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1.1.1. Wstęp 

Laboratoryjne układy pomiarowe zawierają przyrządy wraz z elementami 
służącymi do rozszerzania ich zakresów pomiarowych oraz pomocniczą apara-
turę laboratoryjną. Sposoby rozszerzania zakresów pomiarowych przyrządów 
oparte na pośredniej metodzie pomiaru wykorzystują boczniki, oporniki dodat-
kowe, dzielniki napięcia oraz przekładniki prądowe i napięciowe. Dokładność 
pomiaru w tych układach zależy od dokładności użytych przyrządów oraz  
elementów pośrednich. Nie są to jednak układy do pomiarów precyzyjnych. 
Wysoką dokładność pomiaru napięć i prądów można uzyskać w układach  
z kompensatorami oraz woltomierzami cyfrowymi. 

Do pomocniczej aparatury laboratoryjnej często występującej w układach 
pomiarowych można zaliczyć oporniki regulacyjne i autotransformatory regula-
cyjne. W układach, gdzie niezbędne są duże wartości prądów (np. badanie  
wyzwalaczy, zabezpieczeń) stosuje się transformatory wielkoprądowe. 

Ważną zasadą metrologii jest warunek, aby włączenie jakiegokolwiek 
miernika (przetwornika) do układu pomiarowego nie powodowało zmiany, w stop-
niu zauważalnym, parametrów obwodu. Warunek ten w metrologii elektrycznej 
i elektronicznej oznacza, że spadek napięcia na amperomierzu i innych elementach 
układu pomiarowego włączanych szeregowo (np. cewki prądowe watomierzy) oraz 
prąd płynący przez woltomierz i równolegle włączane elementy układu (np. 
cewki napięciowe watomierzy) powinny być pomijalnie małe. Aby spełnić  
te wymagania amperomierz i elementy pomiarowe szeregowe powinny mieć 
rezystancję wewnętrzną bardzo małą w porównaniu z rezystancją odbiornika,  
a woltomierz i elementy pomiarowe równoległe rezystancję jak największą  
w porównaniu z rezystancją odbiornika. 

1.1.2. Boczniki 

Rozszerzanie zakresu pomiarowego amperomierzy prądu stałego odbywa 
się przez włączanie równoległe do przyrządu specjalnie wykonanego opornika 
zwanego bocznikiem (rys. l.1.1). Na podstawie równań Kirchhoffa łatwo  
zauważyć, że rezystancję bocznika oblicza się ze wzoru 

  p
B

R
R

n 1
=

−
                                                      (1.1.1) 

gdzie n – tzw. przekładnia bocznika, tzn. krotność rozszerzenia zakresu ampero-
mierza o rezystancji wewnętrznej pR .  
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Rezystancja amperomierza z bocznikiem wynikającym z ich równoległego 
połączenia wyniesie więc 

             p
A

R
R

n
=                                        (1.1.2) 

Zadaniem bocznika jest więc przetworzenie prądu stałego na napięcie rzędu 
kilkadziesiąt do kilkuset mV. Znormalizowane napięcia boczników wynoszą 
60 mV lub niekiedy 150 mV. Boczniki mogą być niewymienne lub wymienne. 
Pierwsze z nich stanowią integralną cześć przyrządu i są cechowane łącznie  
z nim, drugim zaś stawia się określone wymagania i nanosi odpowiednie cechy. 
 

 
Rys. 1.1.1. Układ połączeń amperomierza magnetoelektrycznego z bocznikiem 

Dla prądów od 40 mA do 60 A stosuje się boczniki niewymienne. Boczniki 
wymienne są wykonywane na prądy od 1 A do 15 kA. Dla dużych prądów  
(powyżej 250 A) bardzo trudnym problemem do opanowania jest przyrost  
temperatury, związany z mocą traconą w bocznikach. Przykładowo, przy napię-
ciach 60 mV i prądzie 1000 A moc tracona wynosi 60 W, a przy prądzie 10 kA   
600 W. Na bocznikach wymiennych poza znakiem wytwórcy i numerem  
fabrycznym umieszcza się klasę dokładności (0,02-0,05-0,1-0,2-0,5), prąd  
znamionowy oraz znamionowy spadek napięcia. Pod względem budowy  
rozróżnia się konstrukcje prętowe lub płytkowe. 

