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МОНТАЖ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ І ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ 

 

Електричне коло, як правило, складається із джерела 

струму, споживача, вимірювальних приладів, вимикачів і 

з’єднувальних провідників.   

Складання електричного кола необхідно виконувати 

відповідно до принципової або монтажної схеми. 

Складання (монтаж) кола починають від джерела 

струму, але підмикається воно в останню чергу.  

У разі демонтажу кола джерело струму відмика-

ється першим. Необхідно уникати сплетіння провідників 

кола. 

Під час монтажу всі підімкнені в коло реостати 

треба установлювати на максимальний опір, потенціо-

метри – на нуль, а всі вимикачі й комутатори залишають 

вимкненими. 

Треба пам’ятати, що на електровимірювальних 

приладах постійного струму позитивний затискач завжди 

знаходиться праворуч.  

Його треба підмикати до позитивного джерела 

струму. Відповідно підмикається і негативний затискач. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ 

 

Всі засоби вимірювань поділяються на міри, 

вимірювальні перетворювачі, вимірювальні прилади, 

вимірювальні установки і вимірювальні системи. 

       Мірою називається засіб вимірювання, призначений 

для відтворення фізичної величини заданого розміру 

(значення). За призначенням міри розділяються на зразкові 

і робочі. За відтворюваними значеннями – на однозначні, 

багатозначні і набори.  

 Однозначні міри відтворюють фізичну величину 

одного розміру; багатозначні – ряд однойменних величин 

різного розряду; набір мір містить комплект мір, що 

застосовуються як окремо, так і в різних комбінаціях. 

Набір мір, конструктивно об’єднаний в одне ціле з 

перемикаючими пристроями для відтворення ряду 

однойменних величин різного значення (розміру), 

називається магазином (магазин опорів, магазин ємностей і 

т.п.). 

       Серед зразкових засобів вимірювань особливе місце 

займає еталон одиниці фізичної величини. Еталон, 

зазвичай, являє собою комплекс засобів вимірювання, 

виконаний за особливою специфікацією і затверджений у 

якості еталона. 

        Вимірювальним приладом називається засіб вимі-

рювань, призначений для вироблення сигналу вимірюваної 

інформації, доступної для безпосереднього сприймання 

спостерігачем. 

         Вимірювальною установкою називається сукупність 

функціонально об’єднаних засобів вимірювань (міри, 

вимірювальні перетворювачі, вимірювальні прилади) і 

допоміжних пристроїв, призначених для вироблення 

вимірювальної інформації у формі, зручній для безпосе-
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реднього сприймання спостерігачем, і розташованій в 

одному місці. 

Вимірювальні системи являють собою сукупність 

засобів вимірювання і допоміжних пристроїв, з’єднаних 

між собою каналами зв’язку, призначених для вироблення 

сигналів інформації у формі, зручній для автоматичної 

обробки, передачі і використання в автоматичних системах 

управління. 

 Межею вимірювання називають область значень 

вимірюваної величини від мінімального до максимального, 

для якої нормовані допустимі похибки. Межу вимірювань 

часто розділяють на декілька ділянок зі своїми межами; в 

цьому випадку прилади називають багатомежними. 

          Діапазон робочих частот – смуга частот, в межах 

якої похибка приладу нормована. 

 Варіація показань вимірювального приладу, що 

обчислюється як середня різниця показів у даній точці 

шкали при повільному підході до неї з двох напрямків – з 

боку меншого і більшого значень вимірюваної величини. 

         Вхідний опір вимірювального приладу характеризує 

реакцію вхідного сигналу на під’єднання даного приладу 

до джерела вхідного сигналу з фіксованим вихідним 

опором. 

          Вихідний опір характеризує реакцію вихідного 

сигналу на підмикання до вихідних затискачів фіксованої 

напруги. 

Динамічні характеристики засобів вимірювань 

характеризують їх інерційні властивості.  

 Стабільність засобів вимірювання є якісним 

показником, що відображує незмінність у часі його 

метрологічних властивостей. 

          Надійністю називається властивість виконувати 

свою функцію, зберігаючи установлені експлуатаційні 
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характеристики у визначених межах упродовж заданого 

часу, в заданих умовах. Надійність характеризується 

середнім часом безвідмовної роботи при установленій 

довірчій імовірності. 

           Похибкою вимірювального приладу називається 

різниця між показниками приладу і істинним значенням 

вимірюваної величини. Похибки мір і вимірювальних 

приладів залежать від умов, в яких вони працюють. 

          Нормальні умови застосування засобів вимірювання 

– умови, за яких величини зовнішнього впливу на 

результати вимірювань мають або знаходяться в межах 

нормальної області значень. 

 До головних фізичних величин зовнішнього впливу 

відносяться: температура, вологість, тиск навколишнього 

середовища, частота або діапазон частот, у якому 

проводиться дане вимірювання; напруженість елек-

тричного чи магнітного поля, в якому знаходиться засіб 

вимірювання; напруга і частота джерела живлення; 

механічні впливи. 

          Похибки вимірювань бувають різного виду: 

Систематичні похибки за причинами виникнення 

поділяються на методичні, апаратурні і суб’єктивні.  

          Методичні похибки з’являються внаслідок 

недосконалості розробленого методу вимірювань даної 

величини; неточності формул, виведених з деякими 

припущеннями; впливу вимірювального приладу на об’єкт 

вимірювання; явища резонансу. 

Апаратурні похибки обумовлені недосконалістю 

засобів вимірювання (вимірювання показів при вимірю-

ванні напруги живлення або температури оточуючого 

середовища); неточністю градуювання; неправильним роз-

ташуванням приладу (вертикальне замість горизонталь-

ного); вплив одного приладу на інший (наприклад, 
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працюючого генератора на чутливий вольтметр); 

наявністю зовнішнього електромагнітного поля. 

           Суб’єктивні (особистісні) похибки виникають внас-

лідок недосконалості органів чуття людини і пов’язані з 

індивідуальними особливостями і кваліфікацією спостері-

гача.  

До суб’єктивної похибки відносяться також 

промахи, що з’являються внаслідок неправильних дій 

оператора (записано неправильні показання приладу, не 

врахована кома у відліку і ін.). 

 Промахи не враховують, а вимірювання виконують 

заново.  

Детальніша інформація про похибки дається в мето-

дичному посібнику Б. А. Сусь, А. І. Лад. «Вимірювання 

фізичних величин і обробка їх результатів». 2017 р., с. 7). 

         В науці, техніці і побуті широко застосовуються 

електровимірювальні прилади. 
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ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ 

 

Електричні величини вимірюють за різними їх 

проявами і впливами: а) механічним, наприклад, різниця 

потенціалів між двома пластинами може бути виміряна за 

силою їх взаємного притягання; б) хімічним, зокрема 

кількість електрики (величина заряду q ) може бути 

виміряна за кількістю речовини, що виділилася на 

електродах; в) тепловим – за нагріванням провідника і т. д.        

Вимірювання однієї величини можна замінити 

вимірюванням іншої, яка пов’язана з нею відповідною 

закономірністю. Так, знаючи опір ділянки кола і, 

вимірявши падіння напруги на ній, за законом Ома можна 

розрахувати величину струму на цій ділянці. 

 Вимірювання може бути абсолютним (вимірювання 

струму амперметром) або порівняльним (вимірювання 

опору мостовою схемою).  

Як правило, всякий вимір зводиться до фіксації 

положення вказівної стрілки чи показників  індикатора на 

шкалі.  

Для того, щоб визначити значення фізичної 

величини, що відповідає переміщенню стрілки, шкала 

повинна бути проградуйована по еталонних значеннях 

фізичної величини (еталону опору, електрорушійної сили, 

ємності і т. д.). 

Вимірювальні прилади поділяються: 

 а) за характером вимірювання – на прилади з 

безпосереднім відліком і самозаписувальні;  
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б) за умовами роботи – на стаціонарні, переносні і 

транспортовані;  

в) за величиною похибки вимірювання – на класи 

точності 0,2, 0,5, 1, 1,5; г) за принципом роботи – 

магнітоелектричні, електромагнітні, теплові, електродина-

мічні та інші. 

 На шкалу приладу наносяться позначки, що 

характеризують його принцип дії, характер струму – 

постійний (—), чи змінний (~); спосіб установки – 

вертикально (↑), горизонтально (→), чи під кутом ( 60°); 

пробивну напругу ізоляції (2 кВ) та інші. 

 Електровимірювальні прилади характеризуються 

чутливістю вимірювання S , діапазоном вимірювання D , 

похибкою вимірювання, роздільною здатністю, впливом 

зовнішніх чинників на результат вимірювання. 

 Роздільна здатність приладу оцінюється по 

відношенню кількості поділок шкали приладу N , до 

діапазону вимірюваних значень D . 

 Похибка виміру – основне мірило якості приладу. 

Точність приладу можна характеризувати абсолютною, 

відносною та зведеною похибками виміру. 

 На практиці точність приладу характеризується 

відносною похибкою, приведеною до граничного значення 

вимірювальної величини, тобто до найбільшого її зна-

чення, яке можна побачити на шкалі приладу: 

H

max

a

a


  , 

де а – вимірювана величина. 
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Це так звана нормована похибка, яку зазвичай 

вимірюють в процентах і за її величиною згідно зі 

стандартом прилади поділяють на вісім класів точності: 

0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5 і 4,0. Клас точності 

вказується на шкалі приладу. 

 За класом точності приладу вказують і абсолютну 

похибку виміру, а саме: 

       
H maxa a       

 Наприклад, міліамперметр класу 0,5 зі шкалою 500 

мА допускає за будь-яких показників на шкалі абсолютну 

похибку 

 0 005 500 2 5, мА , мА       .  

 Точніші прилади класів 0,05; 0,1; 0,2; 0,5 

використовуються, головним чином, у точних лабора-

торних вимірах, їх називають прецизійними. Менш 

точними є прилади класів 1,0; 1,5; 2,5 і 4,0, які називають 

технічними. 
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СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ 

   

           Електровимірювальні прилади призначені для 

безпосереднього вимірювання електричних величин: сили 

струму, напруги, опору, електричної енергії, потужності 

тощо. 

 Незалежно від типу і конструкції вони містять ряд 

загальних деталей і вузлів. До них відносяться: корпус 

приладу, нерухома і рухома частини вимірювального 

механізму, відліковий пристрій, пристрій для створення 

моменту протидії, заспокоювач (демпфер), коректор, 

шунти чи додаткові опори, перемикачі для перемикання 

меж вимірювання і режиму роботи (в універсальних 

приладах) і клем, за допомогою яких прилад вмикається в 

коло. Деякі з цих деталей (шунти, додаткові опори), якщо в 

них немає потреби, можуть бути відсутні.  

