący wpływ.
2. Pomiar pośredni prądu
2.1. Pomiar pośredni prądu poprzez pomiar spadku napięcia na znanej rezystancji (rys. 2)
2.1.1. Zestawić obwód, w którym prąd płynie z zasilacza, przez opornicę dekadową, zaciski
prądowe rezystora wzorcowego i wraca do zasilacza. Do zacisków napięciowych
rezystora wzorcowego RN dołączyć cyfrowy woltomierz stacjonarny. (UWAGA: należy
wybrać funkcję pomiaru napięcia stałego na przyrządzie i użyć właściwych, innych niż do
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pomiaru prądu, zacisków pomiarowych). Dla wszystkich wartości rezystancji R O z punktu
1 zmierzyć spadki napięcia na rezystorze wzorcowym.
2.1.2. Narysować ideowy schemat badanego zagadnienia
2.1.3. Przeliczyć zmierzone wartości napięć na prąd. Obliczyć niepewność pomiaru
pośredniego prądu z różniczki logarytmicznej. Zapisać wyniki w postaci I ± ΔI. Obliczyć
błąd systematyczny wynikający z wprowadzenia do obwodu rezystora wzorcowego.
Uwzględnić poprawkę na ten błąd. Zapisać prawidłowo ostateczny wynik pomiaru z
uwzględnieniem niepewności.
2.1.4. Sprawdzić spójność poprawionych wyników pomiarów.
2.1.5. Porównać wyniki uzyskane w pkt 1 i 2.
3. *Pomiar prądu płynącego w wybranej gałęzi obwodu elektrycznego
3.1. Utworzyć dowolny obwód sieci rezystorów, zasilić go i zmierzyć natężenie prądu w kilku
gałęziach obwodu (np. płynącego przez wybrany rezystor)
3.1.1. Zasilić sieć rezystorową z zasilacza pomiędzy punktami A i B. Zmierzyć bezpośrednio,
amperomierzem wpiętym w przerwę w obwodzie, wartość prądu płynącego w jednej z
gałęzi obwodu (np. prąd I2 płynący przez rezystor R2)
3.1.2. Obliczyć niepewność pomiaru. Zapisać wynik z uwzględnieniem niepewności.
3.1.3. Zmierzyć ten sam prąd pośrednio poprzez pomiar spadku napięcia na wskazanej
rezystancji, zwierając zworą miejsce, w którym poprzednio był amperomierz.
3.1.4. Obliczyć z prawa Ohma zmierzony prąd. Obliczyć niepewność pomiaru napięcia i
niepewność pośredniego pomiaru prądu (wskazówka: oznaczenie rezystora w postaci
4K87 oznacza rezystancję 4,87 kΩ). Założyć niepewność względną określenia rezystancji
δR=1% (tolerancja wykonania rezystora). Wykorzystać metodę różniczki logarytmicznej
do określenia niepewności pomiaru pośredniego prądu. Zapisać prawidłowo ostateczny
wynik pomiaru z uwzględnieniem niepewności.
3.1.5. Przeprowadzić analizę pomiaru i podać jak najdokładniej ostateczne wyniki.
4. *Demonstracja pomiaru prądu amperomierzem cęgowym
4.1. Zaobserwować wpływ, na wskazania amperomierza różnych warunków pomiaru.
4.1.1. Zaobserwować demonstrację pomiaru prądu amperomierzem cęgowym. Zwrócić
uwagę na zakres mierzonych prądów, brak konieczności przerywania obwodu, wyniki
pomiaru w przypadku chwycenia cęgami dwóch przewodów, przez które prąd płynie w
przeciwnych kierunkach, wyniki pomiaru w przypadku kilkukrotnego owinięcia przewodu
z prądem wokół cęgów pomiarowych.
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Uwagi do wykonania ćwiczenia
1.

Połączeniowe schematy pomiarowe.
+
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Rys. 1. Połączeniowy schemat pomiarowy – bezpośredni pomiar prądu.
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Rys. 2. Połączeniowy schemat pomiarowy - pośredni pomiar prądu.

