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Викладення матеріалу (методичні рекомендації) для опрацювання: 
 

1. Принцип дії електровимірювальних приладів основних систем  

 Будова, принцип дії та застосування приладів магнітоелектричної системи:     

 
 

 

     Принцип дії магнітоелектричного приладу оснований на створенні 

обертального моменту завдяки взаємодії між полем постійного магніту і струмом, що 

проходить крізь обмотку рамки. З рамкою з'єднана стрілка, яка переміщується по 

шкалі. Кут повороту стрілки пропорційний силі струму в обмотці, яка розміщена на 

рамці приладу. 

     Магнітоелектричні прилади застосовують для вимірювання постійних струмів та 

напруг. Вони також можуть використовуватися для вимірювання опорів. 

     Позитивними особливостями приладів магнітоелектричної системи є високий клас 

точності (до 0,1) і порівняно малі внутрішні втрати енергії.       

Рисунок 1 – Будова приладу магнітоелектричної системи 
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     Недоліком приладів цієї системи можна вважати непридатність до роботи в колах 

змінного струму, чутливість до перевантажень і залежність від температури.  

Будова, принцип дії та застосування приладів електродинамічної системи: 

 

 

 

     Електродинамічні прилади застосовують для вимірювання струмів, напруг і 

найчастіше як ватметри для вимірювання потужностей. 

     Прилади електродинамічної системи мають переваги над приладами інших 

систем:  

а) дуже високу точність (класи 0,1; 0,2; 0,5);  

б) можливість використовування в колах постійного і змінного струму.  

     Прилади електродинамічної системи у вигляді переносних широко застосовуються 

в точних лабораторних дослідженнях.         

     Основними недопіками приладів електродинамічної системи вважають:  

а) залежність показання від впливу зовнішніх магнітних полів через слабке власне 

магнітне поле;  

б)слабку перевантажувальну спроможність через обмеження струмопідводу до 

рухомої котушки;  

в) значну споживану потужність;  

г) незначний обертаючий момент. 

Будова, принцип дії та застосування приладів електромагнітної системи: 

 
 

 

 

     Прилади електромагнітної системи можуть безпосередньо вимірювати значні 

струми (до 300 А) та напруги (до 600 В). 

     Принцип дії приладів електромагнітної системи 

ґрунтується на взаємодії магнітного поля котушки з 

рухомим феромагнітним осердям. Внаслідок цієї взаємодії 

осердя втягується в котушку і рухома вісь повертається на 

деякий кут під дією обертального моменту, який 

пропорційний квадрату струму.  

     Квадратова пропорційність означає, що напрямок 

відхилення стрілки не залежить від напрямку струму, 

тобто приладами електромагнітної системи можна 

вимірювати як в колах постійного, так і в колах змінного 

струму.      
 

Рисунок 3– Будова приладу  

електромагнітної системи 

 
 

Рисунок 2 – Будова приладу  

електродинамічної системи 

 
 

     Принцип дії приладів електродинамічної 

системи аналогічний магнітоелектричному, тільки у 

них замість постійного магніту використовують 

електромагніт. 

     Прилади електродинамічної системи мають 

вимірювальний механізм, що складається з двох 

котушок: нерухомої і рухомої. Нерухома котушка має 

дві секції, всередині котрих на осі розташована рухома 

котушка. За наявності струму у котушках виникають 

електромагнітні сили взаємодії, що повертають рухому 

котушку, тобто обертаючий момент пропорційний 

добутку струмів. 
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     Основними перевагами приладів електромагнітної системи можна вважати:     

а) простоту, надійність, дешевизну;     

б) спроможність використання в колах постійного та змінного струму;     

в) високу перевантажувальну здатність.        

     До недоліків приладів електромагнітної системи відносять:     

а) невисоку точність;     

б) невисоку чутливість;     

в) велике власне споживання електроенергії (0,5... 15 Вт);     

г) обмежений частотний діапазон вимірювальних величин;     

д) нерівномірність шкали;     

е) чутливість до впливу зовнішніх магнітних полів.       

      Власне магнітне поле приладу дуже слабке, тому зовнішнє поле значно впливає 

на його показання. Для зменшення впливу зовнішнього поля вимірювальний 

механізм захищають сталевим екраном.   

     Прилади електромагнітної системи застосовуються в промислових 

електротехнічних пристроях низької частоти та постійного струму, а також — досить 

широко — як щитові амперметри і вольтметри класів  1,0;  1,5;  2,0. 