Корпус приладу призначений для захисту вимі-

рювального механізму від зовнішніх механічних впливів, 

пилу і вологи. Виготовляється із металів (для екранування 

від електромагнітного поля), пластмас або їх сполучень. 

Форма і габарити корпусів різні.  

Відліковий пристрій (шкала і стрілка) призначений 

для спостереження і відліку значення величини, яка 

вимірюється.  

Відстань між двома сусідніми позначеннями нази-

вається поділкою шкали, а відповідне їй значення вели-

чини, яка вимірюється – ціною поділки.  

 Ціна поділки – це значення фізичної величини, яка 

викликає відхилення стрілки приладу на одну поділку. 

Ціна поділки рівномірної шкали дорівнює максимальному 

значенню показників приладу на шкалі Amax, поділеній на  
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число поділок N:  

                 maxA
C .

N
                                     (1) 

Ціна поділки шкали приблизно рівна абсолютній 

похибці  приладу. Наприклад, якщо шкала приладу для 

вимірювання струму від 0 до 200 мА  має 100 поділок, то 

ціна поділки такого приладу: 

 

С =  200 мА / 100 под = 2 мА / под. 

 

           При використанні електровимірювальних приладів 

враховують нормовану відносну похибку н .  Нормована 

похибка – це відношення абсолютної похибки ∆x до 

максимальної величини (нормуюче значення хн), яку 

можна виміряти даним приладом:  

              н = 

н

100
x

x


   % .                      (2) 

 

             Нормоване значення хн береться таким, що 

дорівнює: 

 а) кінцевому значенню шкали приладу (без врахування 

знаків); 

 б) сумі кінцевих значень шкали приладів (без 

врахування знаків), якщо нульова відмітка міститься 

посередині шкали.  
Величина, обернена до ціни поділки, називається 

чутливістю приладу   

 

                               S = 1/C.                                     (3) 
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              Чутливість приладу дорівнює кількості поділок, на 

які відхиляється стрілка приладу при зміні вимірюваної 

фізичної величини на одиницю. Для вказаного вище 

приладу чутливість буде дорівнювати: 

 

S = 1/C = 0,5 под / мА . 

           За ступенем точності електровимірювальні прилади 

поділяють на вісім класів точності: 0,05; 0,1; 0,2 – це 

прецизійні прилади, що застосовуються в основному для 

перевірки робочих приладів; 0,5; 1.0 – лабораторні 

прилади;  1,5;  2,5;  4,0 – технічні прилади.  

Клас точності визначає нормовану похибку у 

відсотках. Наприклад,  прилад класу точності 1,5 дає 

нормовану похибку 1,5 % і т.д. Клас точності вказують на 

шкалі приладу. 

Шкали можуть бути рівномірними і 

нерівномірними (квадратичними, логарифмічними та 

іншими). Рівномірна шкала має ряд переваг перед 

нерівномірною. Вона зручніша і забезпечує більшу 

точність відліку.  

На  прилад (рис. 1) наносять такі позначення:  

а) одиниці величини, що вимірюється;  

б) вид струму і напруги;  

в) клас точності приладу;  

г) умовні позначення системи приладів;  

д) умовні позначення робочого положення шкали 

приладу; 

е) умовні позначення ступеня захищеності від 

електричних і магнітних полів; 

ж) умовні позначення напруги, яка випробувана на 

ізоляції між вимірювальним колом і корпусом; 

з) рік випуску і заводський номер.  

(Приклади умовних позначень  в додатку 1, стор. 80). 
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Рис. 1. Шкала електровимірювального приладу (постійний струм; 

магнітоелектрична система; клас точності 1,5)  

 
Як покажчики вимірюваного значення викорис-

товуються стрілки, що знаходяться на рухомій частині 

приладу.  

При повороті рухомої частини нитка закручується і 

в ній виникають пружні сили, що врівноважують 

електромагнітну дію.  

З метою зменшення похибки і збільшення 

чутливості приладів застосовують дзеркальні шкали або 

оптичні пристрої відліку. 

Для усунення можливих зміщень стрілки відлі-

кового пристрою від нульової відмітки на шкалі приладу, 

які відбуваються під впливом різних причин (змін 

температури, залишкових механічних напружень в 

деталях, струсу приладу і т. п.), застосовується коректор 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Пристрій коректора і кріплення спіральної пружини 

 

          За допомогою коректора, перед початком вимірю-

вань стрілка відлікового пристрою може бути встановлена 

в нульове положення.  

При переміщенні стрілки за шкалою із одного 

положення в інше крім обертального і протидіючого 

моментів виникає момент, який обумовлений інерцією 

рухомої частини. Для зменшення часу заспокоєння 

застосовують заспокоювачі – демпфери. Як правило, це 

повітряні або магнітоіндукційні заспокоювачі (рис. 3).  
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Рис. 3. Типи заспокоювачів: а – крильчастий; 

            б – поршневий; в – магнітоіндукційний 

 

Повітряний крильчастий заспокоювач (рис. 3) 

складається з камери 1 і рухомої в ній крильчатки 2. 

Крильчатка кріпиться до осі рухомої частини приладу на 

спеціальній ніжці 3.  

При обертанні осі крильчатка перемішується все-  

редині камери, в якій по обидві сторони від неї за рахунок 

малого проміжку створюється різниця тисків. Це переш-

коджає переміщенню рухомої частини і викликає швидке 

заспокоєння. 

В магнітоіндукційному заспокоювачі заспокоєння 

відбувається в результаті виникнення вихорних струмів у 

металевому секторі, який зв`язаний зі стрілкою і рухається 

між полюсами постійного магніту.  

В приладах магнітоелектричної системи, де 

постійний магніт є основною частиною приладу, магніто- 
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індукційний заспокоювач виконується у вигляді алюмі-

нієвого каркасу рухомої рамки.  

Магнітоіндукційні заспокоювачі конструктивно 

простіші від повітряних, зручніші в регулюванні і діють 

ефективніше. Вони застосовуються в тих випадках, коли 

поле постійного магніту не впливає на показники приладів. 

Далі розглянуто будову, принцип дії та 

застосування електровимірювальних приладів магніто-

електричної, електромагнітної, електродинамічної та 

феродинамічної систем.  
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ПРИЛАДИ МАГНІТОЕЛЕКТРИЧНОЇ СИСТЕМИ 

 

В будові приладів магнітоелектричної системи 

використовується явище взаємодії рамки з витками, по 

яких протікає вимірюваний струм, з магнітним полем, яке 

створюється постійним магнітом. На  рис. 4 схематично 

зображена конструкція такого приладу. 

 

 
 

Рис. 4. Будова електровимірювального приладу 

магнітоелектричної системи 
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На легку алюмінієву рамку Р намотані витки 

ізольованого проводу. Рамка розміщена між полюсами N і 

S постійного стального магніту підковоподібної форми і 

закріплена на двох напівосях, із  якими зв`язана стрілка С, 

що рухається вздовж шкали Ш при повороті рамки. При 

відсутності струму у витках рамка утримується в 

нульовому положенні пружинами П; при цьому стрілку 

можна встановити проти нульової поділки шкали за 

допомогою коректора. Пружинки слугують одночасно 

провідниками, по яких до витків рамки підводиться струм. 

При протіканні струму через витки, що знаходяться в 

магнітному полі постійного магніту, діє сила  Ампера, в 

результаті чого виникає обертальний момент, пропор-

ційний силі струму  1 1M k I , і рамка повертається в 

магнітному полі. При цьому закручуються пружинки П  і 

рамка  повертається до тих пір, доки момент пари сил FF 

(M1), який обертає її (рис. 4, б), не врівноважується 

протидіючим моментом М2, який створюється 

пружинками. Момент M2 пропорційний куту повороту 

рамки в магнітному полі постійного магніту, тобто 

2 2M k   при 
1 2M M .    

 Отже кут повороту, при якому рамка зупиниться, 

пропорційний величині струму, що протікає через витки.  

Лінійна залежність між силою струму і кутом 

повороту котушки забезпечує рівномірність шкали при-

ладу. 

Прилади магнітоелектричної системи мають цілий 

ряд позитивних якостей: 

 висока чутливість (є прилади зі шкалою 0,01 мкА);  
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 мала величина похибки вимірювання (класи точності 

0,05; 0,1; 0,2);  

 невелика потужність, що споживається (разом з 

вимірювальною схемою  декілька десятих часток 

вата);  

 незначні впливи зовнішніх магнітних полів, тому що 

індукція магнітного поля в повітряному проміжку 

магніту відносно велика (більша  0,05 Тл);  

 рівномірність шкали, що забезпечує однакову чут-

ливість по всій шкалі.  

 Недоліками магнітоелектричної системи є:   

 можливість використання тільки в колах постійного 

струму, так як напрямок повороту рамки залежить від 

напрямку струму.  (Якщо через рамку пропустити 

змінний струм, частота якого, наприклад, 50 Гц, 

напрямок обертального моменту буде змінюватись 100 

разів за секунду, тому рухома частина приладу не 

встигатиме  за струмом і стрілка відхилятися не буде).  

Прилади магнітоелектричної системи є найбільш 

чутливими і точними серед приладів зі стрілками усіх 

систем і широко використовуються при різних вимі-

рюваннях в колах постійного струму.   

На основі магнітоелектричної системи створені 

гальванометри – високочутливі прилади для вимірювання 

малих струмів, напруг і кількості електрики. 
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Гальванометр. На рис. 5 зображена схема стрілочного 

гальванометра. Рамка з витками  із тонкого дроту може 

обертатися між полюсами постійного магніту. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Схема стрілкового гальванометра 

 

 

Для посилення магнітного поля всередині розта-

шоване залізне осердя Ср. При пропусканні струму рамка 

повертається. 

 Обертаючий момент Моб, що діє на витки, прямо 

пропорційний струму І, тобто Моб = к1І, де коефіцієнт к1, 

залежить від напруженості поля, створеного магнітом, 

числа витків котушки, розмірів та взаємного розташування 

елементів приладу. При повороті рамки та зв`язаної з нею 

стрілки на деякий кут  спіральна пружина Пруж 

розтягується і створює протидіючий момент Мпр.  
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Цей момент прямо пропорційний кутові закручу-

вання, тобто Мпр = к2, де коефіцієнт к2 залежить від 

розмірів і матеріалу пружини. При рівновазі  

 

       Моб = Мпр,  
 

                             к1І = к2,                                    (1) 

 

отже                                         n, 

 

де n – число поділок, що  відмічається за стрілкою на 

пропорційній шкалі Ш. Як видно зі співвідношення (1), 

шкала магнітоелектричного гальванометра рівномірна. 