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

Przykładowe tabele pomiarowe

Tabela pomiarowa dla amperomierza analogowego: kl= ........... [%]; Rezystancja wewnętrzna: …............... [Ω]
L.p.

α

αmax

IAzakr

IA

RA

ΔIA

δIA

IA ± ΔIA

[dz]

[dz]

[A]

[A]

[Ω]

[A]

[%]

[A]

1

Opis oznaczeń:
α – wychylenie wskazówki
αmax – maksymalna liczba działek na wybranej skali
IAzakr – zakres amperomierza
IA – prąd wskazywany przez amperomierz
RA – rezystancja wewnętrzna amperomierza
Tabela pomiarowa dla amperomierza cyfrowego: Spadek napięcia UA = ….......... V
L.p.

IA

IAzakr

RA

Δr

a[%]+b[%] lub

ΔIA

δIA

IA ± ΔIA

[A]

[A]

[Ω]

[A]

a[%]+n cyfr

[A]

[%]

[A]

1
2

Opis oznaczeń:
Δr – rozdzielczość
(a[%] + b[%]) lub (a[%]+ n cyfr) – dokładność amperomierza podana przez producenta
IAzakr – zakres amperomierza
IA – prąd wskazywany przez amperomierz
RA – rezystancja wewnętrzna amperomierza
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Tabela pomiarowa dla bezpośredniego pomiaru prądu przy E = .................... [V]
L.p.

IA

ΔIA

δIA

RA

RO

ΔmI

δmI

IA ± ΔIA

(IA+p) ± ΔIA

[A]

[A]

[%]

[Ω]

[Ω]

[A]

[%]

[A]

[A]

Uwagi

1

Amperomierz 1

2

Amperomierz 2

Opis oznaczeń:
ΔmI – bezwzględny błąd metody
ΔIA – bezwzględna niepewność wskazań amperomierza
IA – prąd wskazywany przez amperomierz
RA – rezystancja wewnętrzna amperomierza
RO – rezystancja obwodu
p – poprawka
Tabela pomiarowa dla pośredniego pomiaru prądu przy E = .................... [V] oraz RN= ............... [Ω], kl = ….........
L.p.

UV

ΔUV

δUV

IA

ΔIA

δIA

RA

RO

ΔmI

δm I

IA ± ΔIA

(IA+p) ± ΔIA

[V]

[V]

[%]

[A]

[A]

[%] [Ω]

[Ω]

[A]

[%]

[A]

[A]

Uwagi

1

1

2

2

Opis oznaczeń:
ΔUV – bezwzględna niepewność wskazań woltomierza
UV – napięcie wskazywane przez woltomierz
ΔmI – bezwzględny błąd metody
ΔIA – bezwzględna niepewność pomiaru prądu
IA – zmierzony (pośrednio) prąd
RN – rezystancja wzorca
RO – rezystancja obwodu
p – poprawka

3.
Można przyjąć, że rezystancja wyjściowa (wewnętrzna) zasilacza napięciowego, będącego
na wyposażeniu stanowiska, jest równa zeru, więc można traktować go jak idealne źródło napięcia.
Rezystancję obwodu zasymulować opornikiem dekadowym.
4.
Wykonanie ćwiczenia może być niebezpieczne dla przyrządów ze względu na
możliwość wystąpienia zwarcia. W żadnym przypadku na opornicy RO ograniczającej prąd
(obciążeniu) nie może być nastawiony opór zerowy („0” na wszystkich pokrętłach opornicy).
Dotyczy to w szczególności zmian nastawionego oporu w obwodzie z płynącym prądem, np. z
wartości 10 Ω należy przejść na 100 Ω poprzez wartość pośrednią 110 Ω. Nastawienie nawet na
chwilę oporu zerowego na opornicy spowoduje przepływ bardzo dużego prądu przez obwód
pomiarowy (zwarcie) i uszkodzenie przyrządów. Należy również zwrócić uwagę na dopuszczalną
obciążalność prądową dekady, wypisaną nad każdym pokrętłem dekady – jeśli na danym pokrętle
jest nastawiona wartość większa od zera, nie należy przekraczać prądu wypisanego nad tym
pokrętłem. Podczas wykonywania ćwiczenia nie należy przekraczać prądu 200 mA. Pierwsze
włączenie obwodu pomiarowego MUSI odbywać się pod kontrolą prowadzącego. Od decyzji
prowadzącego zależy, czy następne włączenia również muszą odbywać się pod jego kontrolą.
5.

