
 

 

Číslo projektu  CZ.1.07/1.5.00/34.0413 

Číslo materiálu  
VY_32_inovace_01_ETM_1_Praktická cvičení I _5_Měření 
odporu můstkem 

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

Autor  Ing. Pavla Švajková 

Tematický celek  Praktická cvičení I  

Ročník  třetí 

Datum tvorby  září 2012 

Anotace  Návod k laboratorní úloze měření odporů můstkem 

Metodický pokyn  
Ţáci zapojí obvod podle schématu, změří příslušné veličiny. 
Dodrţují postup práce uvedený v návodu. Zpracují naměřené 
hodnoty a za domácí úkol vypracují protokol z měření.  

Pokud není uvedeno jinak, pouţitý 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
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/
http://www.sps-prerov.cz/
http://www.sps-prerov.cz/


 

Stránka 2 z 6 

 

 

 

MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ODPORU REZISTORŮ MŮSTKEM 

ÚKOL: 

1. Změřte zadané odpory Wheatstoneovým můstkem složeným z diskrétních 

součástek (R3). 

2. Vypočtěte absolutní a relativní chybu měřených odporů. 

3. Určete, zda odpory vyhovují určené toleranční třídě. 

4. Změřte odpory přímou metodou  (RX) – Digitálním ohmmetrem. 

5. Porovnejte hodnoty odporů naměřené jednotlivými metodami s hodnotami 

jmenovitými. 

 

TEORETICKÝ ÚVOD: 

Můstkové metody měření odporů patří mezi tzv. nulové metody. Nejčastěji se používá 

Wheatstoneův můstek ve vyváženém stavu. Skládá se ze čtyř ohmických odporů (viz schéma 

zapojení.) Mezi uzly A,C do tzv. napájecí diagonály je zapojen zdroj ss. napětí, mezi uzly B,D 

do tzv.měřící diagonály je zapojen nulový indikátor (NI)  - magnetoelektrický galvanometr nebo 

digitální milivoltmetr. Jestliže je můstek vyvážený jsou uzly B a D na stejném potenciálu a přes 

nulový indikátor neprotéká elektrický proud. Vyvážení můstku se provádí pomocí odporových 

dekád R3 a R4 

Pro vyváženy stav platí: 

 

a odtud pro výpočet 
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Rezistory RX, RN a R3, R4 tvoří dělič napětí se stejným poměrem. Můžeme tedy určit 

neznámý odpor RX jsou-li ostatní známé. Když   RN = R4   potom   RX = R3. Hodnota 

elektrického odporu měřeného rezistoru RX se potom přímo odečte na odporové dekádě R3. 

Přesnost měření závisí na přesnosti odporového normálu a odporových dekád, případně na 

přechodových odporech, odporech spojovacích vodičů a stálosti nulové polohy indikátoru NI. 

(Jako nulový indikátor je ve schématu použit milivoltmetr.) 

SCHÉMA ZAPOJENÍ: 

 

 

MĚŘENÝ PŘÍSTROJ: 

 Rn - rezistory o odporech jmenovitých (nominálních) hodnot: 

a) Panel 12: Rn= 10 Ω, 33 Ω, 100 Ω, 330 Ω, 

b) Panel 13: Rn = 1 k Ω, 3,3 k Ω, 10 k Ω, 330 k Ω 
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MĚŘICÍ PŘÍSTROJE: 

 NI - Digitální milivoltmetr, Typ………, v.č………. 

 Digitální ohmmetr, Typ………, v.č………. 

POMOCNÉ PŘÍSTROJE: 

 RN- odporové normály 100 Ω,  Typ………, v.č………. 

 1000 Ω,  Typ………, v.č………. 

 R3- odporová dekáda,  Typ………, v.č………. 

 R4 - odporová dekáda, Typ………, v.č………. 

ZDROJ: 

 Stabilizovaný zdroj, Typ………..(např. BK 127, EP 613……..), rozsahy, 

v.č………… 

TABULKY NAMĚŘENÝCH A VYPOČTENÝCH HODNOT: 

č.m. Rn 

[Ω] 

RN 

[Ω] 

R4 

[Ω] 

R3 

[Ω] 

Rx 

[Ω] 

Δ 

[Ω] 

δ 

[%] 

1 10 100 100     

2 33 100 100     

3 100 100 100     

4 330 100 100     

5 1000 1000 1000     

6 3300 1000 1000     

7 10000 1000 1000     

8 33000 1000 1000     
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Vzorce pro výpočet: 

 

kde:   R3 je naměřená hodnota odporu  

RN  je naměřená hodnota odporu 

 

POSTUP PRÁCE: 

 Zapojit obvod podle schématu 

 Na zdroji se nastaví napětí U=…..V (3V,4V,5V,) 

 Pro odpory pod č. měř. 1-4 se zapojí  RN = 100 Ω, a na R4 se nastaví také 100 Ω. 

(Obdobně pak pro odpory pod č. měř. 5-8 je  RN = 1000 Ω a na  R4 se nastaví také 

1000 Ω). 

 Pomocí odporové dekády R3 nastavujeme odpor tak, až mV-metr ukáže nulovou 

výchylku (můstek je vyvážený). Pak R3=Rn. 

 Měření provedeme pro všechny Rn (Rn1 - Rn8) 

 Hodnoty zapíšeme do tabulky. 

 Všechny odpory Rn změříme pomocí digitálního ohmmetru a hodnoty zapíšeme do 

tabulky pod Rx. 

 Vypočteme absolutní a relativní chybu měřených odporů a zapíšeme do tabulky 

 Uvedeme příklad výpočtu pro jeden řádek (pod tabulkou) 

 

ZHODNOCENÍ MĚŘENÍ: 

Vyhodnotit body 3) a 5) zadání. Uvést vlastní názor na měření (přesnost použitých metod, 

rušivé vlivy při měření, chyby početních výsledků apod.) 
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