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1.ОСНОВЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЊА
1.1. ПОЈАМ И ЗНАЧАЈ МЕРЕЊА У ЕЛЕКТРОТЕХНИЦИ
Мерења имају значајну улогу у развоју људског друштва уопште, а
посебно у развоју науке и технике. У електротехничкој науци и њеној примени, електрична мерења заузимају веома важно место. Електрична мерења
помажу да се тачно и правилно схвате законитости електрицитета и његове
примене. У инжењерској пракси, мерењем се утврђују својства електротехничког материјала, проверава квалитет израђених производа, проверава
исправност електричних инсталација, мерењем се добија информација о
исправности и сигурности уређаја, као и о економичности његовог рада.
По својој суштини мерење је поређење количине једне величине са
другом количином исте величине. Под величином подразумевамо објективну
природну појаву као што је: дужина, маса, сила, електрични напон итд. Свака
величина, која је дефинисана математички формулисаним законом, има две
битне карактеристике: особину или квалитет и количину или квантитет.
Квалитет је обележје неке величине, по коме се она суштински, по својој
природи, разликује од других величина. Квалитет се још назива и димензија
неке величине. Апсурд је поредити квалитете. Не може се узимати однос два
различита квалитета - димензије. Квантитет је друга особина величине и на
основу овог обележја можемо међусобно да поредимо две или више појава
исте природе.
Током развоја људске цивилизације стално су се вршила мерења одређених физичких величина (масе, дужине, растојања, времена итд.), а са развојем цивилизације усавршавале су се и мерне технике и јединице које су изражавале квантитет тих величина. Тако је настала и потреба за усаглашавањем и
систематизацију јединица на различитим просторима. Од 1960.године важећи
је међународни SI (engl.: System International) систем мерних величина и
јединица са 7 основних и већим бројем изведених величина и јединица.

1.2. ГРЕШКЕ ПРИ МЕРЕЊУ
У мерењима грешка се не може избећи. Резултати које добијамо нису
никада апсолутно тачни, већ само мање или више приближно тачни. Њихова
тачност зависи од више фактора, а углавном од знања и вештине лица које
мерење врши (субјективне грешке), од прецизности коришћених мерних инструмената и тачности примењене мерне методе (објективне грешке). Ако се
не може дати апсолутно тачан резултат, увек се могу дати границе у којима се
налази тачна вредност тако да се сматра да мерење није потпуно ако се поред
резултата не одреди у апсолутном износу и виша граница грешке. Због постојања грешке, да би се одредила што приближнија тачна вредност, врши се већи
број мерења (најмање 10).
Грешке се могу изражавати у апсолутном и релативном износу, а такве
грешке се називају апсолутне и релативне грешке. Апсолутна грешка се
одређује по обрасцу:
𝐺 = 𝑋𝑡 − 𝑋𝑚
док се релативна грешка изражава у процентима и рачуна по обрасцу:
𝐺=

𝑋𝑡 − 𝑋𝑚
∙ 100%
𝑋𝑡

Класификација метода мерења врши се на основу тога шта се пореди и
како се пореди. Ако се мерењем пореде две исте количине исте природе, тада се каже да се мерење обавља директном методом (нпр. мерење масе помоћу ваге са полугом). Ако се на основу познатих релација мерењем пореде
количине различитих величина, тада се мерење врши индиректном методом
(нпр. мерење отпорности на основу измереног напона и струје по Омовом
закону).
Према начину како се пореде количине, постоје такође две основне
методе:
- метода скретања или метода непосредног оцењивања и
- метода равнотеже или тзв. нулта метода.

Метода скретања састоји се у томе да се пореди скретање казаљке које
оствари извесна количина мерене величине и скретање које изазива јединица
количине те величине на одређеном мерном инструменту.
Методе равнотеже састоје се у томе да се мерење количине неке величине
обавља помоћу мерног инструмента директном или индиректном методом.
Када су количине у равнотежи казаљка инструмента је на нули (нпр. мерење
масе помоћу ваге са крацима).
Поред наведених, постоји још читав низ методе које се заснивају на већ
наведеном. Све оне имају своје одређене предности са практичне и теоретске
стране, што их опредељује за одређену врсту примене.