Do budowy dowolnego obwodu wykorzystać makietę dostępną na stanowisku.

6.
Pomiar amperomierzem cęgowym demonstruje prowadzący, ale wnioski i spostrzeżenia z
tej demonstracji powinny być odnotowane w sprawozdaniu.
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Pomiary prądu 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 prąd elektryczny. Jest on definiowany
jako uporządkowany ruch ładunków elektrycznych a jego natężenie wyraża się w amperach (A).
Inaczej natężenie prądu określa się jako stosunek wartości przepływającego ładunku elektrycznego
do czasu. W tzw. obwodach stałoprądowych natężenie prądu ma stałą w czasie wartość. Prąd stały
oznacza się literą I. Na schematach prąd zaznacza się strzałką, której grot wskazuje kierunek
płynięcia, który powinien być od punktu o potencjale wyższym do punktu o potencjale niższym.
W obwodach elektrycznych mamy do czynienia z prądem, który płynie w gałęziach. Może
on płynąć tylko wtedy jeśli:
 na węzłach końcowych gałęzi, która nie jest rozwarciem, panują różne potencjały,
 do węzłów końcowych gałęzi, która nie jest rozwarciem, jest podłączone źródło prądu,
 w obwodzie występuje źródło napięcia lub prądu oraz występuje zamknięta droga (oczko), którą
prąd wypływający z jednego zacisku źródła może dopłynąć do drugiego zacisku źródła.
Należy tutaj zaznaczyć, że płynący prąd jest powodem powstawania napięcia w postaci spadku
napięcia na elementach przez które płynie.
Przystępując do pomiarów prądów należy mieć świadomość tego, co dzieje się w obwodach
w określonych sytuacjach, czyli wiedzieć jak analizować obwody elektryczne. Spróbujmy podejść
do tego zagadnienia w sposób jak najbardziej ogólny, który doprowadziłby do jednolitej metodyki
postępowania w każdym przypadku. Zatem zauważamy, że jeśli interesuje nas natężenie prądu I x,
płynącego w jakiejś gałęzi obwodu, to można tą gałąź zaznaczyć dwoma zaciskami a pozostałą
część obwodu potraktować jak czarną skrzynkę (rys. 1).
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Ix

Badany obwód

Rys. 1. Badany obwód jako czarna skrzynka.

Powstaje nam wtedy dwójnik, o którym wiemy, że jest aktywny (ponieważ inaczej nie byłoby
prądu) 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. 2a). Rysując powstały obwód trochę inaczej (rys. 2b), można spojrzeć na
niego jak na połączenie źródła z odbiornikiem.
Ix

Badany obwód
+
E
RO

Ix

+

↑
Ix

E

RO

_

_

U

Badany obwód
Rys. 2. Model Thevenina.

W obwodzie tym wartość napięcia źródła E jest równa spadkowi napięcia na rezystancji obwodu
(RO) co wynika z napięciowego prawa Kirchhoffa. Gdybyśmy znali parametry obwodu tj. E oraz
RO, wtedy nieznane natężenie prądu Ix można by wyznaczyć z prawa Ohma:
I x=

U
E
=
RO RO [A].

Wiemy teraz, że niezależnie od sytuacji każdy pomiar prądu można przedstawić w postaci pomiaru
prądu płynącego w obwodzie jak na rys. 2. Tak prosty obwód ułatwia analizę tego, co może dziać
się w trakcie pomiaru natężenia prądu.