 

2. Вимірювання електричних величин 
 

2.1 Вимірювання струмів 
     Сила струму в електричних колах вимірюється за допомогою приладів, які 

називаються амперметрами.  
       

     Для вимірювання струму на будь-якій ділянці кола потрібно, щоб увесь струм цієї 

ділянки проходив через вимірювальний механізм амперметра. Це значить, що прилад 

повинен бути ввімкнений в розсічення цієї ділянки кола, тобто послідовно з  

навантаженням. Його опір повинен бути мінімальний.  

     Для вимірювання постійного струму придатні амперметри магнітоелектричної, 

електромагнітної та електродинамічної систем, а змінного струму – електромагнітної, 

електродинамічної та індукційної систем. 

     При цьому необхідно, щоб внутрішній опір амперметра RА був малим в порівнянні 

з опором вітки електричного кола, у якій він включений. У противному випадку 

включення приладу викличе істотну зміну опору й струму у даній вітці електричного 

кола, а так само й зміну режиму роботи всього кола. 

 
 

 

     Тільки амперметри електромагнітної системи можуть вимірювати струм до 300 А. 

У приладів інших систем струмоведучі частини розраховано на дуже малі струми. 

Особливо це стосується амперметрів магнітоелектричної системи, де допускається 

струм не більше 10 мА. 

Рисунок 4– Схеми включення амперметру 
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     Для збільшення меж вимірювання амперметрів застосовуються шунти. 

     Шунт – це дуже малий опір, який вмикається в 

коло послідовно з навантаженням. Амперметр 

приєднується до шунта паралельно. 

     Шунт розраховується на струм, який 

становить близько 99 % струму І. Через 

амперметр проходить приблизно 1 % струму І. 

Шунти виготовляються з манганіну, який має цінну 

властивість сталості опору при змінах температури. 

Шунти на малі струми монтуються всередині амперметра, а на великі 

використовуються виносні шунти. На змінному струмі через великі спотворення 

показів приладу шунти не застосовуються. 

 Якщо відомо, у скільки разів розширюється межа вимірювання амперметра 

п = 
𝑰

𝑰𝑨
    то можна визначити необхідний опір шунта Rш:     Rш = 

𝑹𝑨

𝒏− 𝑰𝑨
 

де RА – опір амперметра; 

    ІА –межа вимірювання амперметра 

    2.2 Вимірювання напруг 

Напруги вимірюються приладом вольтметром 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

     Додаткові опори розраховують так:  опір вольтметра RV  

і він розрахований для вимірювання напруги до UV. 

Необхідно розрахувати значення додаткового опору RД з 

яким вольтметр зможе вимірювати напругу до значення U 

т = 
𝑼

𝑼𝑽
 ;   RД = RV·(т-1) 

     т показує, у скільки разів розширюється межа 

вимірювання вольтметра.  

      2.3 Вимірювання потужності електричного струму 

     Для виміру потужності в колах постійного й у колах синусоїдального струму 

промислової частоти застосовуються ватметри, що забезпечують безпосередній 

відлік потужності по шкалі. 

Рисунок 5– Схема включення     

                 амперметру з шунтом 

 
 

Рисунок 6 – Схема включення     

            вольтметру 

 
 

     Для вимірювання напруги джерела живлення, падіння 

напруги на резисторі або якій-небудь ділянці 

електричного кола вольтметр підключають паралельно, як 

показано на рис. 6. 

     Внутрішній опір вольтметра RV повинен бути значно 

більший опору ділянки до якой він підключається, тому 

що в противному випадку вольтметр буде впливати на 

розподіл струму в електричному колі й результати 

вимірювання будуть містити велику похибку. 

     Для розширення меж вимірювання вольтметрів 

послідовно з ними включають додаткові опори RД. 

 
 

Рисунок 7– Схема включення 

вольтметру з додатковим 

опором 
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     Ватметр складається з двох обмоток 

 нерухомої 1, струмової з товстого проводу, що включається послідовно зі 

споживачем; 

 рухомої 2 обмотки напруги, виконаної з тонкого провода, що підключається 

паралельно споживачеві. 

 

   *  - так позначаються початки обмоток струму і напруги, вони 

перемикаються. 