1.3. МЕРНИ ИНСТРУМЕНТИ
Мерни инструменти и методе мерења развијали су се са циљем постизања
што тачнијег и што једноставнијег мерења. Увек се тежило да се што више
избегне субјективност човека и његових чула због ограничености моћи запажања.
Већина електричних мерних инструмената садржи покретни систем на који
делују два момента. Један момент производи мерна величина и назива се
активни или кретни момент. Други момент је супротног смера од првог и
производи га спирална опруга, којом је причвршћен покретни део, а назива се
отпорни или управљачки.
Кретни момент Mα је, у општем случају, функција мерене величине v и угла
скретања α, док је отпорни момент M0, обично сразмеран углу скретања α:
Отпорни момент који се ствара услед трења често се занемарује, јер је
покретни систем инструмента обично израђен са релативно малом масом, а
лежишта осовина покретног дела врло пажљиво израђена.
Под дејством кретног момента, покретни систем се покреће и долази у
нови равнотежни положај, за који је задовољен услов:

Покретни систем, пре него што се заустави у новом равнотежном положају, услед своје инерције, направи неколико осцилација око новог равнотежног положаја. Због тога су мерења релативно спора, а и мање тачна када се
кретни момент брже мења. Ово осциловање може се смањити или потпуно
пригушити амортизовањем момената помоћу ваздуха под притиском или помоћу вртложних струја. За мерења при динамичким електричним процесима
користе се специјални инструменти без покретних делова, тј. осцилоскопи. У
новије време широку примену имају дигитални мерни инструменти.

1.4. МЕРЕЊЕ ЈАЧИНЕ СТРУЈЕ И НАПОНА
Инструменти за мерење јачине електричне струје називају се амперметри. Амперметри имају веома широку примену, па је настало више различитих врста који за свој рад користе различита дејства електричне струје, као што
су: електромагнетно, електродинамичко, термичко и индукционо. У
електричном колу у ком се жели мерити струја амперметар се прикључује
редно са потрошачем или извором.

Мерење јачине струје

Мерење напона

Мерење потенцијалне разлике, тј. напона врши се волтметром. Постоје волтметри са затвореним и отвореним колом. Волтметар са затвореним
колом користи деловање електричне струје наведено за амперметар, тј. представља осетљиви амперметар с којим је редно прикључен велики отпорник.
Волтметар са отвореним колом за свој рад користи дејства Кулоновог закона. У електричном колу, волтметар се прикључује паралелно са потрошачем
или извором на чијим крајевима се жели измерити напон.

2. ИНСТРУМЕНТИ СА КРЕТНИМ КАЛЕМОМ
За прецизна мерења једносмерне струје и напона готово искључиво се
користе инструменти са кретним калемом. Они се састоје од сталног магнета,
између чијих полова се налази калем (намотај) правоугаоног облика са слепљеним навојцима. Тако калем чини компактну целину и има изглед оквира.

Инструмент са кретним калемом
Када кроз калем протиче струја, пошто се налази у страном магнетном
пољу под правим углом, на њега делује електромагнетна механичка сила. Силе
које делују на вертикалне стране стварају активни обртни момент Ма, који
закреће калем. Њему се супротставља отпорни момент М0 опруга О1 и О2, па
се калем закреће за угао мањи од 90о све док се активни и отпорни момент не
изједначе. Да би се обезбедило да активни спрег не зависи од угла скретања α,
половима магнета даје се погодан облик, а између полних наставака магнета
убацује се се намотај постављен на ваљак од меког гвожђа, као на слици:

Покретни калем између полова
На овај начин, у међугвожђу m где се налази покретни намотај К, магнетно поље је радијално и хомогено, а за свако закретање сила је нормална и
на вектор индукције В и на калем, па је активни момент
За равнотежно стање важи:

𝑀𝑎 = 𝐼 ∙ ∅𝑜
𝐼 ∙ ∅𝑜 = 𝑘𝑜 ∙ 𝛼
𝑘0
𝐼=
∙𝛼
∅0
𝐼 = 𝐾𝑖 ∙ 𝛼

Коефицијент Ki назива се струјна константа инструмента и она је стална за дати инструмент. Реципрочна вредност константе назива се струјна
осетљивост инструмента Si:

𝑆𝑖 =

1
𝐾𝑖

Услед постојања унутрашње отпорности инструмента Rg, при проласку
струје I кроз њега, на крајевима инструмента влада напон:

𝑈 = 𝑅𝑔 ∙ 𝐼 = 𝑅𝑔 ∙ 𝐾𝑖 ∙ 𝛼 = 𝐾𝑢 ∙ 𝛼
где је Ku - напонска константа инструмента, а напонска осетљивост Su je:

1
𝑆𝑢 =
𝐾𝑢
Дакле, угао скретања калема зависи од јачине струје кроз њега. Када је
инструмент везан редно као амперметар кроз њега пролази струја потрошача.
Када је инструмент везан паралелно као волтметар кроз њега протиче струја
сразмерна напону на који је инструмент прикључен. То значи да инструмент
са кретним калемом може да мери и струју и напон, али не значи да један
инструмент који је израђен да се користи као амперметар са веома малом
отпорношћу калема смемо везати као волтметар, јер би при вишем напону и
врло великој струји био разорен.
Проширење мерног опсега инструмента
Закретни систем инструмента, нарочито за прецизна мерења, треба да
има што мању масу, тј. намотаји калема не смеју бити масивни. Кроз такав
калем не смемо пропустити јаке струје, а да би се и оне могле мерити мора се
вршити проширење мерног подручја (опсега) инструмента. То се врши на тај
начин да се паралелно амперметру прикључује додатни отпорник (шант)
толике отпорности да кроз потрошач протиче максимална струја за максимално скретање.

Проширење мерног подручја амперметра
Проширење мерног подручја волтметра врши се повезивањем додатног
отпорника редно с инструментом:

Проширење мерног подручја волтметра

Инструмент са покретним меким гвожђем
Инструмент са меким гвожђем састоји се од две танке плочице од меког
гвожђа, покретне плочице g1, која је причвршћена на осовину О, на којој се
налази и опруга и казаљка и непокретне плочице g2, која је причвршћена уз
калем. Струја која протиче кроз навојке калема производи унутар калема магнетно поље, па се плочице од меког гвожђа намагнетишу истим поларитетом.
Истоимено намагнетисане плочице се одбијају, па се покретна плочица одбија
од фиксиране и долази до закретања казаљке:

Инструмент са покретним меким гвожђем
За добијање отпорног момента код ових инструмената користи се или
еластичност спиралних опруга или само земљина тежа, а пригушење осцилација покретног система врши се помоћу ваздушног клипа К.

Као и у претходном случају, струја кроз калем је сразмерна напону на
његовим крајевима, па се и овај инструмент може користити за мерење и
јачине струје и напона с тим да се амперметар израђује с мање намотаја дебље
жице, а волтметар с више намотаја тање жице.
Инструменти с меким покретним гвожђем су најчешће примењивани
инструменти у индустријским мерењима струје и напона, јер су доста робусни,
поуздани и јефтини.

3. ЕЛЕКТРОДИНАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ
Конструктивно, електродинамички инструмент се састоји од два калема, од којих је један непокретан, а други, покретни, је мањи и смештен је у
непокретном. Када кроз непокретни калем тече струја i1 а кроз покретни струја
i2, тада ће на покретни калем деловати електромагнетни момент Mα, који га
закреће. Овом моменту се супротставља отпорни момент спиралних опруга
M0. Казаљка, која је повезана са покретним калемом, ће се зауставити када се
активни и обртни момент изједначе, а скретање казаљке је сразмерно производу јачина струја у покретном и непокретном калему.

Електродинамички инструмент
Када се ови инструменти користе за мерење струје или напона, калеми
се везују редно и кроз њих протиче иста струја, као што показују следеће
слике:

а)
б)
Електродинамички инструмент као амперметар (а) и волтметар (б)
Електродинамички инструменти се најчешће користе као ватметри, за
мерење снаге, како једносмерне, тако и наизменичне струје. Тада је непокретни калем АВ везан редно са потрошачем и тада се назива струјни калем.
Покретни калем је повезан паралелно са потрошачем и напон му је сразмеран
напону потрошача, па се назива напонски калем.

Електродинамички инструмент као ватметар

3.1. МЕРЕЊЕ СНАГЕ ВАТМЕТРОМ
За мерење снаге ватметром најчешће се користе електродинамички
ватметар без гвожђа за прецизнија лабораторијска мерења (приказан горе) и
електродинамички ватметар са гвозденим магнетним колом, који се користи у индустријским мерењима. Други ватметар је сличан инструменту са кретним калемом, с тим да је уместо сталног магнета постављен електромагнет.
Постављен је у гвоздени оклоп који спречава утицај спољашњих магнетних
поља. На његовим изводима је струјни непокретни намотај S-S', док је покретни намотај смештен на добошу од алуминијума. Предности овог инструмента

су јак обртни момент, мала сопствена потрошња и велика издржљивост, али употреба
гвожђа смањује тачност услед хистерезиса и
вртложних струја, те се због тога користи на
местима где није неопходна велика
прецизност.