1.1.3. Oporniki dodatkowe 

Zakres pomiarowy woltomierzy zarówno prądu stałego jak i zmiennego 
rozszerza się poprzez włączenie szeregowo z przyrządem opornika dodatkowego 
(rys. 1.1.2), którego rezystancję wyznacza się z zależności 

          D pR (m 1)R= −                                     (1.1.3) 

gdzie m – krotność rozszerzenia zakresu pomiarowego, pR  – rezystancja przyrzą-
du (woltomierza). 
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Łączna rezystancja woltomierza z opornikiem szeregowym jest równa 

     V pR mR=                                                (1.1.4) 

Rezystancja ta, jak już wiadomo, powinna być jak największa. W wolto-
mierzach technicznych wartość ta podawana w postaci stosunku rezystancji 
woltomierza do jego zakresu wynosi zwykle (100...1000) Ω/V. W woltomierzach 
laboratoryjnych wynosi znacznie więcej i osiąga wartość 10 kΩ/V, a w obecnie 
produkowanych przyrządach uniwersalnych cyfrowych rezystancja wewnętrzna 
niezależnie od zakresu pomiarowego wynosi 10 MΩ lub więcej. 

Oporniki szeregowe podobnie jak boczniki mogą być niewymienne lub 
wymienne. Oporniki zewnętrzne zwane są opornikami dodatkowymi i są stosowa-
ne zazwyczaj w obwodach o napięciach powyżej 600 V. Na opornikach  
wymiennych podaje się: klasę dokładności, napięcie znamionowe, napięcie 
probiercze, prąd znamionowy i inne cechy. Klasy oporników dodatkowych są  
takie same jak boczników. 
 

 
 

Rys. 1.1.2. Układ połączeń woltomierza z opornikiem dodatkowym 

Rozróżnia się dwa sposoby nawijania oporników: unifilarne (pojedynczym 
drutem) oraz bifilarne (podwójnym drutem). Uzwojenia unifilarne oporników 
charakteryzują się dużą indukcyjnością, małą pojemnością i niskimi napięciami 
międzyzwojowymi. Uzwojenia bifilarne zapewniają małą indukcyjność, ale  
niestety mają dużą pojemność (kilkaset pF) i odznaczają się dużymi napięciami 
międzyzwojowymi. Aby zmniejszyć stopień zagrożenia tych napięć, należy 
oporniki dzielić na sekcje. 
 

RD 

Rp 

U 

V 
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1.1.4. Dzielniki napięcia 

Rozróżnia się dzielniki: rezystancyjne, pojemnościowe, rezystancyjno-
pojemnościowe oraz indukcyjne. Konstrukcja zależy od wartości napięcia 
i rodzaju napięcia (stałe, zmienne, udarowe) przy których będą pracowały. 

Dzielniki napięcia stałego zawierają tylko rezystory, a zmiennego dodat-
kowo kondensatory (rys. 1.1.3). Problem polega na tym, że impedancja  
wewnętrzna woltomierza włączonego do dzielnika napięcia zmiennego zawiera 
również składową pojemnościową, która razem z pojemnością rezystora R2 jest 
przedstawiona na rys.1.1.3 przez pojemność C2. 

Przekładnia dzielnika (mnożnik) jest określona wzorem  

                1 1 2

2 2

U R Rn .
U R

+
= =                                          (1.1.5) 

Aby przekładnia dzielnika przy prądzie zmiennym nie zależała od częstotliwości 
napięcia mierzonego, należy do obwodu dołączyć dodatkowo kondensator C1,  

1 1 2 2C R C R .=                                            (1.1.6) 

Przekładnię dzielnika zazwyczaj wybiera się jako krotność liczby 10. 
W celu zmniejszenia wpływu woltomierza na wynik pomiaru, dzielniki 

powinny współpracować z woltomierzami o dużej rezystancji wewnętrznej, tzn. 
elektrostatycznymi lub cyfrowymi. 