Отже, 

І = Сn,                                      (2) 

 

або                                         n = SI.                                       (3) 

 

Залежний від параметрів приладу коефіцієнт 

пропорційності С називається сталою приладу (ціна 

поділки), а обернена йому величина S = 1/C  –  чутливістю 

приладу. Звичайно, стала гальванометра має порядок 

величини С  10-7  A/под. 

Для збільшення чутливості гальванометра полегшу-

ють його рухливу частину і замінюють спіральну пружину 

пружною ниткою Н, що закручується. На нитці підвішують 

маленьку рамку К. Схема такого дзеркального гальва-

нометра зображена на рис. 6. 
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Рис. 6. Схема дзеркального гальванометра 

 

Для реєстрації кута закручування нитки  до неї 

прикріплюють маленьке дзеркальце Дз. Промінь світла від 

джерела Дж падає на дзеркальце і, відбиваючись, попадає 

на прозору шкалу Ш, розташовану на деякій відстані від 

приладу. 

 При повороті дзеркальця світловий «зайчик» 

переміщається на відповідне число поділок по шкалі, яка 

розміщена на відстані  1 м. 

Відповідно до високої чутливості, стала дзеркального 

гальванометра досягає С  10-11  A/(мм/м).  
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Балістичний гальванометр. Прикріплюючи до 

рамочки додаткові тягарці Тр (рис. 7) і, збільшуючи тим 

самим її момент інерції J, можна перетворити дзеркальний 

гальванометр у так називаний балістичний  гальванометр  і 

вимірювати за його допомогою короткочасні імпульси 

струму. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       Тр Тр 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 7. Рамочка з додатковими тягарцями 

 

Якщо струм І проходить через рамку протягом корот-

кого проміжку  часу  Δt, то  заряд     
обq I t ~ M t    , 

тобто пропорційний імпульсу моменту  сил,  що діють при 

цьому на рамку. Із законів механіки випливає, що цей 

імпульс дорівнює приросту моменту імпульсу рамки, тобто 

 

обM t J   , 
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де   кутова швидкість обертання, набута рамкою до 

кінця цього проміжку. У результаті поштовху рамка набу-

ває кінетичну енергію обертання 
2

2

J
  і закручує нитку.  

При цьому виконується робота проти сил 

пружності, і через якийсь час (5 10) с рамка зупиняється, 

повернувшись на деякий кут .    

Запишемо закон перетворення кінетичної енергії 

рамки у потенціальну енергію пружної деформації нитки: 

 
2 2

2 2

J k 
  , 

де 
прM

k 


  коефіцієнт пружності нитки. Звідси  ~ , і 

з послідовних співвідношень 

q = IΔt ~ МврΔt ~  ~  ~ nmах 

випливає, що заряд q прямо пропорційний максимальному 

відхиленню «зайчика», тобто 

q = Cб nмакс .                            (4) 
 

Величина Сб називається сталою балістичного  

гальванометра.   

Після зупинки нитка  розкручується, і рамка  здійс-

нює згасаючі коливання. Для заспокоєння (демпфірування) 

коливань рамку закорочують, і в ній виникають індукційні 

струми, що різко гальмує її рух. 

Рамка гальванометра намотується з тонкого дроту, і 

через неї не можна пропускати великі струми. Тому 

гальванометр не можна вмикати у звичайне коло пос-

тійного струму, щоб уникнути згорання рамки. 
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Амперметр. Для вимірювання струму I в електрич-

ному колі застосовують амперметр, який являє собою 

з’єднання гальванометра із ввімкненим паралельно малим 

опором, так званим шунтом (з англійської  shunt —відвід).  

Як показано на рис. 8, при розгалуженні струм  Іш  

тече через шунт і лише невелика частина Іг – через 

гальванометр.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 8.  Протікання струму через гальванометр із 

ввімкненим паралельно шунтом 

 

Так як  rш<<rг , то зі співвідношення 

 

Іг rг    = Ішrш = (І  Іг) rш 
 

випливає: 

ш
г

ш г

r
I =I <<I

r +r
 . 
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Струм  гальванометра Iг багато менший струму в колі 

I, але прямо пропорційний йому. Користуючись цим, 

можна відградуювати шкалу гальванометра безпосередньо 

на значення струму в колі. 

При вимірах амперметр вмикається в коло 

послідовно (рис. 9). Для зменшення втрат потужності в 

амперметрі, його опір має бути малим у порівнянні з 

опором кола: 

                                           
г ш

A

г ш

r r
r

r r



                           (5) 

 

 
Рис. 9. Увімкнення амперметра в електричне коло  

  

 
Якщо треба виміряти силу струму, значення якого 

перевищує максимальне, вказане на шкалі приладу, 

використовують шунти.  

Шунт являє собою спеціально підібраний і точно 

виміряний опір, який підмикається паралельно до ампер-

метра (рис. 10). 
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Рис. 10. Підмикання шунта до амперметра  

 

При підмиканні шунта до амперметра струм, що 

вимірюється, поділяється на дві частини (паралельне 

з`єднання провідників). Сила струму, який протікає через 

шунт, у стільки разів більша від сили струму, що протікає 

через сам прилад, у скільки разів опір шунта менший за 

опір самого приладу.  

Розрахунок опору шунта можна виконати за прави-

лами, які використовуються при паралельному з`єднанні 

провідників.  

Нехай 

                              

a

I
n

I
 ,                             (6) 

де I  сила струму на ділянці кола, Iα   сила струму, 

яку може виміряти амперметр.  

При паралельному з'єднанні провідників 

                               
a шI I I  ,                            (7) 

 

де Іш  струм через шунт.  
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Враховуючи, що              
a

a

U
I

R
 ,     

                                         
ш

ш

U
I

R
 ,  

де U  падіння напруги на ділянці кола, 
aR   внутрішній 

опір амперметра, Rш  опір шунта, і, розв`язавши систему 

рівнянь (6) і (7), отримаємо: 

                                      

 1
a

ш

R
R

n



 .                           (8) 

Отже, для розширення меж шкали амперметра в  n  

разів, опір шунта повинен бути в (n 1) разів меншим, ніж 

внутрішній опір амперметра.  

Наприклад, нехай є амперметр на 5 mA, а необхідно 

виміряти силу струму 500 mA. Допустимо, що внутрішній 

опір міліамперметра 3 Ом. Використовуючи формулу (8), 

розрахуємо величину опору шунта. Для цього із (6) 

знайдемо n:  

             
500

100
5a

I mА
n .

I mА
     

Тоді 

   
 

3 3
0 03

1 100 1 99

a
ш

R
R , Ом

n
   

 

. 

 

Таким чином, підімкнувши паралельно до міліам-

перметра на 5 mA, шунт з опором 0,03 Ом, ми зможемо 

виміряти силу струму в колі до 500 mA.  
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Шунти підбирають так, щоб ціна поділки збіль-

шилась, наприклад, в 10, 100, 1000 разів. У цьому випадку 

опір шунта відповідно повинен бути в 9, 99, 999 разів 

меншим, ніж опір амперметра.  

Часто переносні прилади забезпечуються декіль-

кома вмонтованими всередині шунтами. Виводи таких 

шунтів підімкнені до окремих клем на корпусі приладу. 

Цифра біля кожної клеми означає максимальну величину 

сили струму, на яку розрахований прилад з даним шунтом. 

Це дає можливість змінювати в широкому діапазоні межі 

допустимої величини струму (див. рис. 22, стор. 55).  

Шунти виготовляють з манганіну (сплав Си – 86 %, 

Ni – 2 %, Mn – 12 %), який має малий температурний 

коефіцієнт опору.  

За класом точності можна визначити так звану 

приведену (нормовану) відносну похибку до максималь-

ного значення величини, що вимірюється даним приладом, 

тобто на межі шкали.  

Нагадаємо, що цифра класу точності показує 

величину приведеної відносної похибки у відсотках. 

Наприклад, якщо амперметр має клас точності 0,5, то це 

означає, що  

max

100 0 5a

а

I
% , %

I


  , 

 де 
aI – абсолютна похибка при вимірюванні сили 

струму, а aI – максимальне (нормуюче) значення струму, 

який може протікати через даний амперметр.  

Якщо відома величина приведеної відносної похибки 

і максимальне значення сили струму, що може протікати 
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через амперметр, то легко можна визначити значення 

абсолютної похибки за формулою: 

max

100

a

a

k I
I

%


  ; 

де k  клас точності приладу. Наприклад, при 
maxa I =1A ; 

величина абсолютної похибки 

 
1 0 5

0 005
100

a

A ,
I , A


     

Відносна похибка визначається як a

a

I

I


, де 

aI   

виміряне значення сили струму.  

Наприклад, якщо 
aI  = 0,25 A, то відносна похибка 

0 005 100
100 2

0 25

a

a

I , %
% %

I ,

 
   , 

а якщо 0 5aI , A ,  то  

0 005 100
100 1

0 5

a

a

I , %
% %

I ,

 
   , 

тобто відносна похибка на різних ділянках шкали приладу 

різна (вона найбільша на початку шкали і найменша в кінці 

шкали).  

           При однаковій абсолютній похибці в різних місцях 

шкали приладу відносна похибка неоднакова. Вона буде 

меншою тоді, коли вимірювальна величина більша, тому 

для зменшення відносної похибки підбирають прилад так, 

щоб відліки знімати в кінці його шкали. 

          Отже, для визначення похибок при вимірюванні 

електричних величин, треба знати клас точності і макси-
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мальне (нормуюче) значення величини, яку можна 

вимірювати даним приладом. 

При підмиканні до амперметра шунта відбувається 

зміна приведеної похибки приладу. Розрахунок дає такий 

вираз для приведеної похибки амперметра з шунтом:  

22 2

max2 2100 1 1
1

ш

ш

N ш

RI % n n
k ' k k

I n n R

         
          

       

, 

де   k– приведена похибка амперметра з шунтом;  

       k – клас точності амперметра;  

       шk  – клас точності шунта; 

       n – число, яке показує в скільки разів розширюються 

межі шкали    приладу; 

        
maxшR – максимальне (нормуюче) значення опору 

магазину опорів, який використовується як шунт;  

       
шR  – розраховане значення опору шунта, яке 

виставлене на магазині опорів; 

        
NI – максимальне (нормуюче) значення струму 

амперметра з шунтом. 