Оклопљени електродинамички ватметар
са гвозденим магнетним колом
МЕРЕЊЕ СНАГЕ У ТРОФАЗНИМ СИСТЕМИМА
Мерење снаге у трофазним системима врши се помоћу:
- једнофазног ватметра,
- два једнофазна ватметра (Аронова спрега),
- три једнофазна ватметра,
- трофазним ватметром.
Када се снага мери помоћу три једнофазна ватметра укупна снага система
се добије тако што се измерене вредности сва три инструмента саберу, а шема
повезивања дата је на слици:

У трофазном трожичном несиметричном систему без нултог вода мерење снаге може се изводити помоћу два ватметра у тзв. Ароновој спрези. При
томе су струјне гране ватметра W1 и W2 прикључене у две фазе, а доводни
прикључци њихових напонских грана на исту фазу у којој је и струјна грана.
Одводни прикључци напонских грана прикључују се на фазу у којој нема
струјних грана ватметра.

Мерење снаге Ароновом спрегом
Претходне шеме користе се за мерење активне снаге пријемника. Међутим, у неким случајевима потребно је мерити и реактивну снагу помоћу
варметара и то методом једног, два или три варметра. Варметри су при томе
спојени на исти начин како се спајају ватметри при мерењу активне снаге у
трофазним системима. Такође је, понекад потребно одредити и фактор снаге,
за шта се користи U-I-W метода, при чему се мери напон, јачина струје и снага,
па односом тих величина добија се фактор снаге.

а)
б)
Мерење реактивне снаге електродинамичким ватметром у систему
једносмерне струје (а) и методом два ватметра у трофазном систему (б)

Мерење реактивне снаге трофазног симетричног оптерећења методом
једног (а) и три (б) ватметра

4. ИНДУКЦИОНИ ИНСТРУМЕНТИ
Индукциони инструменти користе вртложне
струје индуковане у обртном алуминијумском диску
који покреће индикациони уређај. Користе се само за
наизменичне струје, ређе као волтметри и амперметри,
много чешће као ватметри, а најширу примену нашли су
као бројила електричне енергије. (О овоме је више речи било
у предмету Електричне инсталације јаке струје)
Индукциони инструмент има два намотаја. На једном намотају је намотано мало навојака дебље жице, а
око другог много навојака танке жице, тако да се струје
у ова два намотаја међусобно фазно разликују и формира се обртно магнетно
поље.

Мерење јачине струје (а), напона (б) и снаге (с) приказано је на следећим сликама:

5. ОСЦИЛОСКОПИ
Осцилоскоп је уређај који служи за приказивање промене електричног напона у неком временском периоду. На свом екрану приказује стваран
облик напона који се мења у времену, тако да се могу извести мерења и поређења са другим таласним облицима.
Осцилоскоп се може донекле посматрати као једноставна цртаћа машина, која црта график величине напона како време пролази. Облик таласа који
се црта је дакле, график напона кроз време или V(t).
Постоје две подврсте, аналогни и дигитални осцилоскопи. Оба се могу
користити за основна мерења. Главна предност новијих дигиталних осцилоскопа је што могу да сачувају слику екрана за анализу и сниме флуктуације
напона у формату разумљивом рачунарима.
Аналогни осцилоскоп ради тако што примењује мерени аналогни напон
на електронски сноп у катодној цеви. Зависно од напона, сноп је померен горе
или доље, и таква слика се приказује на екрану.
Дигитални осцилоскоп претвара аналогни напон који се мери у
дигитални облик путем А/D претварача (конвертора). Дигитална информација
се онда користи за приказ на екрану и снимање података ако је потребно.
Постоје разне врсте осцилоскопа, са разним бројевима мерних канала и
разним наменама. Ипак, сви имају као заједничко подешавање временске базе

(секунда-милисекунда-микросекунда по хоризонталном подеоку) и напонске
резолуције (волт-миливолт по вертикалном подеоку). Са овим подешавањима,
могуће је довести сигнал који се посматра на праву величину за мерење.
Надаље, скоро сви осцилоскопи имају подешавање такозваног тригера
(тачке окидања), којом се у ствари бира са чим ће се мерени сигнал синхронизовати. Обично је могућа синхронизација са сигналом (растући или падајући део), мрежним напоном (50 Hz или 60 Hz) и друго.