 

 
Rys. 1.1.3. Dzielnik napięcia rezystancyjno-pojemnościowy 
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1.1.5. Przekładniki prądowe i napięciowe 

Przekładniki zwane również transformatorami prądu lub napięcia przezna-
czone są do przetwarzania dużych mierzonych prądów lub napięć. Dokładność 
przekładników jest charakteryzowana błędem transformacji (prądowym lub  
napięciowym) oraz błędem kątowym. Błąd kątowy jest określony jako kąt  
przesunięcia między wektorem pierwotnej wielkości (prądu lub napięcia)  
a wektorem wtórnej wielkości i wyraża się w minutach. Jeśli wektor wtórnej 
wielkości wyprzedza pierwotną, to błąd przyjmuje się jako dodatni, w przeciw-
nym przypadku ujemny. 

Przekładnik prądowy jest jednofazowym transformatorem pracującym  
w warunkach zbliżonych do stanu zwarcia pomiarowego. Uzwojenie wtórne  
w czasie pracy powinno być zwarte lub obciążone małą impedancją. Rozwarcie 
uzwojenia wtórnego grozi uszkodzeniem przekładnika i stanowi niebezpieczeń-
stwo porażenia obsługi. Do jego obwodu wtórnego (rys. 1.1.4) mogą być  
przyłączone szeregowo takie elementy, jak: amperomierz, cewki prądowe  
watomierza i/lub licznika itp. Przekładniki prądowe stosuje się do pomiaru  
prądów zmiennych do 20 kA (lub więcej) o klasach dokładności 0,1-0,2-0,2S-
0,5-0,5S-1-3 i niekiedy 5. Błąd kątowy wynosi od kilku do kilkudziesięciu  
minut i zależy od wartości prądu pierwotnego i mocy odbiornika włączonego  
w obwód wtórny. Prąd wtórny znormalizowany wynosi 5 A, a niekiedy l A. 
Przekładniki o klasach 0,2S i 0,5S (do specjalnych zastosowań) mają rozszerzo-
ne zakresy prądów, przy których wyznacza się ich błędy. 

 

 
Rys. 1.1.4. Układ połączeń przekładnika 

prądowego z amperomierzem 
Rys. 1.1.5. Układ połączeń przekładnika 

napięciowego z woltomierzem 

 
Przekładnik napięciowy jest jednofazowym transformatorem pracującym  

w warunkach zbliżonych do stanu jałowego. Uzwojenie wtórne w czasie pracy 
powinno być obciążone dużą impedancją lub może być rozwarte. Zwarcie  
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uzwojenia wtórnego grozi uszkodzeniem przekładnika napięciowego. Do jego 
obwodu wtórnego (rys. 1.1.5) mogą być przyłączone równolegle: woltomierz, 
cewki napięciowe watomierza i/lub licznika itp. Przekładniki te można stosować  
w obwodach prądu zmiennego o napięciach do 400 kV (lub wyżej). Napięcie wtór-
ne znormalizowane wynosi 100 V lub 110 V. W niektórych przypadkach stosuje 
się również przekładniki o napięciach wtórnych V i  V. Klasy 
dokładności wynoszą 0,1-0,2-0,5-1,0-3,0, a błędy kątowe w przedziale od kilku 
do kilkudziesięciu minut. 

Przekładniki poza pośrednim pomiarem dużych prądów lub napięć zapew-
niają galwaniczną izolację układu pomiarowego od układu wysokiego napięcia 
oraz umożliwiają standaryzację przyrządów pomiarowych. Zmiana częstotliwości 
sieciowej w granicach do ok. 500Hz (dla niektórych konstrukcji znacznie  
więcej) nie wywołuje dodatkowych błędów przekładników. Podobnie zmiana 
temperatury otoczenia nie ma istotnego wpływu na ich błędy. Natomiast silne 
odkształcenie krzywej wielkości mierzonej lub praca w szerokim zakresie  
częstotliwości wymaga szczegółowej analizy dokładnościowej zarówno prze-
kładników napięciowych jak i prądowych. Istnieją również przekładniki prądo-
we i napięciowe do pomiarów w obwodach prądu stałego. Nazywane są 
transduktorami. Działają na zasadzie zbliżonej do zasady działania wzmacniaczy 
magnetycznych. Stosowane są również układy wykorzystujące efekt Halla. 