2. Narzędzia i metody pomiarowe
Najprostszą metodą pomiaru prądu jest metoda bezpośrednia, w której natężenie prądu
mierzy się amperomierzem (rys. 3). Aby tego dokonać najpierw musimy przerwać gałąź, w której
płynie interesujący nas prąd i w przerwę tą wpiąć amperomierz a następnie odczytać z niego
zmierzoną wartość.

+
Badany obwód

_

Ix

+
_

Amperomierz

Rys. 3. Połączeniowy schemat pomiarowy pomiaru prądu metodą bezpośrednią.

Inną metodą może być metoda pośrednia, która bazuje na prawie Ohma.
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2.1. Amperomierz
Idealny amperomierz (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 zerową rezystancją
wewnętrzną, po to aby nie wpływał na badany obiekt, czyli aby nie zmieniał warunków jakie
panują w obwodzie. Rzeczywisty amperomierz (rys. 4b) posiada jednak niezerową rezystancję
(RA≠0) aczkolwiek producenci dbają, aby była ona jak najmniejsza.
RA
IA
IA
A
_
_
A
+
+
b)
a)
Rys. 4. Schemat amperomierza idealnego (a) i rzeczywistego (b).

W przypadku amperomierzy wielozakresowych, zwykle rezystancja ta jest inna na każdym
zakresie. Ponadto należy pamiętać, że rzeczywisty amperomierz obarczony jest niepewnością
wskazań, którą należy uwzględnić w wyniku pomiaru. Na tą niepewność ma też wpływ zakres
amperomierza, dlatego w amperomierzach wielozakresowych należy dobrać zakres odpowiednio do
mierzonej wartości, tak aby był właściwie wykorzystany. Oznacza to, że powinien on być jak
najbliższy mierzonej wartości ale nie mniejszy od niej.
Zakresy uniwersalnych przyrządów pozwalają na pomiary bezpośrednie prądów, od
kilkudziesięciu miliamperów do pojedynczych amperów.
2.1.1. Amperomierz analogowy
Wartość zmierzoną przez amperomierz analogowy określa się na podstawie wychylenia
wskazówki, a dokładność wskazań określona jest poprzez wskaźnik klasy (w skrócie nazywany
klasą). Rezystancja wewnętrzna takiego amperomierza podawana jest bezpośrednio w Ω lub
poprzez zależność (jaką producenci podają na tablicy przyrządu) i bywa różna dla różnych
zakresów. Niezbędne zależności:
I Azakr
kl⋅I Azakr
kl⋅I Azakr
I A =α
δI A=
ΔI A=
[A],
[A],
[%].
α max
IA
100
Występują tu następujące wielkości:
α -wychylenie wskazówki [dz],
αmax – maksymalna liczba działek na wybranej skali [dz],
IAzakr – zakres amperomierza [A],
IA – prąd wskazywany przez amperomierz [A],
kl – klasa amperomierza [%] (klasa podawana jest w %, choć producenci tego nie
zaznaczają),
ΔIA – bezwzględna niepewność wskazań [A],
δIA – względna niepewność wskazań [%]
2.1.2. Amperomierz cyfrowy
Wartość zmierzoną przez amperomierz cyfrowy odczytuje się bezpośrednio z pola
odczytowego przyrządu a dokładność wskazań określona jest poprzez błąd podstawowy oraz błąd
dyskretyzacji. Rezystancja wewnętrzna takiego amperomierza podawana jest bezpośrednio w Ω lub
w postaci spadku napięcia UA (jaki występuje na amperomierzu przy przepływającym prądzie
równym zakresowi) i bywa różna dla różnych zakresów. Niezbędne zależności:
ΔI A
UA
δI A=
⋅100
R A=
ΔI A= Δ p I + Δd I [A],
IA
I Azakr [Ω].
[%],
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a [% ]
b [% ]
Δ p I =I A⋅
[A], Δ d I =I Azakr⋅
[A] lub Δ d I =n⋅Δ r I [A].
100
100
Występują tu następujące wielkości:
IA – napięcie wskazywane przez amperomierz [A],
IAzakr – zakres amperomierza [A],
ΔpI – bezwzględna podstawowa niepewność wskazań [A],
ΔdI – bezwzględna niepewność dyskretyzacji [A],
a[%] – wskaźnik błędu podstawowego,
b[%] – wskaźnik błędu dyskretyzacji,
ΔrI – rozdzielczość amperomierza na danym zakresie [A],
n – liczba jednostek niepewnych ostatniej cyfry [bez wymiaru],
ΔIA – bezwzględna całkowita niepewność wskazań [A],
δIA – względna całkowita niepewność wskazań [%].