Изглед и принцип рада катодне цеви осцилоскопа

Изглед предње стране аналогног осцилоскопа

Изглед једног типа ручног дигиталног осцилоскопа и дисплеја који показује
пражњење кондензатора
Основна врста осцилоскопа
састоји се од 4 дела: дисплеја, вертикалних подешавања, хоризонталних подешавања и подешавања тригера.
Дисплеј је често са CRT или
LCD панелом на коме се
приказују хоризонталне и
вертикалне референтне линије у подеоцима. Помоћу
потенциометара могуће је
подешавати фокус, јачину
сигнала и усмеравати сигнал. Помоћу вертикалне
секције подешава се величина подеока у волтима по једном подеоку (Volts/Div), а помоћу хоризонталне
снимање и подешавање дужине трајања узорака у секундама по подеоку

(Sec/Div). Као додатак инструменту може се прикључити отпорник за појачање
сигнала са фактором појачања до 10 пута или нека друга врста појачавача.

6. ГЕНЕРАТОРИ ФУНКЦИЈА
Генератор сигнала (сигнал генератор, генератор функција, функцијски генератор, тон генератор, генератор тона) је електронски инструмент који
је у стању да производи излазне напоне разних облика. Користи се за дизајнирање, тестирање и поправке електронских уређаја.
Постоји више разних врста, од једноставних типова који производе
само синусоидалне таласне облике до сложених уређаја који производе читав
низ репетитивних и импулсних напонских облика. Генератори који производе
више врста таласних облика се понекад зову и генератори функција. Ако
производе само фреквенције чујног спектра, понекад се зову само тон
генератори.
Сви генератори сигнала имају у себи осцилатор као извор сигнала.
Старији аналогни уређаји
су
користили
промену
отпора
или капацитета у електричном колу осцилатора за промену фреквенције. Дигитални уређаји обично користе синтетизатор (стварач) фреквенција.
Минималне
контроле
сигнал
генератора
су
за
промену амплитуде и фреквенције излазног сигнала. Већина уређаја има читав низ
додатних функција.

7. МЕРНИ ТРАНСФОРМАТОРИ
Мерни трансформатори су врста трансформатора који омогућавају мерење напона и струја у постројењима високих напона и јаких струја тако што се
мерни инструменти, апарати и уређаји одвајају од високих напона и јаких
струја па се мерење врши при малим вредностима струја односно ниским
напонима без опасности по живот руковаоца. Веза инструмента је индуктивна,
и прикључују се са секундарне стране трансформатора, па се инструменти
могу поставити даље од јаких електричних поља, где је тачност мерења највећа.

Према томе који се инструмент прикључује на мерни трансформатор,
разликују се струјни мерни трансформатор (СМТ) и напонски мерни трансформатор (НМТ). Без обзира на врсту, мерни трансформатори морају имати:
- стални преносни однос (коефицијент трансформације),
- минимални фазни помак и
- тачност.

Изглед струјног и напонског мерног трансформатора

7.1. НАПОНСКИ МЕРНИ ТРАНСФОРМАТОРИ
Напонски мерни трансформатори се користе за мерење напона од
(0,5÷400) kV, док је номинални секундарни напон увек 100V.
Служе за проширивање напонског мерног опсега
инструмената, али и уређаја као и њихово одвајање од
високог напона.
Напонски мерни трансформатори се уграђују на
сабирнице разводног постројења и преко њих се
напајају напонски намотаји свих мерних инстру-мената
и релеја.
Напонски мерни трансформатори могу да буду
једнофазни и трофазни.
Једнофазни трансформатори могу да буду једнополно изоловани и двополно

изоловани. Крајеви примара једнополно изолованих трансформатор се
означавају са U, X (велика слова), а крајеви секундара са u, x (мала слова). Крајеви примара двополно изолованих трансформатора се означавају великим
словима U, V а крајеви секундара малим словима u, v.
Крајеви примара трофазних трансформатора се означавају великим словима U, V, W, а њихови крајеви секундара малим словима u, v, w.
Монофазни се више користе јер
су тачнији. За добијање трофазних
трансформатора се често користи тзв.
штедна веза“ два монофазна трансформатора.
Напонски трансформатори се израђују као потпуно изоловани и као
једнополно изоловани. Изолација је
ваздух , лискун, уље, хартија и сл.
Секундар напонског трансформстора
мора бити везан за велики отпорник или отворен (режим празног хода).
ГРЕШКЕ НМТ
При мерењу преко напонског трансформатора могуће су две врсте
грешака:
- напонска - грешка у преносу при мерењу високих напона и
- угаона - представља фазну разлику између фазора примарног и фазора
секундарног напона. Угаона грешка се изражава у минутима.
Обе грешке зависе од пада напона у намотајима примара и секундара
при оптерећењу. Да би се пад напона смањио мора се узети намотај мање
отпорности и боље магнетно језгро.
ЗАШТИТА НМТ
Заштита од кратког споја се изводи тако што се на свакој примарној
страни поставља топљиви осигурач од најмање 2А.