1.1.6. Oporniki regulacyjne 

 
Rys. 1.1.6. Układy szeregowego włączenia opornika regulacyjnego 

Oporniki regulacyjne mogą służyć do regulacji prądu lub regulacji napięcia. 
Jeżeli są włączone szeregowo w obwodzie służą do regulacji prądu (rys. 1.1.6), 
jeżeli natomiast zostały włączone równolegle, spełniają rolę dzielnika napięcia  
i są nazywane potencjometrami (rys. 1.1.8). Połączenie z rys. 1.1.6.b wyklucza 
przerwę, która może być spowodowana słabym przyleganiem suwaka do zwoj-
nicy opornika i takie połączenie należy stosować wówczas, gdy przerwa jest 
niedopuszczalna, np. w obwodzie wzbudzenia silnika bocznikowego.  

100 3 110 3

a) b) 
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Rys. 1.1.7. Układ o zwiększonej  

płynności do regulacji prądu 
Rys. 1.1.8. Potencjometryczny układ  

do regulacji napięcia 
 

Połączenie potencjometryczne umożliwia regulację napięcia wyjściowego U2  
w zakresie od 0 do U1. W takim układzie opornik R musi być dobrany na prąd  
będący sumą prądu odbiornika IO oraz prądu IR, który przepływa przez opornik  
bez obciążenia (rys. 1.1.8). Ważnym parametrem oporników jest ich obciążalność, 
wyrażana poprzez dopuszczalną moc wydzielaną na oporniku. Moc ta określa  
dopuszczalną wartość prądu zgodnie z zależnością . 

Płynność regulacji jest istotną cechą układów regulacyjnych. Chcąc zwiększyć 
płynność regulacji w układzie szeregowym (rys. 1.1.6), należy dodatkowo  
włączyć szeregowo opornik o rezystancji np. 10-krotnie mniejszej lub równolegle 
(rys. 1.1.7) opornik o rezystancji np. 10-lub 20-krotnie większej. W układzie 
potencjometrycznym w celu zwiększenia płynności regulacji stosujemy  
schematy połączeń z rys. 1.1.9. 

 

 
Rys. 1.1.9. Układy o zwiększonej płynności do regulacji napięcia 

Obecnie w układach prądu stałego zamiast obciążenia w postaci opornika 
stosuje się energoelektroniczny (np. z tranzystorami mocy) zespół napędowy. 
Jest on wykorzystany jako falownik w układzie mostka 3-fazowego, który prze-
twarza energię prądu stałego na prąd przemienny i oddaje tę energię do sieci. 
Praca falownika jest możliwa oczywiście tylko wówczas, gdy napięcie prądu 

d d RI P=
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stałego przekracza w danej chwili wartość chwilową napięcia przemiennego 
danej fazy układu 3-fazowego.  

1.1.7. Autotransformatory regulacyjne i transformatory  
wielkoprądowe 

Autotransformatory regulacyjne są stosowane do regulacji napięcia w ob-
wodach prądu przemiennego. Autotransformatory stosowane w laboratoriach mają 
rdzenie magnetyczne prostokątne lub toroidalne zwijane z umieszczonymi na 
nich jednowarstwowymi uzwojeniami, których powierzchnia zewnętrzna jest 
oczyszczona z izolacji. Po tym uzwojeniu przesuwa się suwak, najczęściej  
węglowy. Napięcie wtórne U2 (rys. 1.1.10) regulowane jest pokrętłem i może 
się zmieniać od 0 do ok. 260V przy napięciu U1 = 230 V. Konstrukcja z rdze-
niem toroidalnym charakteryzuje się bardzo małym strumieniem rozproszenia  
i jest zalecana szczególnie wówczas, gdy zależy nam na sinusoidalnej krzywej 
napięcia w obwodzie z elementami nieliniowymi. Ponadto te autotransformatory 
można łatwo łączyć, tworząc układ 3-fazowy o symetrycznym zasilaniu. 

 

 
Rys. 1.1.10. Układ autotransformatora regulacyjnego 

Stosując autotransformator w układzie zasilania laboratoryjnego, należy  
koniecznie pamiętać o względach bezpieczeństwa. Autotransformator nie ma 
odizolowanych od siebie uzwojeń i niezależnie od położenia pokrętła potencjał 
zacisku wyjściowego może być równy potencjałowi sieci zasilającej (230V),  
a to może być przyczyną porażenia elektrycznego. 

