
Lekcja 69.  Budowa przyrządów 
pomiarowych. 

• Metrologia jest jednym z działów nauki zajmująca 
się problemami naukowo-technicznymi 
związanymi z pomiarami, niezależnie od rodzaju 
wielkości mierzonej i od dokładności pomiaru.  
Należy podkreślić, że nie ma obecnie żadnej gałęzi 
techniki, żadnej  z nauk ścisłych lub stosowanych, 
w której pomiary mogłyby stanowić zagadnienia 
drugorzędne. Z drugiej strony nie są one i nie mogą 
być nigdy oderwanym, samodzielnym celem 
działania, są jedynie środkiem poznawczym 
pomocnym do osiągnięcia celu. 













Lekcja 70. Mierniki magnetoelektryczne 
i elektromagnetyczne. 

• Symbole umieszczone na przyrządzie 

 



• Mierniki magnetoelektryczne  

   Budowane: z ruchomą cewką i nieruchomym 
magnesem, lub nieruchomą cewką i ruchomym 
magnesem. 

 

 

 

 

 

 
Budowa miernika magnetoelektrycznego 

Oznaczenia:1. magnes trwały, 2. cewka pomiarowa na ramce aluminiowej, 
3. aluminiowa ramka i rdzeń, 4. sprężynki zwrotne, 5. Nabiegunnik  

 

 



   Kierunek wychylenia wskazówki zależy od kierunek przepływu prądu, zatem podczas 
pomiarów takim przyrządem ważna jest biegunowość. Gdy natężenie prądu podlega 
szybkim zmianom wychylenie wskazówki jest proporcjonalne do wartości średniej 
prądu. Przy przepływie prądu przemiennego, momenty działające na ceweczkę 
znosiłyby się w obu półokresach i w konsekwencji wskazówka pokazywałaby zero. 
    Mierniki magnetoelektryczne służą zatem do pomiaru prądów stałych albo 
pulsujących jednokierunkowych. Dodanie prostownika umożliwia pomiar napięć i 
prądów przemiennych. 
 
  Mierniki magnetoelektryczne są stosowane jako:  
    - galwanometry 
    - woltomierze  
    - amperomierze  
 
    Cewki mierników magnetoelektrycznych nawinięte drutem o bardzo małym 
przekroju ograniczają użycie mierników tego typu do pomiaru niewielkich prądów 
(rzędu kilkudziesięciu miliamperów), natomiast ze względu na małą rezystancję cewki 
– zakres napięć jest niewielki.  
    W celu rozszerzenia zakresów pomiarowych stosuje się rezystory włączane 
równolegle do amperomierzy (boczniki) albo szeregowo do woltomierzy (posobniki). 

 



• Mierniki elektromagnetyczne  

  Budowane są jako: jednordzeniowe i 
dwurdzeniowe. 

 

 

 

 

 

 
Budowa miernika elektromagnetycznego  

Oznaczenia: a) jednordzeniowy, b) dwurdzeniowy, 1. aluminiowa ramka  
i rdzeń wykonany z materiału miękkiego magnetycznie , 2. cewka płaska,.  
3. blaszka ruchoma, 4. cewka cylindryczna, 5. blaszka nieruchoma  

 

 



 W miernikach jednordzeniowych rdzeń z miękkiego 
materiału ferromagnetycznego jest wciągany w głąb 
cewki elektromagnesu, a połączona z nim wskazówka 
wychyla się tym bardziej, im większe jest natężenia prądu 
płynącego przez cewkę. 
 W częściej używanych miernikach dwurdzeniowych 
wewnątrz cewki o kształcie cylindrycznym umieszczone są 
dwie blaszki: jedna nieruchoma przymocowana do cewki, 
druga ruchoma połączona z organem ruchomym.  
 W polu magnetycznym wytworzonym przez prąd 
płynący w zwojach cewki blaszki magnesują się 
jednoimiennie i odpychają się niezależnie od kierunku 
prądu, zarówno przy prądzie stałym jak i przemiennym. 
Mierniki elektromagnetyczne służą do pomiaru prądów 
stałych i przemiennych i są stosowane jako woltomierze i 
amperomierze. 

 



Właściwości mierników elektromagnetycznych: 
    Woltomierze i amperomierze elektromagnetyczne różnią się od 
siebie uzwojeniem cewki: 
    - cewka woltomierza jest wykonana z drutu nawojowego o bardzo 
małym przekroju i ma dużą liczbę zwojów  (duża rezystancję 
wewnętrzną), przez którą przepływa mały prąd,  
    - cewka amperomierza ma małą rezystancję wewnętrzną dzięki 
małej liczbie zwojów wykonanych z drutu nawojowego o dużym 
przekroju.  
    Mierniki elektromagnetyczne włączane bezpośrednio do mierzonego 
obwodu mają zakres napięciowy od kilku woltów do około 600 V, a 
mierzone prądy mogą mieć wartość od 50 mA do ok. 300 A. 
    - Zakres pomiarowy woltomierzy zmienia się przez zastosowanie 
dodatkowych rezystorów  
    -Zakres pomiarowy amperomierzy zmienia się przez zastosowanie 
cewek z odczepami o różnej liczbie zwojów. 
Do pomiaru wysokich napięć albo bardzo dużych natężeń prądów 
stosuje się transformatory pomiarowe o odpowiednio dobranych 
przekładniach, nazywane:  
    - przekładnikami napięciowymi 
    - przekładnikami prądowymi. 

 