Заштита од преоптерећења, погрешне везе или погрешног уземљења
се изводи тако што се постави топљиви осигурач, али само на неуземљеном
секундарном изводу.
Напонски трансформатор мора увек да ради у празном ходу и кућиште
треба добро уземљити.

7.2. СТРУЈНИ МЕРНИ ТРАНСФОРМАТОРИ
Струјни мерни трансформатор се користи за мерење струја великих
јачина у инсталацијама ниског напона као и за мерење струја у пoстројењима
високог напона. Израђују се за све стандардизоване вредности примарних
струја, а струја секундара је 5А и 1А.
Овим трансформаторима се проширује мерни опсег инструмента,
омогућују тачнија мерења, избегавају се велики пресеци проводника и одваја
се висок напон са инструмента. Прикључују се директно на сабирнице
разводног постројења и преко њиховог секундара се напајају струјни намотаји
свих мерних инструмената и релеја који су смештени на разводној командној
табли.
Струјни мерни трансформатори се везују редно у коло струје.

Примарни крајеви се обележавају
великим словима K, L (постоје и ознаке
према IEC-u R1, R2), секундарни крајеви
малим словима k, l (према IEC ознаке су
S1,S2).

Струјни трансформатори се израђују у различитим облицима. Трансформатор са примаром у облику шипке, лонца и за брза мерења се користе

трансформатори са прстенастим језгром и више опсега мерења и трансформатори у облику клешта (струјна клешта) којима се обухвата проводник без
прекидања проводника, а струја се очитава на амперметру.

Принцип рада и изглед струјних клешта

Мерење струје помоћу струјних клешта

ГРЕШКЕ СМТ
Постоје струјна грешка и угаона грешка.
Струјна грешка зависи од струје празног хода, односно струје
магнећења и струје губитака.
Угаона грешка је фазна разлика између примарне и секундарне струје.
Да би се смањиле ове грешке (односно струје које их узрокују) користе
се високолегирани NiFe лимови.
РУКОВАЊЕ СМТ
Руковање струјним мерним трансформатором захтева посебну
опрезност. Секундар не сме никад да буде отворен (то јест без оптерећења)
јер би се у том случају добила велика индукована електромоторна сила (е.м.с.)
опасна по живот.
Услед губитака у гвожђу и загревања може да дође до експлозије трансформатора.
У циљу заштите секундарног мерног кола, секундарни намотај и
кућиште се морају добро уземљити.

8. ДИГИТАЛНИ МУЛТИМЕТРИ
Дигитални универзални инструмент (унимер, мултимер, мултиметар,
ДММ - Digital Multimeter, VОМ) је електронски инструмент који у себи обједињава инструмент за мерење отпорности, амперметар и волтметар једносмерне и наизменичне струје, а у последње време и мерење капцитивности,
температуре, појачање транзистора, испитивање диода, прекида проводника
итд.

Принцип рада дигиталног мултиметра базира се на принципу рада
волтметра. Напон на крајевима електрода доводи се на интерни A/D конвертор (ADC) који дигитализује напон и представља га на дисплеју. При мерењу
јачине струје, струја пролази кроз електроде између којих је интерно прикључен прецизни отпорник шанта мале отпорности на којем се конвертором мери
пад напона сразмеран струји кроз њега. При мерењу отпорности, из унимера
се шаље константна струја мале вредности из интерног струјног извора која
ствара пад напона на непознатој отпорности, те се уствари мери тај напон који
је сразмеран отпорности отпорника.