3. Metoda bezpośrednia - analiza obwodu pomiarowego i błąd metody
Wykonując pomiar natężenia wg schematu jak na rys. 3, przy założeniu, że interesuje nas
tylko prąd, można do celów analizy przyjąć schemat ideowy przedstawiony na rys. 5.
+
+
I
_

A

I=Ix

_

Rys. 5. Ideowy schemat pomiaru natężenia prądu metodą bezpośrednią.

Założono tutaj, że badany obiekt można zamodelować idealnym źródłem prądu I (które wytwarza
tylko prąd) oraz amperomierz potraktować jako idealny. Przy takim podejściu wynik pomiaru
będzie zależał od niepewności wskazań amperomierza, czyli że rzeczywista (nieznana) wartość Ix
będzie zawierała się w przedziale:
I A ±ΔI A
I A ±δI A .
lub
Jednak, jak już było wspomniane, rzeczywisty amperomierz cechuje się niezerową rezystancją
wewnętrzną (rys. 4b) oraz badany obwód też zwykle cechuje się jakąś niezerową rezystancją
(RO≠0). W związku z tym w celu dokładniejszej analizy należy dla badanego obwodu zastosować
model Thevenina oraz uwzględnić rezystancję wewnętrzną amperomierza co prowadzi do schematu
z rys. 6.
IA
+

A

RA

_

+
E

RO

_

U

Badany obwód
Rys. 6. Ideowy schemat pomiarowy z zaznaczonymi elementami mającymi wpływ na wynik pomiaru.
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Analizując ten obwód zauważamy, że po podłączeniu rzeczywistego amperomierza o niezerowej
rezystencji wewnętrznej (RA), prąd płynący w obwodzie i mierzony przez amperomierz (I A), nie jest
równy temu, który płynął w obwodzie przed podłączeniem amperomierza (Ix).
E ,
E
I =
I =
≠I ,
x

RO

A

RO +R A

x

I A ≠I x

Nierówność rzeczywistego prądu Ix i prądu mierzonego przez amperomierz IA, wskazuje na
istnienie błędu w takiej metodzie. Błąd ten ma charakter systematyczny a jego wartość można
wyznaczyć stosując definicję błędu pomiaru
RA
RA
Δ m I =I A− I x =−I x⋅
=−I A⋅
,
R A+RO
RO
I −I
RA
δ m I = A x =−
,
Ix
R A+ RO
Zauważmy, że jeśli tylko RA=0, 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
amperomierza. Nawet jeśli błąd metody występuje, ale jest mniejszy o rząd od niepewności
wskazań
δI A>10⋅∣δ m I∣ ,
wtedy również nie musimy go uwzględniać, w przeciwnym wypadku należy wyznaczyć poprawkę
p=−Δ m I

i uwzględnić ją w ostatecznym wyniku pomiaru następująco:
( I A + p)± ΔI A
( I A + p)±δI A .
lub
Podsumowując, przy pomiarach prądu omawianą metodą należy znać rezystancję
wewnętrzną (zastępczą) obwodu (rezystancję amperomierza znamy, gdyż podawana jest w danych
technicznych przyrządu), dla którego wykonujemy pomiar albo wyznaczyć ją, jeśli znamy strukturę
obwodu. Porównując tą rezystancję z rezystancją amperomierza możemy ocenić czy w wyniku
pomiaru należy uwzględnić poprawkę. Jeśli nie znamy rezystancji obwodu, wtedy albo ufamy, że
jest ona znacznie większa od rezystancji amperomierza albo rezygnujemy z takich pomiarów
stwierdzając, że wynik nie będzie wiarygodny.

