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II TM 

 
ĆWICZENIE 1 

Pomiary miernikami uniwersalnymi 

 

1. Pomiar napięć i prądów stałych. 

 Połącz układ jak na rysunku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podłącz sondy pomiarowe do właściwych gniazd w multimetrze. Ustaw przełącznik obrotowy 

tak, aby mierzyć napięcie stałe na właściwym zakresie pomiarowym (wybierz zakres 

najmniejszy z możliwych). Dla otwartego wyłącznika W ustaw kolejne wartości napięcia 

zasilacza podane w tabeli i zmierz je multimetrem analogowym. 

 

UN V           

UZ V 1 3 5 8 10 12 15 20 25 30 

UV V           

 

Co jest przyczyną  różnic między wartościami  nastawioną UZ a zmierzoną UV. Podaj na 

jakich zakresach mierzyłeś poszczególne napięcia. 

UZ =.....................V – zakres pomiarowy ..............................V 

UZ =.....................V – zakres pomiarowy ..............................V 

UZ =......................÷.......................V – zakres pomiarowy ..............................V 

UZ =......................÷.......................V – zakres pomiarowy ..............................V 

 

 Po zamknięciu wyłącznika W ustaw przy pomocy miernika uniwersalnego kolejne wartości 

napięcia UZ podane w tabeli a drugim miernikiem zmierz prąd I. Wyniki pomiaru wpisz do 

tabeli. Jaki zakres pomiarowy amperomierza ustawisz na początku pomiarów. 

 

UZ V 12,0 10,0 7,0 6,0 4,5 2,0  1,0 

I mA        

 

Wyjaśnij, jak zmienia się prąd oraz jasność świecenia żarówki przy zwiększaniu napięcia 

zasilającego. Jak oznaczone są zakresy do pomiaru prądu i napięcia stałego na multimetrze? 

Czy przy pomiarach prądu i napięcia podłączenie sond pomiarowych do miernika nie zmienia 

się? 

2.  Pomiar prądów i napięć przemiennych. 

 

  Połącz układ jak na rysunku. 
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 Przy otwartym wyłączniku W ustaw na generatorze napięcie UG=6V i częstotliwości 50Hz, a 

następnie zmierz je analogowym miernikiem uniwersalnym na zakresie 10V AC dla różnych 

polaryzacji oraz 10V DC. 

UAC’= .............................V                                                      UDC= ...........................V 

 

UAC’’= ...........................V                                                       

Wyjaśnij, dlaczego miernik uniwersalny nie mierzy napięcia zmiennego na zakresie 10V DC. 

Jaki wpływ na wskazanie miernika prądu zmiennego ma polaryzacja jego zacisków.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Po zamknięciu wyłącznika W ustaw przy pomocy miernika uniwersalnego kolejne wartości 

napięcia UG podane w tabeli a drugim miernikiem zmierz prąd I. Powtórz pomiary  miernikiem 

cyfrowym. Wyniki pomiaru wpisz do tabeli. 

 

UG V 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 5,0 

Ian mA       

Icyf mA       

Podaj czym różnią się pomiary natężenia prądu amperomierzem analogowym i cyfrowym. 

 

 

 

 

Multimetr zaopatrzony jest w dwie sondy pomiarowe, zazwyczaj czarną („zimną”)  i czerwoną 

(„gorącą”). Sondę czarną podłączamy zawsze do czarnego gniazda COM (ang. common – wspólny) 

lub , natomiast sondę czerwoną dołączamy do jednego z trzech (dwóch) pozostałych gniazd 

miernika w zależności od pomiaru jaki chcemy przeprowadzić. 
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Gniazda pomiarowe: 

COM lub  - (ang. 

common – wspólny) 

V/ - gniazdo do pomiaru 

napięcia i rezystancji 

20A – gniazdo do pomiaru 

prądu na zakresie IN=20A 

A – gniazdo do pomiaru 

prądu na pozostałych 

zakresach 

 

Gniazda do pomiaru 

współczynnika wzmocnienia 

tranzystorów bipolarnych 

Przełącznik obrotowy do 

ustalania wielkości mierzonej 

oraz zakresu pomiarowego: 

DCV  lub V  – napięcia 

stałe 

ACV lub V~ – napięcia 

zmienne 

OHM lub  – rezystancja 

DCA lub A  - prądy stałe 

ACA lub A~ - prądy 

zmienne 

hFE – współczynnik 

wzmocnienia tranzystorów 

CAP lub C – pojemność 

tranzystorów  

 

 

 