9.МЕРЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ОТПОРНОСТИ
При мерењу електричне отпорности треба водити о следећим факторима
који могу утицати на тачност мерења:
- прикључни проводници и контактна места могу имати значајне
вредности отпора,
- термонапони могу да утичу на тачност,
- електрична отпорност је различита за различите температуре отпорника.
Постоје различите методе мерења отпорности, а која ће се применити
зависи од тога да ли је потребно прецизно мерење или је довољно да се само
констатује настанак прекида проводника (R→∞) или је проводник у кратком
споју (R→0). Методе које се најчешће користе су U-I метода, Витстонов мост
и мерење мегаомметром.
МЕРЕЊЕ ОТПОРНОСТИ МЕРЕЊЕМ СТРУЈЕ И НАПОНА (U-I
МЕТОДА)
Мерењем јачине струје која протиче кроз отпорник непознате отпорности и пада напона на њему, на основу Омовог закона може се израчунати
отпорност по обрасцу:
𝑈
𝑅=
𝐼
Шеме за мерење отпорности приказане су на сликама:

Прва шема се користи за мање прецизна мерења, а друга за прецизнија мерења.
U-I метода је проста и погодна, па се често користи у индустрији, због
чега се назива и индустријска метода.

МЕРЕЊЕ ОТПОРНОСТИ ВИТСТОНОВИМ МОСТОМ
Витстонов мост чине четири промењива отпорника, од којих за 3 знамо
вредности електричне отпорности, док се за четврти врши мерење отпорности,
као што је приказано на слици:
У дијагонали АС поставља се извор електромоторне силе и прекидач, а у другој дијагонали
прецизни нул-инструмент (галванометар), који у
случају равнотеже се налази у неутралном положају (0). Равнотежа се постиже променом отпорности потенциометарског отпорника, а вредност
непознате отпорности се добија по формули:
𝑅𝑐
𝑅𝑥 = 𝑅𝑎 ∙
𝑅𝑏
МЕРЕЊЕ ОТПОРНОСТИ МЕГАОММЕТРОМ (МΩ-метар)
Мегаомметри се користе за проверу изолованости или проводљивости, нпр.
прекида проводника намотаја мотора, или кратког споја између намотаја и
кућишта. Најширу примену нашао је тзв. индуктор. То је мали преносни генератор чији ротор обрћемо ручно, па се на његовим крајевима индукује неки
напон. При затвореном прекидачу Р скретање амперметра је максимално, а ако наставимо с обртањем
ротора и отворимо прекидач Р тада се струјно коло
затвара преко отпорника R. Скретање галванометра
обрнуто је сразмерно са величином Rх. Ако је Rх=0
(кратак спој) скретање је максимално, а ако је Rх=∞
скретања нема, јер је струја једнака нули. Величина
непознате отпорности између ове две екстремне вредности процењује се директно на скали галванометра.

МЕРЕЊЕ ОТПОРА УЗЕМЉЕЊА
Врши се тако што се две клемне прикључе на мерну спојницу система
уземљења, а друге две на уземљиваче (пробни и редовни), као на сликама:

МЕРЕЊЕ ОТПОРА ИЗОЛАЦИЈЕ
За поуздан рад електричне машине стање изолације је веома важно, јер
је због деловања механичких, топлотних и диелектричних напрезања изолација најосетљивији део машине. Због тога је важно редовно вршити испитива-

ња тако што се врши мерење отпора изолације између намотаја и уземљених
делова, као и између међусобно изолованих намотаја. Испитивањем се могу
открити евентуална оштећења изолације, стање изолованости итд. Ова врста
испитивања спада у веома једноставне огледе, а није потребна скупа и сложена
опрема, па се могу вршити и на терену и у лабораторији.
Постоје различите препоруке везане за дефинисање потребне вредности
изолационог отпора. По једној од њих, оријентациони изолациони отпор треба
да има онолико МΩ колико kV износи номинални напон машине, што је веома
грубо ограничење и донекле може да важи само за машине релативно мале
снаге. Отпорност изолације зависи од влажности машине, трајања мерења,
температуре и мерног напона, као и од снаге машине и врсте и дебљине изолационог материјала и креће се до 0,5 МΩ.
Отпорност изолације мери се једносмерном струјом, помоћу мегаомметра или применом U-I методе. Ако би се примењивала наизменична струја,
онда би се уствари мерила читава импеданса, па се не примењује. Напон при
коме се врши мерење креће се између 500 и 4000 V. Испитивање се врши на
следећи начин:
Мегаомметар се прикључи између намотаја који се испитује и масе тек
пошто се на прикључцима успостави пуни испитни напон. Од тог времена
мери се и време и очитава показивање инструмента након 15 и 60 секунди.
Сматра се да изолованост намотаја задовољава уколико је сачинилац упијања,
тј. однос отпорности након 15 и 60 s већи од:
- 1,5 за нове, после поправке или преправке,
- 1,3 за машине у експлоатацији.
После сваког испитивања намотај се мора „избити“, тј. кратко спојити и
уземљити, пре него што се приступи новом испитивању, јер може доћи до
пражњења у облику напонских удара, који су опасни за руковаоца и за мерну
опрему. Приликом мерења отпора изолације мери се и температура, јер се
отпор изолације смањује са повећањем температуре.