4. Metoda pośrednia - analiza obwodu pomiarowego i błąd metody
Niejednokrotnie wartości wielkości mierzonych, a także aparatura pomiarowa, którą
dysponujemy, przemawiają za koniecznością pomiarów pośrednich prądu. Wśród tych metod
najpopularniejsza jest metoda wynikająca z zależności prawa Ohma, w którym natężenie prądu
można wyznaczyć na podstawie znajomości wartości rezystancji, przez którą przepływa prąd oraz
spadku napięcia na tej rezystancji wywołanego przez ten prąd.
U N UV
I N=
=
[V/Ω=A].
RN RN
Schemat ideowy tej metody przedstawia rysunek 7. W miejscu gdzie w metodzie bezpośredniej
wpięty był amperomierz, wpinamy rezystor wzorcowy RN (od dokładności znajomości rezystancji
zależy dokładność pomiaru prądu), przez który płynie mierzony prąd (I N), natomiast spadek
napięcia na tym rezystorze (UN) mierzy woltomierz (UV), najczęściej cyfrowy. Wartość rezystancji
wzorca RN, powinna być jak najmniejsza (ze względu na zmianę wartości natężenia prądu), ale na
tyle duża, aby błąd pomiaru napięcia wynikający z niepewności wskazań woltomierza był możliwie
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mały (najlepsze wykorzystanie zakresu pomiarowego woltomierza). Dla zminimalizowania wpływu
oporu przewodów doprowadzających często stosuje się wzorcowe rezystory czterozaciskowe o
parze zacisków prądowych, przez które płynie prąd oraz parze zacisków napięciowych, z których
zbiera się spadek napięcia na rezystorze wzorcowym.
+
IN

U1
I1

V

_

RN

U2

UN

I2

E+

RO

_

U

Badany obwód
Rys. 7. Pośredni pomiar prądu.

Jeśli w gałęzi, w której płynie interesujący nas prąd, występuje znana nam rezystancja, pomiar ten
nie wymaga przerwania obwodu.
Analizując tą metodę pod kątem źródeł błędów można wskazać dwa takie źródła:
dokładności wielkości określanych bezpośrednio, które stanowią niepewność oraz zmiana wartości
mierzonej, która stanowi błąd o charakterze systematycznym. Niepewność pomiaru prądu w tej
metodzie zależy od dokładności RN oraz dokładności pomiaru napięcia i może być wyznaczona z
zależności na prąd metodą różniczki logarytmicznej
δI N =δU V +δR N

Czynnik δUV to względna niepewność wskazań woltomierza, określana na podstawie danych
podawanych przez producenta, natomiast δRN to względna niepewność wzorca, określana na
podstawie wskaźnika klasy.
Jeśli dodajemy rezystor wzorcowy do obwodu, to zmieniamy tym samym prąd w nim płynący
(Ix≠IN), więc podobnie jak poprzednio powinniśmy uwzględnić błąd metody w postaci poprawki.
Liczymy go identycznie jaj poprzednio, tylko zamiast rezystancji amperomierza używamy
rezystancję wzorca RN (powinno się użyć wartość równoległego połączenia rezystancji woltomierza
i rezystancji wzorca, ale dla woltomierza cyfrowego wartość ta będzie niewiele różnić się od
wartości RN). Ostateczny wynik pomiaru to:
( I N + p)± ΔI N
( I N + p)±δI N
lub

