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ĆWICZENIE 7                                                    II TM 

 

Pomiar rezystancji omomierzami i mostkiem technicznym 

 

1. Określenie rezystancji na podstawie kodu paskowego. 

 

Określ wartość rezystancji oraz tolerancje na podstawie kodu paskowego. Wyniki pomiaru 

oraz odczytu wpisz do tabeli. 

 Kod paskowy   
                                                                                                                                  

Tolerancja 

Mnożnik 

Druga cyfra 

Pierwasza cyfra 

 

 

   

 

 
 

Brak paska tolerancji(czwartego) oznacza tolerancję 20%.Jeżeli jest pięć pasków na 

rezystorze wynik ma 3-cyfry, mnożnik i tolerancję. Jeżeli jest 6 pasków ostatni oznacza 

współczynnik temperaturowy rezystancji.  

 

  R51 R52 R53 R14 R55 
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_błąd (odchyłka) dopuszczalny w[ 

T - tolerancja w [%] 

RN
 _ rezystancja znamionowa opornika w [  

Określ dopuszczalną maksymalną i minimalną wartości rezystancji wynikającą z tolerancji. 

 

     Rmax=RN + Δd                                Rmin=RN - Δd               

 

Tolerancja 

Mnożnik 

3 cyfra 

1 cyfra 

2 cyfra 
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Zapisz wyniki obliczeń: 

R51 = ............................÷..................................   R53 = ............................÷................................. 

R52 = ............................÷..................................   R14 = ............................÷................................ 

R55 = ............................÷.................................. 

 

2. Pomiar rezystancji omomierzami. 

 Określ wartości rezystancji R51, R52, R53, R14, R55, (układ pomiarowy S1)najpierw 

omomierzem analogowym a potem cyfrowym.   

 

  R51 R52 R53 R14 R55 

Omomierz analogowy        

Omomierz cyfrowy       

 

Porównaj uzyskane wyniki. Czy zmierzone rezystancje omomierzem cyfrowym mieszczą 

się w zakresie tolerancji określonym w punkcie 1? Oceń to, na podstawie porównania 

rezystancji zmierzonej z przedziałem dopuszczalnych wartości wynikającym z tolerancji.  

 

3. Pomiar rezystancji mostkiem technicznym                                                                                                              

                                                                                                         

                                                                                                              
 

  Pomiary rozpocznij przy zmniejszonej czułości układu (O,1Z) „2”. Wybierz odpowiedni 

zakres pomiarowy „3”. Włączając przycisk galwanometru „4” na bardzo krótko jednocześnie 

obserwuj położenie wskazówki galwanometru „5”. Jeśli nie uderza ona o ogranicznik, możesz 

przycisk utrzymać w stanie włączonym i zmieniając położenie pokrętła płynnego 

równoważenia „7” sprowadź mostek do równowagi. Ponownie mostek zrównoważ przy 

pełnej czułości (Z). Zmierz kilka rezystancji nastawionych na rezystorze dekadowym. 

Wykonaj następnie pomiar dla rezystancji o nieznanej wartości. 

 

 Rd1 Rd2 R51 R52 R53 R14 R55 

RXp         

RXm         

X         

X %        

RXp - wartość nastawiona, znamionowa, RXm - wartość zmierzona, X= RXm - RXp,                        

X= (X/RX) 100% 

Oceń dokładność pomiaru mostkiem technicznym Wheatstone’a. 

  

 

Widok płyty czołowej mostka. 

 

1 - zaciski Rx 

2 - zmiana czułości układu 

3 - przełącznik zakresu pomiarowego 

4 - przycisk włączający galwanometr 

5 - galwanometr 

6 - pole odczytowe 

7 - pokrętło płynnego równoważenia mostka 
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