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Název tematického celku: Základní metody měření elektrických veličin 

Úloha č.1: Měření napětí a proudu 

 

Zadání: 
 
1) Zapojte obvod dle schématu 
2) Pro čtyři hodnoty napětí změřte proud protékající obvodem 
3) Vypočtěte výkon a odpor ze změřených hodnot napětí a proudu 
 
 

Použité pomůcky: 
 
- voltmetr 
- ampérmetr 
- regulovatelný zdroj stejnosměrného napětí 
- rezistor 

 
Schéma zapojení: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozbor: 
 

K měření napětí používáme přístroj zvaný voltmetr. Voltmetr se připojuje vždy 
paralelně k zátěži nebo místu obvodu, kde chceme zjistit napětí. Z toho vyplývá také 
jeho vnitřní uspořádání – je to přístroj s velkým vnitřním odporem tak, aby co 
nejméně zatěžoval měřený obvod, tzn. aby jím protékal co nejmenší proud. Tento 
vnitřní odpor se udává přímo v jednotkách MΩ (např. multimetr M6800 má 10 MΩ), 
nebo jako hodnota odporu na jeden měřený volt (např. 5000Ω/V).  Přístroj má dvě 
svorky s rozdílným určením. U střídavých voltmetrů je jedna svorka označena šipkou, 



označuje tak začátek vinutí cívky měřidla a připojujeme na ni vždy fázové napětí. 
Druhá svorka je označena číslem vyjadřujícím zvolený rozsah a připojujeme na ni 
nulové napětí. U stejnosměrných voltmetrů určení svorek přebírá značení + ... kladná 
svorka a bez označení (nebo opět s číslem rozsahu) ... záporná svorka. 
  

K měření proudu používáme přístroj zvaný ampérmetr. Zapojujeme ho vždy do 
série se zátěží nebo přímo do obvodu, kde chceme měřit proud. Aby na něm vznikl 
co nejmenší úbytek napětí a tak se co nejméně ovlivnil měřený obvod, musí mít 
ampérmetr co nejmenší vnitřní odpor. O značení svorek platí to stejné jako u 
voltmetru. 
  

Oba dva přístroje ukazují měřené veličiny přímo jako výchylku ručičky. Pokud 
není stupnice cejchovaná přímo v měřených jednotkách, musíme měřenou hodnotu 
zjistit pomocí konstanty přístroje. Ta se určí jako:  
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Měřenou hodnotu vypočítáme potom jako 
    

[ ]2.........α⋅= kN  

kde je: N  ... naměřená hodnota 
  k  ... konstanta přístroje 
  α  ... výchylka ručičky 
 

Výkon v tomto zapojení měříme metodou nepřímou, tzn. že ho musíme 
vypočítat z hodnot napětí a proudu podle vztahu 

 

[ ]3.........IUP ⋅=  

 
Pokud měříme napětí a proud současně, musíme v zájmu minimalizace chyby 

měření zvolit správné zapojení voltmetru před ampérmetr nebo naopak. Tyto dvě 
možnosti popisuje tzv. Ohmova metoda pro měření odporů, a platí i u měření napětí 
a proudu. 
 
Zapojení, kde je voltmetr před ampérmetrem je vhodné pouze pro měření odporů 
nesrovnatelně větších než je odpor ampérmetru. Voltmetr totiž měří úbytek jak na 
zátěži, tak i na ampérmetru, takže čím je odpor zátěže větší, tím je v porovnání s ním 
úbytek na ampérmetru zanedbatelnější a měření přesnější. 
V námi používaném zapojení zase ampérmetr měří proud protékající jak zátěží tak i 
voltmetrem. Bude-li však odpor zátěže srovnatelný s odporem ampérmetru, bude 
voltmetrem protékat proud minimální a tím opět minimalizujeme chybu měření. 



Hodnota, podle které rozhodujeme, zda se jedná o malý nebo velký odpor a tím o 
volbu schématu, se vypočítá ze vztahu pro tzv. hraniční odpor 
 

[ ]4........VAh RRR ⋅=  

 
kde hR  ... hraniční odpor  [Ω] 

 AR ... vnitřní odpor ampérmetru  [Ω] 

 VR  ... vnitřní odpor voltmetru  [Ω] 

 
Pro výpočet odporu použijeme Ohmův zákon: 
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Postup měření: 
  
 Po zapojení přístrojů dle schématu a kontrole vyučujícím nastavujeme pomocí 
regulovatelného zdroje napětí postupně hodnoty napětí podle tabulky a po každém 
nastavení odečteme hodnoty proudu. Z hodnot napětí a proudů vypočítáme výkon 
pomocí vztahu [ ]3  a odpor pomocí vztahu [ ]5 . Všechny hodnoty změřené i 

vypočítané zapíšeme do tabulky.  

 
Tabulka naměřených a vypočítaných hodnot: 
 

měření číslo U [ V ] I [ A ] R [ ΩΩΩΩ ] P [ W ] 
1 2    

2 5    

3 10    

4 20    

 
Závěr: 
 

popis použitých metod a zapojení, porovnání hodnot změřených s hodnotami 
na rezistoru a zdůvodnění odchylek 
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