 

 

 

 

 

 

 

Щоб визначити покази ватметра треба знати його ціну поділки СW 

СW =
𝑼𝑾·𝑰𝑾

𝑵𝑾
    [Вт/под]  

де 𝑵𝑾 – кількість поділок шкали ватметра 

     2.4 Вимірювання опорів 

     У колах постійного струму опір елемента кола можна вимірити за допомогою 

вольтметра та амперметра. Для цього вимірюють напругу на елементі кола і силу 

струму, який у ньому протікає. Розділивши показання вольтметра на показання 

амперметра, визначають опір:   RX = 
𝑈

𝐼
 

 

 

 

 

     Метод вольтметра і амперметра застосовується, головним чином, при орієнтовних 

вимірюваннях, або при якомусь певному значенні струму чи напруги. 

Омметри - прилади безпосередньої оцінки для вимірювання активного опору. 

Електромеханічний омметр-це сукупність магнітоелектричного вимірювального 

Рисунок 8 – Схеми підключення ватметрів  

 
 

а 

* 

* 

б 
а - схема для вимірювання малих опорів  

   б - схема для вимірювання великих опорів 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Схеми для вимірювання опорів  
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механізму та джерела постійної напруги (сухого елемента, який розміщується в корпусі приладу, 

або перетворювача змінної напруги частоти 50 Гц у постійну). 

     2.5 Вимірювання електричної енергії – питання розглядається на лабораторній 

роботі) 

3. Цифрові вимірювальні прилади 

     Цифрові засоби вимірювальної техніки виникли через потреби практики в 

суттєвомупiдвищеннi точностi, швидкодiїi чутливостi засобiв вимiрювань. 

     Сьогоднi цифровi засоби охоплюють практично всi вимiрюванi в промисловостi та 

наукових дослiдженнях фiзичнi величини. 3 метою унiфiкацiї елементної бази та 

забезпечення зручностi в користуваннi, фiзичним носiєм вимiрювальної iнформацiїу 

них вибранi електричнi сигнали, найчастiше напруга постiйного струму, якi мають 

ряд незаперечних переваг перед рештою сигналiв, а саме: унiверсальнiсть, 

дистанцiйнiсть, наявнiсть добре розроблених методiв та засобiв опрацювання, 

можливiсть реєстрації швидкоплинних процесів, простота узгодження iз засобами 

цифрової обчислювальноїтехнiки (комп'ютерами). 

 

 

     Цифровi засоби вимiрювальноi технiки(рис. 10) в загальному випадку складаються 

iз вхiдного аналогового перетворювача (АП) вимiрюваної фiзичної величини Х в 

електричну вихiдну величину У, аналого-цифрового перетворювача (АЦП), 

обчислювального та керуючого блоку (БК), пристроїв вiдображення iнформацї (ПВI) 

i стандартного  iнтерфейсу (ІТФ), що i визначило їx основну роль у вимiрювально-

обчислювальних комплексах. 

     Цифровi  вимiрювальнi  прилади  (ЦВП)  є засобами  вимiрювань  у повному  

розумiннi  цього  слова,  вони  автоматично  видають  числове значения  вимiрюваної 

величини  на цифровому  вiдлiковому  пристрої (цифровий iндикатор, табло, дисплей 

тощо). 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Узагальнена структурна схема цифрового вимірювального приладу 
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МЕТОДИЧНІ РЕОМЕНДАЦІЇ СТУДЕНТАМ ПО НАПИСАННЮ КОНСПЕКТУ ЛЕКЦІЇ: 

1. По першому питанню записати у конспект: 

- Будова, принцип дії та застосування приладів основних систем 

 

2. По другому питанню записати у конспект: 

- Вимірювання струмів –рис.4, 5; як вмикається в коло амперметр, призначення шунтів та 

формулу опору шунта 

- Вимірювання напруг - рис.6, 7; як вмикається в коло вольтметр, призначення додаткових 

опорів та формулу додаткового опору  

- Вимірювання потужності - рис.8; як вмикається в коло ватметр, формулу ціни поділки 

ватметра 

- Вимірювання опорів – записати, якими приладами можна виміряти опори 

 

3. По третьому питанню записати у конспект: 

- З яких основних елементів складаються цифрові прилади 

 

Студенти повинні опрацювати представлений матеріал, зробити конспект, 

виконати завдання і переслати його викладачу для перевірки  

 
Виконані завдання відправляйте 

на електронну адресу: 
Luda251252@ gmail.com 

 

 
 