Transformatory wielkoprądowe są wykorzystywane jako źródła o dużym regu-
lowanym prądzie i niewielkim napięciu. Na rdzeniu roboczym takiego transforma-
tora (rys. 1.1.11) znajduje się uzwojenie zasilające połączone z siecią 230 V oraz 
dwa lub trzy uzwojenia robocze, które odpowiednio przełączane umożliwiają 
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otrzymywanie różnych prądów wtórnych. Wartość tego prądu zależy również od 
impedancji zewnętrznej obwodu wtórnego (odbiornika). Uzwojenie robocze jest 
jednocześnie uzwojeniem pierwotnym przekładnika prądowego, za pomocą którego 
możliwy jest pomiar prądu wtórnego z dobrą dokładnością. Do płynnej regulacji 
natężenia prądu wtórnego służy dławik regulacyjny połączony szeregowo z uzwo-
jeniem zasilającym. Zamiast dławika można stosować również autotransformator 
regulacyjny włączony pomiędzy sieć a uzwojenie zasilające. 

Zespół wielkoprądowy typu TZW 4000 umożliwia uzyskanie prądu wyjścio-
wego o obciążalności długotrwałej do 1000 A lub o obciążalności 5-minutowej  
do 4000 A. 

 

 
Rys. 1.1.11. Układ zespołu wielkoprądowego [1]:  

l – transformator wielkoprądowy (TW) z przekładnikiem prądowym (PP), 2 – dławik regulacyjny,  
3 – amperomierz do pomiaru prądu wtórnego, 4 – woltomierz, jako wskaźnik nasycenia rdzenia  
                                                   roboczego, 5 – obiekt badany 

1.1.8. Źródła zasilania układów pomiarowych 

Stanowiska pomiarowe w laboratoriach elektrotechniki i elektroniki mogą 
być zasilane z następujących źródeł: 
a) akumulatorów i prostowników, 
b) stabilizowanych zasilaczy laboratoryjnych, 
c) sieci niskiego napięcia prądu stałego, 
d) pięcioprzewodowej sieci prądu 3-fazowego. 
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Akumulatory jako źródła zasilania w laboratorium są obecnie coraz  
rzadziej stosowane i w zasadzie tylko wówczas, gdy jest wymagane dokładnie 
stałe w czasie napięcie (bez tętnień) np. w kompensatorach. Stabilizowane  
zasilacze laboratoryjne mogą pracować jako źródła stałego napięcia lub stałego 
prądu. Zasilacze pozwalają uzyskać napięcie stabilne o dużej dokładności  
(np. ±0,01%) nawet z eliminacją spadków napięć na rezystancji przewodów 
doprowadzających. Możliwe jest programowanie wartości napięcia wyjściowego 
lub prądu zasilania odbiornika. Jeżeli istnieje potrzeba zwiększenia wartości napię-
cia lub prądu poza wartości wynikające z zakresów zasilacza można je łączyć 
szeregowo lub równolegle. Przy połączeniu szeregowym należy pamiętać o tym, 
aby napięcie między obudową a zaciskami wyjściowymi nie przekroczyło  
dopuszczalnej wartości (np. 400 V), a przy połączeniu równoległym dwu zasilaczy 
obydwa muszą mieć nastawione dokładnie to samo napięcie. Jeżeli nie jest  
spełniony ten warunek, wówczas popłynie prąd wyrównawczy, który może 
uszkodzić zasilacz. 

Napięcie sieci prądu stałego w zależności od potrzeb wynikających z zasi-
lania poszczególnych ćwiczeń może być regulowane do wartości ok. 230 V. 

 
 

 
Rys. 1.1.12. Tablica laboratoryjna: a) wygląd zewnętrzny; b) schemat połączeń 

Sieć elektroenergetyczna prądu 3-fazowego jest o napięciu znamionowym 
230V/400V i częstotliwości 50 Hz. Na tablicy laboratoryjnej (rys. 1.1.12) są umo-
cowane neonowe lampki sygnalizacyjne (1), wyłączniki ręczne (2), gniazda  
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wtykowe (3) oraz zaciski umożliwiające przyłączenie odbiorników (L1, L2, L3,  
N, ±), wewnątrz umieszczono urządzenia zabezpieczające w tym bezpieczniki (4)  
i wyłącznik różnicowoprądowy. Metalowa obudowa tablicy jest przyłączona do 
przewodów uziemiających instalacji przeciwporażeniowej. 
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