В лабораторних умовах при малих значеннях n, яке 

не змінюється при повторних вимірах можна корис-

туватися спрощеною формулою:  

2

max2 2100 ш

ш

N ш

RI %
k k k

I R

  
       

 

. 

(Виведення формули див. в додатку 2, стор. 84 – 86).  
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Вольтметр. Вмикаючи послідовно з гальванометром 

дуже великий,  додатковий опір rд>>rг, можна  зменшити  

струм через прилад  і використати його як вольтметр. 

Вольтметр вмикається паралельно ділянці кола, на якій 

вимірюється спадання напруги U, як це показано на схемі 

рис. 11. 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11. Використання гальванометра як вольтметра 

 

За законом Ома струм, що йде через вольтметр (через 

гальванометр) прямо пропорційний спаду напруги U на 

ділянці кола. 

в

в д г г

U U U
I

r r r r
  


 . 

 

Користуючись цією пропорційністю, можна відградуювати 

шкалу гальванометра безпосередньо на значення U. 
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Щоб увімкнення вольтметра не спотворювало істотно 

розподілу потенціалу в колі, необхідно, щоб опір вольт-

метра в багато разів перевищував опір ділянки кола, rв >> r, 

і тоді сумарний опір при паралельному увімкненні 

практично не міняється, тобто 

в
сум

в

r r
r r

r r
 


. 

Згідно із законом Ома для однорідної ділянки кола 

сила струму пропорційна напрузі на цій ділянці. Тому 

обидві ці величини можуть бути виміряні за допомогою 

одного і того ж приладу, виготовленого на базі 

гальванометра. Тільки шкала приладу в одному випадку 

градуюється в одиницях сили струму, в іншому – в 

одиницях напруги.  

Прилад, шкала якого проградуйована в вольтах, 

називається вольтметром. Вольтметр являє собою чутли-

вий гальванометр G, до якого послідовно під’єднують 

великий додатковий опір 
gR  (рис. 12). 

 

 

 

Рис. 12. Схема будови вольтметра 
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Вольтметр вмикається паралельно тій ділянці кола R, 

напруга на якій вимірюється (рис. 13).  

Рис. 13. Увімкнення вольтметра в коло 

 

Вмикання вольтметра між точками А і В кола змінює 

струм у колі, а отже і напругу на ділянці, так як сам 

вольтметр при цьому утворює нову ділянку кола, яка 

паралельна ділянці, що досліджується. Щоб зміни струму і 

 напруги в колі були незначними після вмикання 

вольтметра, необхідно щоб внутрішній опір вольтметра 

вR  був набагато більшим, ніж опір R ділянки кола, на 

кінцях якої вимірюється напруга. 

 Перед увімкненням вольтметра в коло взнають 

орієнтовно напругу і використовують такий вольтметр, 

який допускав би вимірювання напруги на 25 – 30 % вище 

тієї, що передбачається.  

Щоб виміряти напругу більшу, ніж та, на яку 

розрахований даний прилад, необхідно розширити межі 

вимірювання. Для цього до вольтметра підмикають 

додатковий опір R
 (рис. 14). 
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Рис. 14.  Підмикання додаткового опору до вольтметра 

 

Розрахувати величину додаткового опору до 

вольтметра можна, скориставшись правилами, які засто-

совуються при послідовному з`єднанні провідників.  

Припустимо, що є вольтметр із внутрішнім опором 

вR ,  розрахований на напругу Uв, а потрібно виміряти 

напругу U, що в n разів  більша за Uв : 

в

U
n

U
 . 

Позначимо напругу на додатковому опорі як U 
. Відомо, 

що при послідовному з`єднанні провідників струм на всіх 

ділянках  кола  однаковий (I  = const),   а напруга  у  всьому  

колі дорівнює сумі напруг на окремих ділянках кола, тобто 

вU U U  ,                         (9) 

або  

                                        
вU nU .                         (10) 
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Підставивши значення  U  з рівності (10) в рівняння (9), 

одержимо:  

          
в вnU U U  .                   (11) 

За законом Ома для ділянки кола маємо: 

 

в аU I R  ,                         (12) 

д дU =IR .                              (13) 

Підставивши значення 
вU  (12) та U 

 (13) в рівняння (9) і 

скоротивши на I, одержимо:  

              
в вnR R R  ,                    (14) 

звідки 

       1вR R n   .                       (15) 

Отже, при розширенні шкали вольтметра в n разів 

додатковий опір повинен бути в (n – 1) разів більшим, ніж 

внутрішній опір вольтметра. Наприклад, нехай є вольтметр 

на 10 В, а необхідно виміряти напругу до 100 В. Якщо 

підімкнути цей вольтметр до ділянки кола з напругою 100 

В, то обмотка вимірювального механізму приладу 

перегорить тому, що через неї пройде струм в 10 разів 

більший за допустимий. Спад напруги на вольтметрі не 

може бути більшим за 10 В, отже напруга 100 В – 10 В = 90 

В повинна падати на додатковому опорі R
, який підмика-

ється послідовно до вольтметра. Нехай внутрішній опір 

вольтметра  

36 10 6вR Ом кОм   . 
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Так як                       100
10

10в

U
n

U
   , 

то згідно з (6)  

   

   

3

3 3

1 6 10 10 1

6 9 10 54 10 54

вR R n

О м к О м .

       

     

 

Таким чином, підімкнувши до вольтметра на 10 В 

внутрішній опір якого 6 кОм, додатковий опір 

54R кОм  ,  можна виміряти напругу до 100 В.  

Ціна поділки шкали вольтметра з таким додатковим 

опором буде в 10 разів більшою, ніж ціна поділки основної 

шкали. 

Абсолютна та відносна похибки при вимірюванні 

напруги вольтметром визначаються аналогічно як для 

амперметра –  за класом точності приладу. 

Розрахунок дає такий вираз для нормованої похибки 

вольтметра з додатковим: 

 
2

2 2

max2 2100 1 1
1

N

RU % n n
к k k

U n n R







        
                    

, 

 

де    k  – приведена похибка вольтметра з додатковим 

опором; 

        k  – клас точності вольтметра; 

k
 – клас точності додаткового опору (приводиться на 

корпусі магазин опорів); 
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n – число, яке показує в скільки разів розширюються 

межі шкали приладу;  

maxR
– максимальне значення опору магазину 

опорів; 

R
– розраховане значення додаткового опору, яке 

виставлене на магазині опорів;  

NU – максимальне (нормуюче) значення напруги, яку 

можна виміряти вольтметром з R
; 

U –  абсолютна похибка вольтметра з R
.  

 

        Аналогічно, для вольтметра, як і для амперметра, при 

малих значеннях n, яке не змінюється при повторних 

вимірах в лабораторних умовах можна користуватися 

спрощеною формулою:     
2

max2 2100
д

N

RU %
к k k .

U R





  
     

 

 

(виведення формули див. в додатку 2,  стор. 84 – 86). 
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ПРИЛАДИ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СИСТЕМИ 

 

У будові приладів електромагнітної системи 

використовується явище взаємодії постійного або змінного 

магнітного поля з феромагнетиком.  На рис. 15 зображена 

конструкція такого приладу.  

 

 
Рис. 15. Будова електровимірювального приладу  

електромагнітної системи 

 

 

 При протіканні через нерухому котушку К струму I, 

який вимірюється, створюється магнітне поле, енергія 

якого 
2

2

LI
W  , де L –індуктивність котушки. Магнітне 

поле діє на пластинку Ф із феромагнітного матеріалу 

(електротехнічна сталь, пермалой), яка закріплена на осі, і 

до неї прикріплена стрілка.  
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Пластинка втягується в котушку, повертаючи стрілку 

 С, яка зв`язана з нею. При цьому виконується робота 

1dA M d  , де М1 – обертальний момент,  – кут 

повороту стрілки приладу. Так як робота по переміщенню 

рухомої частини приладу виконується за рахунок зміни 

енергії магнітного поля, то 

dA dW , 

 

тобто                           
2

1
2

I dL
M d   , 

звідки                         
2

1
2

I dL
M

d
 


 . 

 

Протидіючий момент 
2M k   (k – коефіцієнт 

пропорційності,  – кут повороту рухомої частини 

приладу) створюється пружинками П. 

 При протіканні струму рухома частина зі стрілкою 

повертається і встановлюється в положення при якому, 

1 2M M ,  тобто 

21

2

dL
I

k d
   


.                                         

При 
dL

const
d




 кут  відхилення рухомої 

частини приладу пропорційний квадрату струму, що 

визначає нерівномірність шкали приладу. 

На початку шкали поділки розташовані густіше, в 

кінці рідше. На  початку шкали поділки не нанесені зовсім, 

так як вимірювання на цій ділянці не дуже точні. 
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Знак кута повороту рухомої частини приладу не 

залежить від напрямку струму в котушці, оскільки при 

зміні напрямку струму  змінюється одночасно і напрямок 

магнітного поля, і напрямок намагнічення осердя. В 

результаті цього, магнітні сили, які діють на осердя, не 

змінюють напрямку. Тому прилади електромагнітної 

системи можна використовувати для вимірювання сили і 

напруги як постійного, так і змінного струмів.  

Переваги:  

 можливість вимірювання постійного і змінного струмів;  

 простота конструкції і відносно низька вартість (на 30–

40% дешевші за прилади магнітоелектричної системи);  

 надійність і здатність витримувати значні переван-

таження, так як немає струмопідводів до рухомої частини 

приладу.  

Недоліки:  

 порівняно невисока чутливість і низька точність (клас 

точності 0,5 і нижче);  

 нерівномірність шкали; 

 чутливість до зовнішніх магнітних полів;  

 значне споживання потужності (до 10 Вт). 

Застосування:  

 в основному для вимірювання струму і напруги в колах 

постійного струму, а також змінного струму промислової 

частоти (в установках електроживлення засобів зв'язку);  

 на основі електромагнітної системи створені ампер-

метри, міліамперметри, вольтметри (але не гальванометри 

і не мікроамперметри).  

По котушці приладу можуть безпосередньо пропус-

катися великі струми. У залежності від характеру струму – 

постійного чи змінного – градуювання шкали буде різним. 
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ПРИЛАДИ ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНОЇ СИСТЕМИ 

 

В будові приладів електродинамічної системи 

використовується явище взаємодії магнітних полів 

нерухомого і рухомого контурів із струмом. Контури 

виготовляються у вигляді котушок круглої або 

прямокутної форми. На рис. 16 показана конструкція 

такого приладу. 

 

 

 
Рис. 16. Будова приладу електродинамічної системи 
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Ця конструкція має нерухому котушку А, всередині 

якої на осі знаходиться рухома безкаркасна котушка В.   

