
 

 

Číslo projektu  CZ.1.07/1.5.00/34.0413 

Číslo materiálu  
VY_32_inovace_01_ETM_3_Analogové měřicí přístroje 
_8_Vlastní spotřeba, přetížitelnost  

Název školy  Střední průmyslová škola Přerov, Havlíčkova 2, 751 52 Přerov  

Autor  Ing. Pavla Švajková 

Tematický celek  Analogové měřicí přístroje  

Ročník  třetí 

Datum tvorby  září 2012 

Anotace  
Seznámení s vlastní spotřebou a přetížitelností měřicích 
přístrojů 

Metodický pokyn  
Žáci se seznámí s vlastní spotřebou a přetížitelností měřicích 
přístrojů, znalosti si ověří na příkladu. 

Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora  

  

Střední průmyslová škola, 
Přerov, Havlíčkova 2 

751 52  Přerov e-mail: sps@sps-prerov.cz 
 www:    www.sps-prerov.cz 

mailto:sps@sps-prerov.cz
mailto:sps@sps-prerov.cz
mailto:sps@sps-prerov.cz
mailto:sps@sps-prerov.cz
mailto:sps@sps-prerov.cz
http://www.sps-prerov.cz/
http://www.sps-prerov.cz/
http://www.sps-prerov.cz/
http://www.sps-prerov.cz/


 

Stránka 2 z 4 

 

 

VLASTNÍ SPOTŘEBA, PŘETÍŽITELNOST 

 

Vlastní spotřeba měřicích přístrojů 

je příkon, který přístroj potřebuje, aby na něm byla plná výchylka. Udává se ve 

wattech u přístrojů, které měří stejnosměrné veličiny nebo ve voltampérech u přístrojů, které 

měří střídavé veličiny. 

  
  
 

  
 

Vlastní spotřeba se vypočítá u voltmetrů pomocí uvedeného odporu měřicí cívky a u 

wattmetrů pomocí odporu napěťových cívek wattmetrů. Na číselníku je uveden odpor celé 

cívky nebo odpor cívky na 1V rozsahu přístroje. 

 

 

 

Příklad: 

Na číselníku stejnosměrného voltmetru je uveden vnitřní odpor 2000 /V. Určete 

vlastní spotřebu voltmetru na rozsahu 600 V. 



 

Stránka 3 z 4 

 

Řešení: 

        /V 

         

                     M 

  
  
 

  
 

    

       
       

Vlastní spotřeba na rozsahu 600 V je 0,3 W. 

Vnitřní odpor se u ampérmetrů a proudových cívek wattmetrů zpravidla neuvádí. 

Pokud potřebujeme vlastní spotřebu zjistit, musíme vnitřní odpor (u střídavých přístrojů 

impedanci) cívky změřit. 

 

Přetížitelnost měřicích přístrojů 

Pokud připojíme měřicí přístroj na vyšší napětí nebo jím bude protékat vyšší 

elektrický proud než je jeho jmenovitá hodnota měřicího rozsahu, přístroj přetížíme a může 

dojít k poškození přístroje. Přístroje jsou vyráběny tak, aby malé přetížení snesly. 

Přetížitelnost měřicího přístroje je násobek jmenovité hodnoty měřicího rozsahu. 

Trvalá přetížitelnost  

Třída přesnosti 0,1 až 0,5 1 až 5 

Voltmetr 1 1,2 

Ampérmetr 1 1,2 

Wattmetr Proudová i napěťová cívka   

1 

Proudová i napěťová cívka 

1,2 

Krátkodobá přetížitelnost 

Třída přesnosti 0,2 až 0,5 1 až 5 

Voltmetr 2 2 

Ampérmetr 2 10 

Proudová cívka wattmetru 2 při jmenovitém napětí a 

účiníku 

10 při jmenovitém napětí a 

účiníku 

V tabulkách jsou uvedeny hodnoty přetížitelnosti pro běžné přístroje. 
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