
Meranie odporu metódou priamou

Ak prechádza nejakým vodièom (spotrebièom) elektrický prúd I, vzniká na jeho koncoch

potenciálový rozdiel (úbytok napätia) U . Hovoríme, ¾e vodiè kladie elektrickému prúdu odpor

R, ktorý de�nujeme vz»ahom

R =
U

I
(1)

Ak potenciálny rozdiel U dosadíme vo Voltoch, prúd I v Ampéroch, odpor R dostaneme

v Ohmoch. Pri priamej metóde merania odporu pou¾ijeme priamo de�nièného vz»ahu (1).

Budeme teda mera» potenciálový rozdiel, t.j. úbytok napätia na koncoch vodièa (odporu) a

prúd teèúci týmto odporom. «a¾kos» v¹ak spoèíva v tom, ¾e pri súèasnom meraní napätia

a prúdu nám meracie prístroje voltmeter a ampérmeter v¾dy do urèitej miery ovplvòujú

merací obvod. Je to spôsobené tým, ¾e tieto meracie prístroje nemajú ideálne parametre,

aké by sme od nich po¾adovali. V prípade ampérmetra by sme po¾adovali nulový vnútorný

odpor RA, ten je v¹ak nenulový veµmi malej hodnoty. V prípade voltmetra by sme zasa

po¾adovali nekoneène veµký vnútorný odpor RV , ten je v¹ak koneènej veµmi vysokej hodnoty.

Vplyv týchto prístrojov na merací obvod uká¾eme na príslu¹ných zapojeniach. V zapojení I

nazývanom AVAL (obr. 1) je vidie», ¾e voltmeter nám udáva ¾iadaný úbytok napätia U , ale

údaj ampérmetra je nesprávny. Ním toti¾ neteèie prúd I, ktorý teèie skúmaným odporom R,

ale prúd

IA = I + IV (2)

kde IV je prúd teèúci voltmetrom. Ampérmeter nám udáva prúd väè¹í, akov skutoènosti

odporom teèie.

Túto nepresnos» v údaji ampérmetra mô¾eme odstráni» tak, ¾e voltmeter zapojíme pred

ampérmeter. Dostaneme tak zapojenie II. nazývané AMONT (obr. 2). Teraz u¾ ampér-

metrom teèie prúd I, údaj ampérmetra je správny. Nesprávny je v¹ak údaj voltmetra, ktorý

neukazuje hodnotu potenciálového rozdielu U, ktorý je na odpore, ale úbytok napätia

UV = U + UA (3)

kde UA je úbytok napätia na vnútornom odpore ampérmetra. Voltmeter nám udáva väè¹í

úbytok napätia, aký je v skutoènosti na odpore.
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Pri presnom meraní odporu z práve uvedných dôvodov nemô¾eme pou¾i» rovnicu (1) ani

pri a zapojení AVAL ani pri zapojení AMONT. OdporR urèíme v oboch zapojeniach pomocou

Kirchho�ových zákonov a Ohmovho zákona.

V zapojení AVAL platí

IA = I + IV

Úpravami dostaneme
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Prevrátením poslednej rovnosti dostaneme výsledný vz»ah pre odpor R v zapojení AVAL

R =

�
IA

U
+

1

RV

�
�1

(4)

V zapojení AMONT platí

UV = U + UA

ïal¹ími úpravami dostaneme

UV = RI +RIA

UV = I(R+RA)

z posledného vz»ahu dostaneme

R =
UV

I
�RA (5)

Pri presnom meraní odporu musíme v zapojení AVAL poèíta» podµa vz»ahu (4), v zapojení

AMONT podµa vz»ahu (5). Ak si dobre pozrieme obidve zapojenia, vz»ahy (4) a (5) a zvá¾ime

skutoènos», ¾e meracie prístroje sú kon¹truované tak, aby bol odpor voltmetra èo najväè¹í a

odpor ampérmetra èo najmen¹í, dôjdeme k záveru, ¾e

� èlen 1=RV vo vz»ahu (4) mô¾eme zanedba» za predpokladu, ¾e

R� RV

a vz»ah (4) prejde na vz»ah (1).

� èlen RA vo vz»ahu (5) mô¾eme zanedba» za predpokladu, ¾e

R� RA

a vz»ah (5) prejde na vz»ah (1).

To znamená, ¾e pre rýchle (ale nie celkom presné) urèenie odporu postaèí pou¾i» rovnicu

(1). Aby sme sa ale nedopustili veµkej chyby, je nutné k meraniu zvoli» vhodné zapojenie. Pre

meranie malých odporov zapojenie AVAL a pre meranie veµkých odporov zapojenie AMONT.

Chyba bude tým men¹ia, èím presnej¹ie je splnený vz»ah (6) a (7).
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Pomôcky:

� zdroj jednosmerného napätia

� regulaèný odpor

� voltmeter

� vypínaè

� neznáme odpory

� spojovacie vodièe

Úloha:

Ka¾dý odpor zmerajte v oboch zapojeniach aspoò pre desa» hodnôt napätia. Odpor po-

èítajte z rovnice (1) pre v¹etky prevedené merania. Okrem toho pre meranie prevedené v

zapojení AVAL pou¾ite vz»ah (4) a pre meranie prevedené v zapojení AMONT vz»ah (5).

Výsledky získané pomocou vz»ahu (1) porovnajte s výsledkami získanymi zo vz»ahu (4) resp.

(5) a overte tým vhodnos» zapojenia.
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