В результаті взаємодії струмів I1 та I2, що протікають 

по котушках, виникає обертальний момент пропорційний 

як струмові I1 в нерухомій котушці, так і струмові I2 в 

рухомій котушці, тобто 1 1 2M kI I , де k – коефіцієнт, 

який залежить від числа витків обмотки, від розмірів і 

форми котушок, їх взаємного розташування.  

Під дією обертального моменту котушка В і стрілка 

С, яка зв`язана з нею, повертаються на деякий кут . Струм 

до котушки В підводиться через пружинки П або розтяжки, 

які створюють протидіючий момент М2, що пропорційний 

куту , на який повернулась котушка, тобто 
2M dW ,  

де W – питомий протидіючий момент пружини при 

закручуванні на 1 радіан.  

При рівності обертального і протидіючого моментів 

кут повороту рухомої котушки дорівнює 
1 2

k
I I

W
  , 

що є причиною нерівномірності шкали приладу 

електродинамічної системи.  

При послідовному з`єднанні котушок прилад може 

використовуватись як амперметр  або вольтметр з 

квадратичною шкалою, тобто  ~ I 2.  

Переваги:  

 прилади можуть використовуватись для вимірю-

вання як постійних так і змінних струмів з частотою 10 

кГц. (При зміні напрямку струмів в котушках змінюється і 

напрямок магнітних полів, які вони створюють. Тому 

характер взаємодії між котушками А і В не змінюється);  
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 відсутність у вимірювальному механізмі феро-

магнітних елементів, виключає багаточисленні джерела 

похибок, які зв`язані з вихорними струмами, гістерезисом і 

т. п., що забезпечує досить високу точність приладів (класи 

точності 0,1; 0,2; 0,3).  

Недоліки:  

 чутливість до механічних ударів і перевантажень 

струмом (так як рухома котушка виготовлена із тонкого 

проводу). Як амперметр і вольтметр прилад використову-

ється рідко, частіше він використовується як контрольно-

вимірювальний прилад;  

 велике споживання потужності (до 20 Вт, що не 

дає можливості вимірювати малі струми;  

 чутливість до зовнішніх магнітних полів через 

слабке власне магнітне поле, а також до змін температури;  

 нерівномірність шкали (за винятком ватметрів, в 

яких котушки ввімкнені окремо і шкала в них рівномірна).  

На основі електродинамічної системи створені 

амперметри, міліамперметри, вольтметри, ватметри, 

фазометри та інші.  

Варто відмітити, що за чутливістю і точністю вони 

поступаються приладам магнітоелектричної системи.  
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Ватметр. У приладах електродинамічної системи 

використовується взаємодія двох котушок, по яких іде 

струм. На цій основі створений прилад для вимірювання 

потужності – електродинамічний ватметр (рис. 17).   

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 17.  Електродинамічний ватметр 

 

 

Перша велика котушка з малим опором увімкнена в 

коло послідовно. По цій котушці йде такий самий струм І, 

як у вимірюваному колі: він створює в котушці магнітне 

поле з індукцією В, пропорційною струму І. Усередині цієї 

котушки на перпендикулярній до неї осі міститься друга 

котушка К з великим опором. 

Струм у цій котушці  пропорційний спаданню 

напруги U. Магнітне поле першої котушки буде діяти на  
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другу котушку з моментом сили Мкр, що її обертає, 

пропорційним магнітній індукції В і струму в другій 

котушці І1, тобто Мкр ~ ВІ1; тому що В ~ І, a 

 

І1 ~ U, то Mкр ~ UI. 

 

Повертаючись, друга котушка розтягує спіральну 

пружину, і обертовий момент Мкр врівноважується 

моментом пружних сил Mпр. Тоді кут повороту котушки і 

зв`язаної з нею стрілки стане рівним  

 ~ Mпр = Mкр ~ UI 

 

і буде пропорційним добутку UI, тобто потужності, що її 

витрачає струм в електричному колі. 
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ПРИЛАДИ ФЕРОДИНАМІЧНОЇ СИСТЕМИ 

 

Електровимірювальні прилади феродинамічної систе-

ми є різновидністю приладів системи електродинамічної. 

В приладах феродинамічної системи нерухома котушка К 

розташована на осерді С , виготовленого з магніто-м`якого 

матеріалу (рис. 18).  

Конструкція такого приладу нагадує прилад 

магнітоелектричної системи з тією відмінністю, що 

постійний магніт замінений електромагнітом, а всередині 

рухомої котушки розміщене осердя, завдяки чому в 

приладах феродинамічної системи легко можуть бути 

отримані великі магнітні потоки і, як наслідок, великий 

обертальний момент. При цьому збільшується чутливість 

приладу, проте зменшується точність вимірювання.  

 

 
 

 
Рис. 18. Будова приладу феродинамічної системи 
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Переваги:  

 менш чутливі до впливу зовнішніх полів;  

 мають відносно менше власне споживання потужності;  

 краще протистоять механічним діям.  

Недоліки:  

 наявність феромагнітних елементів обумовлює їх 

невисоку точність.  

Застосування:  

 як стаціонарні щитові прилади низьких класів точності 

(1,5; 2,5), головним чином для роботи в умовах тряски і 

вібрацій, а також як самопишучі прилади в колах змінного 

струму.  
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ТЕПЛОВА СИСТЕМА 

 

На рис. 19 зображено схему теплового приладу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 19. Тепловий прилад 

 

Струм  І, що  йде по    провіднику,   розігріває  його,  і 

провідник подовжується. Через систему  «важелів»  це 

переміщення передається одному кінцю нитки Н, 

намотаної на ролик Р. При цьому інший кінець нитки 

відтягується пластинчастою пружиною, і ролик повер-

тається, обертаючи разом із собою стрілку. 

 Тому що виділена  теплота і розігрів нитки за 

законом Джоуля-Ленца пропорційні 2I , то шкала 

теплового амперметра не є рівномірною. 

Прилади цієї системи служать для грубих вимірів, 

тому що мають велику теплову інерцію (провідник із 

струмом розігрівається й охолоджується поступово). 
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УНІВЕРСАЛЬНІ ПРИЛАДИ 

 
Змінюючи величину шунта до амперметра або 

додаткового опору до вольтметра, можна змінювати і межі 
вимірювання струму і напруги. Крім того, один і той же 
вимірювальний прилад можна використовувати як 
амперметр, якщо до нього підімкнути шунт, і як вольтметр, 
якщо до нього підімкнути додатковий опір. 

Прилади, які забезпечені набором шунтів і 
додаткових опорів, які можна перемикати в процесі 
роботи, є універсальними і знаходять широке застосування 
в лабораторному практикумі. 

В приладах, що мають різні межі вимірювання і які 
використовують тільки як амперметри або тільки як 
вольтметри, той або інший шунт або додатковий опір 
підключають такими способами: 

Один із проводів підмикають до однієї клеми 
приладу (в приладах постійного струму це означає "–"), 
інший же провід підмикають до однієї з клем, які 
позначені цифрами (наприклад, З V, 15 V, 150 V, або 1 mА, 
10 mА, 25 mА, 75 mА) (див. рис. 20). 

Цифра біля клеми показує, яка напруга або яка сила 
струму відповідає відхиленню стрілки до останньої 
поділки шкали (тобто, межа вимірювання), коли провідник 
підімкнений до цієї клеми. 

Щоб знайти ціну поділки шкали при підімкненні до 
цієї клеми, треба цифру, яка написана біля клеми, 
розділити на число всіх поділок шкали. Наприклад, якщо 
число поділок шкали 75, то при підімкненні до клеми З V 
ціна однієї поділки 3/75 = 0,04 В, при підімкненні до клеми 
15 V ціна поділки 15/75 = 0,2 В. 

В цьому випадку цифра на шкалі означає не силу 
струму або напругу, а номер поділки.  

Щоб виконати вимірювання, необхідно номер 
поділки, на який вказує стрілка, помножити на ціну 
поділки. 
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 Рис. 20. Прилад з різними клемами для підімкнення 

  

  

В деяких випадках прилад має дві шкали (іноді й 
більше) з різною кількістю поділок. Відлік виконують по 
тій з них, число поділок якої кратне межі вимірювань. 
Наприклад, якщо межі вимірювань 3 В, 30 В, 150 В, то 
відлік виконують за шкалою, що містить 100 поділок. 

На приладі є головка, що має покажчик (біла крапка, 
трикутник або стрілка), який при різних положеннях 
головки показує на одну із цифр, що нанесені на корпусі 
приладу (рис. 21, 22). Шунт або додатковий опір перемика- 
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ють поворотом головки. Цифра, яка є напроти покажчика, 
показує силу струму або напругу, що відповідає 
відхиленню стрілки до останньої поділки шкали. 
 
  

  

  
  

Рис. 21. Прилад з набором додаткових опорів 
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Рис. 22. Прилад з набором шунтів 
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Універсальні прилади, які можуть використовуватись 
і як вольтметр, і як амперметр, мають дві головки, 
позначені буквами А і V (покажчик однієї з них під час 
роботи повинен показувати нуль), або два ряди гнізд (рис. 
23). 
 

 

 
 
 

Рис. 23. Вольтамперметр 
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Мультиметри. Для вимірювання напруги, струму, 
опору використовуються електричні мультиметри (рис. 
24). Вимикач мультиметра використовується для вибору 
потрібної функції та області дії, а також для того, щоб 
вмикати прилад. Щоб батарейка слугувала якомога довше, 
потрібно, щоб вимикач знаходився в позиції «OFF» коли 
інструмент не використовується. 

 
 
 

 
 

Рис. 24.  Мультиметр 
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Вимірювальні мости 

 

Важливим класом пристроїв, призначених для 

вимірювання параметрів електричних кіл (опір, ємність, 

індуктивність та ін.) методом порівняння, є мости. 

Порівняння вимірюваної величини зі зразковою 

мірою, яке проводиться в процесі вимірювання за 

допомогою моста, може здійснюватись вручну чи 

автоматично, на постійному або на змінному струмi. 

В простішому варіанті мостова схема містить 

чотири резистори, з’єднані в кільцевий замкнений контур. 

Таку схему має одинарний міст постійного струму (рис. 

25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 25.  Міст Уітстона 

 

 



59 

 

Резистори Rx, R0, R1, R2 цього контура називаються 

плечами моста, а точки з’єднання сусідніх плечей – 

вершинами моста. ділянки, що з’єднують протилежні 

вершини, називаються діагоналями. 

Одна з діагоналей (АВ) містить джерело живлення 

ε, а інша (СD) – вказівник рівноваги чутливий гальва-

нометр G. 