4. Informacje dodatkowe
Do bezpośrednich pomiarów natężenia prądu wykorzystywane są też czasem tzw.
amperomierze cęgowe. Pomiar cęgowy prądu wykonuje się przede wszystkim dla dużych prądów w
przypadkach, kiedy nie można rozłączyć obwodu w celu wpięcia tradycyjnego amperomierza. Jest
on znacznie mniej dokładny od tradycyjnego. Pomiar cęgowy opiera się na prawie Biota-Savarta
opisującym zjawisko powstawania pola magnetycznego wokół przewodnika, przez który płynie
prąd. W celu wykonania pomiaru należy objąć cęgami przyrządu przewodnik, przez który płynie
prąd. Powstające wokół przewodnika z prądem stałe pole magnetyczne jest przetwarzane np. na
napięcie za pomocą półprzewodnikowego czujnika zwanego hallotronem. Należy przy tym
pamiętać, że objęcie cęgami dwóch przewodów, w których płyną prądy o takich samych
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wartościach lecz w przeciwnych kierunkach spowoduje zerowe wskazania. W przypadku prądów o
niewielkim natężeniu stosuje się wielokrotne przeploty przewodu przez cęgi w celu
zwielokrotnienia mierzonej wartości.
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Zadania i pytania kontrolne
1. Podać przedział, w którym mieści się rzeczywista wartość prądu płynącego w obwodzie o
rezystancji RO = 300 Ω, jeśli amperomierz o zakresie 20 mA, spadku napięcia 200 mV,
niepewności wskazań ±(0,2 % wartości mierzonej + 3cyfry) włączony do obwodu wskazał
14,56 mA.
2. Oszacować błąd metody pomiaru prądu w płynącego przez rezystor R 3, amperomierzem o
rezystancji wewnętrznej 10 Ω wskazującym wartość 1 mA. Narysować ideowy schemat
pomiarowy. Wartości rezystorów to R1= R2=R3=R4=1Ω.
R1

R3

+
E

R2

_

R4

3. Obliczyć względny błąd metody pomiaru prądu I w obwodzie z zadania 2, jeśli pomiar
wykonany zostanie metodą pośrednią przy pomocy woltomierza cyfrowego o rezystancji
100 MΩ mierzącego spadek napięcia na rezystorze R3.
Przykłady obliczeń
1. Podać wynik pomiaru amperomierzem analogowym o klasie 0,5, zakresie I Azakr=7,5 mA,
maksymalnej liczbie działek αmax=75 przy wychyleniu wskazówki α=43,5 działki.
α
43,5
−3
⋅I Azakr =
7,5⋅10 =4,35 mA
α max
75
kl⋅I Azakr 0,5⋅7,5⋅10−3
ΔI A=
=
=0,0375⋅10−3≈0,04 mA
100
100
I A=

Ostateczny zapis wyniku: Ix=(4,35 ± 0,04) mA.
2. Podać wynik pomiaru amperomierzem cyfrowym o niepewności wskazań
(0,5% WM +1 cyfra), zakresie IAzakr=2 mA i rozdzielczości 0,1 µA, przy surowym wyniku pomiaru
IA=1,2984 mA. (WM oznacza wartość mierzoną IA, 1cyfra oznacza liczę niepewnych jednostek
ostatniej cyfry wskazań).
ΔI A=

0,5
0,5
−6
−3
−6
−6
⋅I +1⋅Δ r=6,592⋅10 =
⋅1,2984⋅10 +1⋅0,1⋅10 =6,592⋅10 ≈0,007 mA
100 A
100

Ostateczny zapis wyniku: Ix=(1,298 ± 0,007) mA.
3. W obwodzie o rezystancji RO=50 Ω zmierzono prąd amperomierzem analogowym o klasie 0,5 na
zakresie Iazakr=3 mA. Odczytano wartość IA=2,38 mA. Obliczyć niepewność wskazań oraz błąd
metody. Zapisać ostateczny wynik pomiaru Ix z uwzględnieniem poprawki.
Bezwzględna niepewność wskazań:
ΔI =

kl⋅I Azakr 0,5⋅3⋅10−3
−3
=
=0,015⋅10 ≈0,02 mA
100
100

Rezystancja RA wyznaczana ze wzoru umieszczonego na tablicy przyrządu:
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23
23
+0,004 [Ω ]= +0,004 Ω≈7,67 Ω
I Azakr [ mA]
3

Poprawka:

RA
−3 7,67
=2,38⋅10
≈0,37 mA
RO
50
Ponieważ poprawka jest większa od 0,1 niepewności wskazań, więc należy dodać ją do wyniku
pomiaru
p=−Δ m I =I A

−3

−3

−3

I p= I A+ p=2,38⋅10 + 0,37⋅10 = 2,75⋅10 = 2,75 mA

Ostateczny zapis wyniku pomiaru po uwzględnieniu poprawki: Ix=(2,75 ± 0,02) mA.
4. W obwodzie o rezystancji RO=10 Ω zmierzono prąd amperomierzem cyfrowym o niepewności
(1,5% WM + 1 cyfra), rozdzielczości 0,1 mA, zakresie IAzakr=200 mA i spadku napięcia UA na
przyrządzie równym 0,2 V. Amperomierz wskazał IA= 176,1 mA. Obliczyć niepewność wskazań
oraz poprawkę. Zapisać ostateczny wynik pomiaru Ix z uwzględnieniem poprawki.
Bezwzględna niepewność pomiaru:
ΔI A=

1,5
⋅176,1⋅10−3+1⋅0,1⋅10−3=2,7415⋅10−3≈3 mA
100

Rezystancja RA amperomierza wyznaczana ze spadku napięcia UA na przyrządzie:
U
0,2
R A= A =
=1Ω
I Azakr 200⋅10−3
Poprawka:
R
1
p=−Δ m I =I A A =176,1⋅10−3 ≈17,6 mA
RO
10
Ponieważ poprawka jest większa od 1/10 niepewności, należy dodać ją do wyniku pomiaru
−3

−3

−3

I p= I A+ p=176,1⋅10 +17,6⋅10 =193,7⋅10 ≈194 mA

Ostateczny zapis wyniku pomiaru po uwzględnieniu poprawki: Ix=(194 ± 3) mA.
5. W obwodzie o rezystancji RO=100 Ω zmierzono pośrednio, poprzez spadek napięcia na
rezystancji wzorcowej RN=10 Ω o klasie 0,01, prąd miernikiem cyfrowym, którego niepewność
pomiaru wynosi (0,1% WM + 4 cyfry), rozdzielczość 0.1 mV i zakres 2 V. Zmierzony spadek
napięcia wyniósł UV=1.2384 V. Obliczyć niepewność pomiaru pośredniego prądu oraz poprawkę na
dołączoną rezystancję wzorcową.
Zmierzony prąd:
U V 1,2384
I=
=
=123,84 mA
RN
10
Bezwzględna niepewność pomiaru napięcia:
∆ UV =

0,1
−3
⋅1,2384+4⋅0,1⋅10 =5,2384≈6 mV
100

Względna niepewność pomiaru napięcia (potrzebna do oceny niepewności pomiaru metodą
różniczki logarytmicznej):
∆ UV
0,006
δU V =
⋅100 %=
⋅100 %=0,4845 %≈0,5%
UV
1,2384
Względna niepewność określenia rezystancji wzorcowej RN:
δR N =kl=0,01%

Względna niepewność pomiaru pośredniego (z różniczki logarytmicznej):
δI =δU +δR N =0,5+0,01=0,51%
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Bezwzględna niepewność pomiaru pośredniego:
∆ I=

δI⋅I
−3
−4
=0,0051∗123,84⋅10 =6,3⋅10 ≈0,7 mA
100 %

Poprawka (wynika z umieszczenia w obwodzie opornika wzorcowego RN zamiast amperomierza o
rezystancji RA):
RN
−3 10
p=−Δ m I =I
=123,84⋅10
≈12,38 mA
RO
100
Uwzględniając poprawkę:
−3

−3

I p= I + p=123,84⋅10 +12,38⋅10 ≈136,2 mA

Ostateczny zapis wyniku pomiaru po uwzględnieniu poprawki: I x=(136,2 ± 0,7) mA. Warto zwrócić
uwagę, że często pomiar pośredni prądu poprzez pomiar spadku napięcia na znanej rezystancji
bywa dokładniejszy od pomiaru bezpośredniego.
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