Міст вважається врівноваженим, якщо різниця 

потенціалів між точками C і D  і струм через гальванометр 

дорівнюють нулеві. 

Співвідношення між опорами плечей, при якому 

міст врівноважений, називається умовою рівноваги моста. 

Цю умову можна отримати, використовуючи правила 

Кірхгофа для розрахунку мостової схеми.  
Дійсно, у відповідності з другим правилом 

Кірхгофа, для будь-якого замкненого контура алгебраїчна 

сума падінь напруги на окремих ділянках кола дорівнює 

алгебраїчній сумі діючих у цьому контурі ЕРС: 
n k

i i j

i=1 j=1

I R = E   . 

Запишемо це рівняння для контурів  АСД  і СВД, 

допустивши, що струм у діагоналі, в яку увімкнений 

мікроамперметр, дорівнює нулю: 

 I1RX  –   I2R1 = 0,                             (1) 

                                I1R0  –   I2R2 = 0.                             (2) 

З рівнянь (1) і (2) одержимо умову рівноваги моста 

постійного струму:   

                               x 0

1 2

R R
=

R R
. 
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Якщо опір одного з плечей відомий, то умова  матиме 

вигляд:               

 1
x 0

2

R
R =R .

R
 

 

Таким чином, вимірювання за допомогою 

одинарного моста можна розглядати як порівняння 

невідомого опору Rx  зі зразковим опором R0  при 

зберіганні незмінним відношення R1/R2. З цієї причини 

плече R0  називають плечем порівняння, плечі R1 і R2  

плечами відношення.  

У разі моста змінного струму його плечі можуть 

включати в себе не тільки резистори, але також конден-

сатори і котушки індуктивності, тобто опори можуть мати 

комплексний характер. 

Автоматизація виробничих процесів вимагала ство-

рення і широкого застосування автоматичних пристроїв 

для вимірювання температури та інших неелектричних 

величин. Дуже часто зміна цих величин перетворюється в 

зміну електричного опору, який і вимірюється. 

Схеми і конструкції автоматичних мостів змінного 

струму для вимірювання ємності та індуктивності значно 

складніше і забезпечують меншу точність. 
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МАГАЗИН ОПОРІВ 

  

 Магазин опорів застосовується у якості міри опору 

постійному струмові і дає можливість отримувати опори 

від 0,1 до 99999,9 Ом. 

 Клас точності магазину 0,2. Межа основної похибки, 

виражена у відсотках від номінального значення увімкне-

ного опору визначається за формулою: 

  

 







 )1( max

R

R
dc , 

  

                де    С – стала величина чисельно рівна 0,2; 

                 Rmax – найбільше значення опору магазину, Ом; 

      R – значення ввімкненого опору, Ом; 

      D – постійна величина, чисельно рівна 6·10-6. 

 Похибка магазину не перевищує вказаних значень 

при дотриманні наступних умов: 

      а) температура навколишнього середовища має бути 

нормальною; 

      б) відносна вологість не вище 80 %; 

      в) струм постійний. 

 Межа допустимої додаткової похибки магазину, 

виражена у відсотках від значення ввімкненого опору, при 

зміні температури навколишнього середовища в межах 10 

– 35 оС  не перевищує на кожні  10 оС  зміни температури 

значення, яке визначається за формулою: 

  

 







 )1(5,0 max

R

R
dc . 
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 Магазин опорів складається з шести декад (рис. 26), 

які з’єднані послідовно і змонтовані на  панелі.  

  

  

  
  

 Рис. 26. Шестикаскадний магазин опорів Р33 
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 Кожна декада містить п’ять котушок і дає можливість 

отримувати за допомогою важільного перемикача дев’ять 

номінальних опорів. 

 На панелі знаходяться ручки важільних перемикачів 

з лімбами. На лімбах нанесені цифри від «0» до «9», а під 

лімбом знаходиться стрілка з множником даної декади. 

 На панелі розташовані чотири затискачі для 

увімкнення магазину в коло, які мають маркування: «0», 

«0,9Ω», «9,9 Ω» і «99999,9 Ω». 

 При під`єднанні до затискачів «0» і «0,9 Ω» 

вмикається перша декада магазину (9·0,1), при підмиканні 

до затискачів «0» і «9,9 Ω» вмикаються дві перші декади 

(9·0,1 і 9·1), затискачі «0» і «99999,9 Ω» слугують для 

ввімкнення всього магазину. 

 Величину опору, введеного в коло магазину, слід 

визначати, сумуючи результати помноження чисел на 

лімбах, вказаних стрілками, на множники біля стрілок, 

враховуючи при цьому початковий опір приладу. 
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ЕЛЕМЕНТ ВЕСТОНА 

 

Елемент Вестона використовується як еталонне 

джерело е.р.с. високого класу точності (0,005). Це так 

званий «нормальний елемент», е.р.с. якого має стабільне 

значення (при температурі +20 оС  е.р.с. знаходиться в 

межах 1,01850 – 1,01870 В). 

Це гальванічний елемент з негативним електродом з 

амальгаму кадмію, позитивним електродом із ртуті та 

сірчанокислої закисі ртуті, яка відіграє роль деполя-

ризатора, і з електролітом у вигляді насиченого розчину 

сірчанокислого кадмію, що містить надлишок кристалів 

CdSO4  8

3
H2 (рис. 27). 
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Рис. 27. «Нормальний» елемент Вестона 
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Будова елемента: 

1 – ртуть; 

2 – суміш сірчаної кислоти H2SO4  і сульфату CdSO4 ; 

3 – кристали тієї ж солі CdSO4; 

4 – насичений розчин того ж сульфату  CdSO4 ; 

5 – амальгама кадмію, тобто сплав кадмію із ртуттю. 

Речовини, які входять до складу «нормального» 

елемента і реагують між собою, знаходиться в скляній 

оболонці, яка герметично запаяна. Значення е.р.с. «нор-

мального» елемента при температурі +20 оС знаходиться в 

межах 1,01850  1,01870 В. 

 

Правила користування і зберігання 

 

1.  У вимірювальну схему «нормальний» елемент 

вмикається з дотриманням полярності. 

2.  Струм через «нормальний» елемент не повинен  

перевищувати 1 мкА. 

3.  Не допускаються різкі коливання температури 

навколишнього середовища. 

4.  «Нормальні» елементи необхідно захищати від 

прямої дії сонячних променів, променів потужних джерел 

світла, а також запобігати трясці та вібрації. 
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ЦИФРОВІ ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ 

 

Цифровими вимірювальними приладами (ЦВП) 

називаються прилади, які в процесі вимірювання 

здійснюють автоматичне перетворення безперервної 

вимірюваної величини в дискретну з подальшою 

індикацією результату вимірювань на цифровому 

відліковому пристрої або реєстрацією його за допомогою 

цифродрукуючого пристрою. Функціональна схема 

цифрового приладу представлена на рис. 28. 
 

Рис. 28. Функціональна схема цифрового приладу 

 

 Аналогова величина Х спочатку перетворюється 

вхідним аналоговим перетворювачем (ВАП) до виду, 

зручному для наступного перетворення, потім за допомо-

гою аналогово-цифрового перетворювача (АЦП) проводи-

ться її дискретизація і кодування (див. нижче); нарешті, 

цифровий відліковий пристрій (ЦВП) перетворює 

кодовану інформацію про вимірювану величину в 

цифровий відлік, зручний для прочитування оператором.  

В теперішні часи цифрові прилади отримали широке 

розповсюдження, особливо у якості лабораторних вольт-

метрів, амперметрів, омметрів, частотомірів і фазометрів. 

 

 

ВАП  АЦП  ЦР У  
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Порівняно з аналоговими приладами цифрові мають  

такі переваги, як висока точність, широкий робочий 

діапазон, високу швидкодійність, отримання результатів 

виміру у зручній для зчитування оператором формі, 

можливість цифрового перетворення і вводу вимірюваної 

інформації в ЕОМ, автоматичного введення поправок для 

зменшення систематичних похибок, автоматичного каліб-

рування, автоматизації процесу вимірювання. 

Недоліками цифрових приладів є складність, порів-

няно висока вартість і менша, ніж у аналогових приладів, 

надійність. Варто, однак, вказати, що розвиток техніки 

інтегральних схем в значній мірі дає можливість усунути 

вказані недоліки. 

Основою цифрового приладу є аналогово-цифровий 

перетворювач (АЦП), який здійснює дискретизацію, 

квантування і кодування інформації. Дискретизація є 

процес отримання відліків вимірюваної величини у певні 

дискретні моменти часу.  

Неперервна величина Х(t) замінюється послідов-

ністю відліків Х(tk), взятих в деякі моменти часу tk. 

Зазвичай проміжки часу між двома послідовними 

відліками ∆t = tk+1 – tk обираються однаковими. В цьому 

випадку кажуть, що крок дискретизації   ∆t постійний.  

Процес квантування полягає в заміні неперервних 

значень величини Х(t) кінцевим набором її дискретних 

значень Хn. Кожне з таких значень співпадає з одним із 

встановлених рівнів квантування, віддалених один 

відносно одного на інтервал (крок) квантування.  

Неперервне значення величини замінюють 

значеннями рівнів квантування у відповідності з деяким 

правилом. Наприклад, замість неперервних значень вели-

чині приписується значення найближчих рівнів. 
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Кодуванням називається процес представлення 

числового значення величини, визначеної послідовністю 

цифр чи сигналів, тобто кодом. Для перетворення 

цифрового коду в напруги, що впливають на цифровий 

відліковий пристрій і формують покази ЦВП, викорис-

товується пристрій, що називається дешифратором. 

Процеси дискретизації і квантування є принци-

повими джерелами похибок ЦВП. Ясно, що заміна 

неперервної величини рядом її значень, зчитаних в певні 

дискретні моменти часу, веде до втрати інформації про 

поведінку цієї величини в проміжках між відліками. 

Звісно, число рівнів квантування також є причиною 

похибок ЦВП.  
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ГАЛЬВАНОМАГНІТНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ. ЕФЕКТ 
ХОЛЛА 

 

Гальваномагнітними називаються перетворювачі, які 

використовують гальваномагнітні явища, що виникають у 

магнітному полі. До таких явищ, зокрема, відноситься 

ефект Холла. 

 Заряди, які рухаються в магнітному полі у вакуумі, в 

результаті дії сили Лоренца, відхиляються. Подібне 

відхилення зарядів спостерігається також при проходженні 

струму у металі чи у напівпровіднику, що призводить до 

появи електричного поля (Ех) у напрямку, перпендику-

лярному до струму і магнітного поля ( ). Це і є так званий 

ефект Холла (рис. 29). 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Рис. 29. Виникнення поперечної різниці потенціалів 

 

Для зручності будемо вважати, що струм створюється 

напрямленим рухом позитивних зарядів (коли струм ство-

рюється електронами, їх швидкість протилежна до 

напрямку струму). Наприклад, у напівпровіднику р-типу   

це можуть бути дірки.  
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    У магнітному полі на такі заряди діє сила Лоренца Fл  

і відхиляє їх, створюючи поперечну різницю потенціалів 

Ux і відповідне електричне поле
XE . Це поле напрямлене 

проти сили Лоренца і протидіє відхиленню зарядів, 

внаслідок чого настає рівновага, коли  

 

                                     F F  .                                    (1) 

 

Оскільки  Fл  = q υB,  а F q E  , то     

                                   XqυB qE ,                                (2) 

 

звідки                                   
XE υB.                                 (3) 

Швидкість   знайдемо із виразу для густини струму:  

                j qυn , 

                                   

j
υ = .

qn          

                       (4) 

Тоді (3) запишемо: 

                               
X

1
E  = Bj,

qn          

                   (5) 

або                                        
X XE  = R Bj,       

де                                          
X

1
R  = 

qn
                               (6) 

коефіцієнт Холла, який виражається через концентрацію n  
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носіїв заряду q. Враховуючи, що  

 

       E
U

b


 ,      

можемо  записати: 

                             

U

b
R B j

 ,                                 (7) 

або                                       

                             
U

b
R B

I

S
R B

I

bd



   ,                          (8) 

 

звідки         U R B
I

d
  ;                                  (9) 

 

                                

U d
R .

IB


 

 

                                 (10) 

     

Формула (10) дає змогу обчислити 
XR  за результа-

тами вимірювання U , d , I , B
 і, скориставшись форму-

лою (6), знайти концентрацію n  носіїв заряду, що викорис-

товується у науці і техніці.  

На основі сенсорів Холла працюють прилади для 

визначення індукції магнітного поля.  

Згідно з формулою (6), концентрація носіїв заряду  
 

1

X

n .
R q
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Знаючи  
XR , можна також визначити рухливість  

зарядів 
nu  (чи 

pu ). 

Густина струму j qnυ , де    дрейфова швидкість 

носіїв зарядів. 

Оскільки  j = E, то можемо записати: 

 

E = qnυ  

або                              

 
 

Оскільки                       ,   

 а  
n

υ
u

E
    рухливість зарядів, то отримуємо: 

XR  = 
nu . 

 

Таким чином, вимірявши сталу Холла 
XR  і питому 

електропровідність , можемо розрахувати рухливість 

зарядів 
nu . 
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ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВІ ОСЦИЛОГРАФИ 

                

 Осцилографом називається прилад, призначений для 

спостереження, реєстрації та вимірювання параметрів 

досліджуваного сигналу, як правило, напруги, що залежить 

від часу (рис. 32). Осцилограф може також 

використовуватись для дослідження неелектричних 

процесів за умови, що останні перетворюються в 

електричні сигнали. 

Існує два основних класи осцилографів: світлопро-

меневі, призначені для спостереження повільних процесів, 

і електронно-променеві, здатні відображувати як повільні, 

так і швидкопротікаючі процеси. Світлопроменеві осци-

лографи використовують електромеханічне відхилення 

світлового променя під дією досліджуваної напруги. 

Електронно-променеві осцилографи будуються на 

основі електронно-променевих трубок. Відхилення елек-

тронного променя здійснюється безпосередньо електрич-

ним сигналом і є практично безінерційним. Досліджуваний 

процес відображується на люмінесцентному екрані і може 

бути зареєстрований фотографічними засобами. 

Основним вузлом електронно-променевого осци-

лографа є електронно-променева трубка (ЕПТ), що являє 

собою скляну вакуумовану колбу, всередині якої 

знаходиться джерело електронів, система формування 

вузького електронного променя, відхиляючі пластини і 

люмінесцентний екран (рис. 30).  
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Рис. 30. Електронно-променева трубка 

 

 
Джерелом електронів є оксидний катод 1 з 

підігрівачем 2. Число електронів, з яких формується 

вузький електронний пучок, залежить від напруги між 

катодом 1 і модулятором 3. При зміні цієї напруги 

змінюється інтенсивність електронного пучка, що вихо-

дить за межі модулятора. Подальше формування пучка 

відбувається під дією напруг, прикладених до двох анодів 

4, один з яких є прискорюючим, а другий – фокусуючим. 

Частина ЕПТ, яка включає в себе катод, модулятор і два 

аноди, називається електронною гарматою. 

Призначення електронної гармати – сформувати 

вузький електронний пучок (промінь) необхідної 

інтенсивності.  

Цей пучок потім проходить між двома парами 

взаємно перпендикулярних металевих: вертикально відхи-

ляючих 5 і горизонтально відхиляючих 6 пластин, а потім 

потрапляє на люмінесцентний екран 7 ЕПТ, утворюючи на 

ньому яскраву пляму. 
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 Якщо до відхиляючих пластин прикласти елек-

тричну напругу, то електричне поле між ними призведе до 

горизонтального (вздовж осі Х), чи вертикального (вздовж 

осі У) відхилення електронного променя. Це відхилення 

прямо пропорційне напрузі, прикладеній до пластин. 

Основною функцією осцилографа є відображення 

форми досліджуваної напруги на екрані, яке відбувається 

переміщенням електронного променя у вертикальному і 

горизонтальному напрямках. 

Переміщення по вертикалі відбувається під впливом 

досліджуваної напруги, прикладеної до пластин У, а по 

горизонталі – прикладеної до пластин Х періодично 

зростаючої напруги пилкоподібної форми, так званої 

напруги розгортки, яка виробляється спеціальним 

генератором розгортки (рис. 30). 

 За час tр = tпр + tзвор, що називається періодом 

розгортки, промінь здійснить прямий tпр і зворотній tзвор  

хід.  

Пилкоподібна напруга формується так, щоб tпр   tзвор, 

тобто tр ≈ tпр. Із-за великої швидкості і спеціального гасіння 

затримуючою напругою зворотний хід променя, зазвичай, 

не проглядається. Оскільки під час прямого ходу променя 

швидкість плями на екрані постійна, вісь Х можна 

ототожнити з віссю часу.  

Якщо до вертикально відхиляючих пластин Y 

прикласти досдіджувану напругу, то положення променя в 

кожну мить часу буде однозначно відповідати значенню 

цієї напруги.  

На рис. 31 показано, як утворюється зображення на 

екрані ЕПТ. 

 

 



76 

 

 
 

Рис. 31. Утворення зображення на екрані електронно-

променевої трубки 

 

 
Досліджувана напруга з амплітудою Uc і періодом Тс 

подається на пластини Y , напруга розгортки з амплітудою 

Uр і періодом Тр – на пластини   Х.  Якщо  Тр = Тс ,  то   

кожному   періоду розгортки буде відповідати період 

досліджуваної напруги, і зображення на екрані не буде 

змінюватись з часом, залишаючись нерухомим. Це 

зображення можна побудувати по точках, відмічаючи 

значення напруг розгортки і сигналу в задані моменти часу 

і переносячи їх на екран. 
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На рис. 31 це виконано для моментів часу  t0 , t1 , t2 , t3 

і t4 . Пляма на екрані в ці моменти буде займати положення  

0, 1, 2, 3 і 4  відповідно. Отримане, таким чином, 

зображення, яке показує зміну досліджуваної напруги з 

часом, називається осцилограмою. За осцилограмою, 

можна визначити параметри сигналу: амплітуду, частоту, 

період та ін. 

На практиці напруга розгортки за час прямого ходу 

зростає з часом не строго лінійно. Це призводить до 

нерівномірності масштабу по осі Х, тобто за часовою 

віссю. За таких умов вимірювання часових інтервалів буде 

супроводжуватись похибками. Тому нелінійність розгорт-

ки нормується і вказується в паспорті осцилографа поряд з 

іншими нормованими параметрами. 

При рівності періодів розгортки і досліджуваної 

напруги  Тр = Тс зображення  на екрані нерухоме. Воно буде 

нерухомим і в більш загальному випадку Тр = nТс , де n – 

ціле число. При цьому на осцилограмі представляється n 

періодів досліджуваної напруги. Якщо ж періоди не кратні 

один одному, тобто n не дорівнює цілому числу, то криві, 

прокреслювані електронним променем на екрані впродовж 

кожного періоду напруги розгортки, не будуть повто-

рювати одна одну. Виникає ефект зображення, що біжить, 

або ж екран буде заповнений цілим сімейством зсунутих 

відносно одна одної кривих. Виконання умови Тр = nТс  

досягається за допомогою синхронізації.  

Генератору, що виробляє напругу розгортки, має 

частоту синхронізуючого сигналу, рівну або кратну частоті 

досліджуваної напруги. Режим синхронізації може бути 

внутрішнім або зовнішнім.  

В першому разі синхронізуючим є сам досліджуваний 

сигнал, що поступає на генератор розгортки, в другому 
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випадку – зовнішній сигнал, що подається на вхід 

«Зовнішня синхронізація» на панелі осцилографа. 

Генератор розгортки працює в двох основних 

режимах: неперервний і очікуючий. При неперервній 

розгортці кожен наступний цикл пилкоподібної напруги 

неперервно крокує за попереднім.  

Неперервна розгортка зручна, коли досліджується 

неперервний періодичний процес або періодична послі-

довність імпульсів з невеликою шпаруватістю.  

Для вивчення імпульсних послідовностей великої 

шпарності і неперіодичних імпульсів використовується 

очікуюча розгортка, при якій напруга розгортки подається 

на горизонтально відхиляючі пластини тоді, коли 

досліджуваний імпульс поступає на вхід вертикально 

відхиляючих пластин.  

Тривалість прямого ходу розгортки, зазвичай, доби-

рається трохи більшою тривалості імпульсу для того, щоб 

він вміщувався на екрані осцилографа і займав більшу його 

частину. 

В деяких випадках замість лінійної розгортки 

використовують кругову чи спіральну. Збільшення  довжи-

ни розгортки дає можливість підвищити точність 

вимірювання інтервалів часу.  

Щоб отримати кругову траєкторію електронного 

променя, на вертикально та горизонтально відхиляючі 

пластини подаються синусоїдальні напруги однакової 

частоти і амплітуди, зсунуті між собою по фазі на π/2.  

Щоб розгортка була не коловою, а спіральною, 

амплітуди напруги на пластинах повинні  лінійно 

зменшуватись від Umax до Umin  за час, рівний тривалості 

розгортки. Досліджуваний сигнал подається на модулятор, 

який керує яскравістю свічення плями на екрані. 
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Електронно-променевий осцилограф є універсальним 

вимірювальним приладом. За його допомогою можна 

візуально спостерігати періодичні безперервні і імпульсні 

неперіодичні та випадкові сигнали, а також миттєві 

поодинокі явища. 

  Досліджуваний сигнал відображується на екрані 

осцилографа у вигляді ліній, що світяться чи фігур, які 

називаються осцилограмами.  

Осцилограма являє собою функціональну залежність 

двох чи трьох величин y = f(x)  або y = f(x, z). Найчастіше 

використовується функціональний зв’язок виду y = f(t)  або 

y = f (t, z). 

Електронно-променеві осцилографи застосовуються 

також для вимірювання напруги, часових інтервалів і 

тривалості сигналів, частоти і фазового зсуву, параметрів 

модульованих сигналів і багатьох фізичних величин, 

перетворених в електричні сигнали. 

На базі осцилографа створені прилади для вимірю-

вання перехідних, частотних і амплітудних характеристик 

різноманітних електро- і радіотехнічних пристроїв.  

 Широке застосування електронно-променевих 

осцилографів обумовлене можливістю їх використання у 

смузі частот від нуля до десятків гігагерц, в межах напруг 

сигналу від часток мілівольта до сотень вольт при 

тривалості від одиниць наносекунд до декількох секунд. 

 Електронно-променеві осцилографи поділяються на 

універсальні, швидкісні, стробоскопічні, запам’ятовуючі і 

спеціальні. Всі вони можуть бути одно- чи двопромене-

вими і двоканальними. 

 Приклад визначення частоти та фігури Ліссажу див. 

в додатках 3 та 4, стор. 87 - 90) 
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Рис. 32. Електронно-променевий осцилограф 
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ДОДАТКИ 

                                                       

1.  Умовні позначення на шкалах 

електровимірювальних приладів 
 

УМОВНІ  ПОЗНАЧЕННЯ НА ШКАЛАХ 

ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ  

НАЙМЕНУВАННЯ ПОЗНАЧЕННЯ 

1. ПОЗНАЧЕННЯ ОДИНИЦЬ 

АМПЕРИ А 

МІЛІАМПЕРИ mA 

МІКРОАМПЕРИ А 

ВОЛЬТИ V 

КІЛОВОЛЬТИ кV 

ВАТИ W 

ОМИ  

МЕГАОМИ М 

ГЕНРІ Н 

ФАРАДИ F 

ГЕРЦИ Hz 

КІЛОВАТ–ГОДИНИ кWh 
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2. СИСТЕМА ПРИЛАДУ ПРИЛАД ЛОГОМЕТР 

МАГНІТОЕЛЕКТРИЧНА З РУХОМОЮ 

РАМКОЮ  

  

МАГНІТОЕЛЕКТРИЧНА З РУХОМИМ 

МАГНІТОМ 

  

МАГНІТОЕЛЕКТРИЧНА З 

ВИПРЯМЛЯЧЕМ 
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3. ТИП ВИМІРЮВАНОГО СТРУМУ 

 

ПОСТІЙНИЙ  

ЗМІННИЙ  

ПОСТІЙНИЙ І ЗМІННИЙ  

 

ТРИФАЗНИЙ  

4. РЕКОМЕНДОВАНЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРИЛАДУ 

ГОРИЗОНТАЛЬНЕ   

ВЕРТИКАЛЬНЕ 
 

 

ПІД НАХИЛОМ / шкала під кутом 60 °  

до гориз./ 

 

ПОЛОЖЕННЯ ВІДНОСНО ЗЕМНОГО 

МАГНІТНОГО ПОЛЯ 
 

5. КЛАС ТОЧНОСТІ ПРИ НОРМУВАННІ ПОХИБКИ в % 

ВІД ДІАПАЗОНУ ВИМІРЮВАННЯ 

 

 

1,5 

ВІД ДОВЖИНИ ШКАЛИ 1,5 

6. ЗАХИЩЕНІСТЬ ПРИЛАДУ 

КАТЕГОРІЯ (ПЕРША) 

ЗАХИЩЕНОСТІ ВІД ВПЛИВУ 

ЗОВНІШНІХ МАГНІТНИХ ПОЛІВ 

 

ВІД ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ 

ЕЛЕКТРИЧНИХ ПОЛІВ 

 
 

 

7. ІЗОЛЯЦІЯ КОРПУСУ ПРИЛАДУ ВІД ЕЛЕКТРИЧНОГО 

КОЛА 
ЕЛЕКТРИЧНЕ КОЛО ІЗОЛЬОВАНЕ 

ВІД КОРПУСУ І ВИПРОБУВАНЕ  

НАПРУГОЮ (наприклад 2 кВ) 

 

ЗНАК ЧЕРВОНОГО КОЛЬОРУ: 

"ОБЕРЕЖНО! МІЦНІСТЬ ІЗОЛЯЦІЇ НЕ 

ВІДПОВІДАЄ НОРМАМ" 

 

УВАГА! ДИВИСЬ ДОДАТКОВІ 

ВКАЗІВКИ В ПАСПОРТІ І 

ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
 

 

60º 

N 

 

S 

2 

! 
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2. Виведення формули для класу точності приведеної 
(нормованої) похибки амперметра з шунтом і вольтметра з 

додатковим опором 

 

Сила струму, що протікає через прилад (амперметр + 

шунт) 

a ш aI I I nI   ,                     (2.1) 

де   і    – струми, що протікають через амперметр і 

шунт, відповідно, n – число, яке показує в скільки разів 

розширюємо шкалу вимірювання амперметра (рис. 33). 

 

  

                               

 

 

 

Рис.  33 . Розширення шкали амперметра за допомогою шунта 

 Із (2.1) отримаємо:  

nII a lnlnln   

і тоді клас точності K   приладу (амперметр + шунт) визна-

читься за форулою: 

22

a

a )()(
n

n

I

I

I

I
K

N








 ,                     (2.2) 

 

Rш 
Iш 

 I 

А 
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де К = 
a

a

I

I
 – клас точності амперметра, 

n

n
– відносна 

похибка реального числа n , яке ми отримуємо в 

експерименті. 

Згідно з формулою (2.3)  

1a

ш

R
n .

R
  . 

Тоді   

( 1)a

ш

R
lnn ln .

R
    

Звідки отримаємо, що 

2 2 2

2

2 2 2

1 1

1 1

1

a a
ш

a ш ш a ш ш

a ш ш max

ш ш

R Rn
( ) ( ) ( ( ) R )

n R / R R R / R R

KR K Rn
( ) ( ) ( ) ,

nR n R


      

 


 

 

або  

2 2 2 2 2max1 1
( ) ( ) ( ) ( )ш ш

ш

K Rn n n
K

n n n R

  
  . (2.3) 

        

 Після підстановки (2.3) в (2.2) отримаємо: 

2 2 2 2max1 1
(1 ( ) ) ) ( )ш ш

ш

K Rn n
K' K

n n R

 
    ,     (2.4) 



86 

 

 

де K ш – клас точності магазину опорів, на якому 

виставляємо опір шунта Rш, 
maxшR – максимальний опір, 

який можемо отримати на магазині опорів за допомогою 

декад, які використовувались для отримання опору Rш, n – 

ціле число, яке задається. Справедливість формули (4) 

випливає з того, що коли шунт відсутній ( n  = 1, або  

 Rш  → ∞) формула (2.4) дає, що 'K = K . 

 Для випадку розширення меж шкали вимірювання 

вольтметра аналогічно можна отримати формулу для класу 

точності нового приладу (вольтметр+додатковий опір): 

max2 2 2 21 1
(1 ( ) ) ( ) ( )

д д

д

K Rn n
K' K

n n R

 
   ,       (2.5) 

де n – ціле число, яке показує в скільки раз розширюємо 

шкалу  вимірювання вольтметра, K  – клас точності 

вольтметра, Kд  – клас точності магазину опорів, на якому 

виставляємо додатковий опір шунта Rд, maxдR – макси-

мальний опір магазину опорів. 
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3. Визначення частоти невідомих коливань 

за допомогою осцилографа 

 

Осцилограф дає можливість визначати частоту 

невідомих коливань за фігурами Ліссажу, коли два 

коливання складаються у взаємно перпендикулярних 

напрямках, наприклад  x  і   y: 

ωx acos t , 
          y bcos( t ) .     

Можна показати, що результуюче рівняння має 

вигляд:                   
2 2

2

2 2

2х y xy
cos sin

aba b
      . 

У загальному випадку це рівняння еліпса. 

Прикладом може бути коливання електронного 

променя на екрані електронно-променевої трубки, якщо 

одну синусоїдальну напругу прикласти на відхиляючі 

пластини x, а іншу – на пластини y. Траєкторія руху точки 

(променя) на екрані при двох взаємно перпендикулярних 

коливаннях однакової частоти має вигляд еліпса (рис. 34). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 34. Траєкторія руху електронного  променя 

на екрані електронно-променевої трубки 

Y 

Х 
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 Але якщо частоти взаємно перпендикулярних 

коливань неоднакові, то траєкторії результуючого руху 

мають вигляд досить складних кривих, які дістали назву 

фігури Ліссажу. Наприклад, коли співвідношення частот 

 

1

2
x

y

f n
,

f m
   

То рівняння можна записати:  

x acos t  , 

2y bcos t  . 
Це означає, що за час, коли точка по горизонталі 

переміститься від центра до краю, то по вертикалі вона це 

зробить туди й назад і траєкторія матиме характерний 

вигляд (рис. 35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 35. Фігура Ліссажу у випадку, коли  

співвідношення частот відрізняється у 2 рази 

 

 

Фігури Ліссажу використовуються для визначення 

частот невідомих коливань. 
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Якщо 
y

f    відома частота, то число точок дотику 

кривої до вертикальної лінії (n = 1)  і горизонтальної лінії 

(m = 2) (рис. 36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 36. Визначення частот невідомих коливань 

              за допомогою фігури Ліссажу 

 

 

Тому невідому частоту можна знайти за формулою:  
 

x y

n
f f .

m
  

 

Форма цих кривих залежить від співвідношення 

амплітуд, частот і різниці фаз коливань, що складаються. 

На наступній сторінці показані фігури Ліссажу при 

взаємно перпендикулярних коливаннях різних частот 

(вказані зліва) і різниці фаз (вказані зверху).  
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4. Фігури Ліссажу 
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