МЕРЕЊЕ КАПАЦИТИВНОСТИ И ИНДУКТИВНОСТИ
Кондензатор је пасивни елемент у електричним колима, посебно у аналогној електроници, који се користи за тренутно складиштење електричне енергије када се нађе у електричном пољу, као и

за филтрирање једносмерних компоненти сигнала, у радио техници,
као резервни извор енергије итд. Капацитивност је обрнуто сразмерна брзини промене напона на крајевима кондензатора, а пропорционална јачини струје која пролази кроз њега.
Капацитивност се може мерити:
- дигиталним мултиметром,
- LCR-метром,
- мерним мостовима,
Једна од метода мерења заснива се на мерењу/снимању карактеристике кондензатора, тј. мерењу напона на кондензатору приликом
„пуњења“ и „пражњења“ кондензатора, као на слици. У зависности
од времена које је потребно да се кондензатор напуни одређује се
капацитивност кондензатора.

Мерење индуктивности, слично као и мерење капацитивности могу се
користити:
- дигитални мултиметри,

- LCR-метри,
- мерни мостови.
Када се говори о мерењу отпорности, капацитивности и индуктивности,
треба имати на уму да су те особине карактеристичне за идеалне, а не за реалне
елементе, јер сваки реалан елемент има све те особине, па је практичније
разматрати мерење електричне импедансе тих елемената.

11. НАЛАЖЕЊЕ МЕСТА КВАРА НА КАБЛОВИМА
11.1. ВРСТЕ И УЗРОЦИ ПОЈАВЕ СМЕТЊИ И КВАРОВА
И поред брижљивог рада приликом пројектовања и извођења електричних
инсталација, јављају се кварови на њима, које треба у што краћем року
локализовати, а узроке кварова отклонити. Разликују се три врсте кварова који
се могу јавити на електричним инсталацијама:
- земљоспој, који представља додир проводника са земљом (масом), а
настаје услед оштећења изолације проводника;
- кратак спој, који представља међусобно додиривање проводника у
каблу и
- прекид проводника, када је један или више проводника прекинут, али
се не додирују ни међусобно ни са земљом (масом).
Кварове на електричним инсталацијама могу изазвати спољни узроци
(механичке повреде, слегање земљишта, корозија, продор влаге у изолацију
итд.) или унутрашњи узроци (лоша изолација при производњи, претерано
загревање проводника, слабљење диелектрика итд.).

11.2. УТВРЂИВАЊЕ ВРСТЕ И МЕСТА НАСТАНКА КВАРА
За утврђивање врсте и налажење места квара постоји више метода, које
омогућавају велику тачност и брзину проналажења, а тиме и могућност
отклањања квара.
Утврђивање врсте квара најчешће се изводи мегаомметрима, који имају
излазне напоне 500, 1000 или 5000 V, у зависности од номиналног напона
кабла који се испитује.
Земљоспој се испитује при искљученом напону у инсталацији на тај начин
што се мери отпорност изолације сваког проводника према земљи и између
свака два проводника (слика 1.):

Позитиван крај мегаомметра
повезује се на уземљење, а други
крај узастопно на сваки проводник кабла. Код неоштећених
жила инструмент ће показати
велику електричну отпорност, а
ако је проводник оштећен отУтврђивање земљоспоја мегаомметром порност ће бити мала, те се на
тај начин открива квар.
Након утврђеног земљоспоја приступа се одређивању месту његовог
настанка, за шта постоји више метода (метода омметра, мерење отпора на оба
краја, Марејева метода, Варлејева метода, метода пада напона итд.).
Метода омметра примењује се када је оштећена само једна жила (слика 2.):

кратак спој

Слика 2. - Метода омметра за проналажење места земљоспоја

Прво се мери електрична отпорност неоштећене жиле (положај прекидача
1), а након тога оштећене (положај прекидача 2.). Непозната дужина l x , тј.
удаљеност места настанка земљоспоја од места мерења рачуна се по формули:
lx 

Rx  S



,

где је: S - пресек проводника
ρ - специфична електрична отпорност проводника

Rx 

R' ' R'2 R
2

Метода мерења отпорности на оба краја примењује се у случајевима
када су сви фазни проводници прекинути и у споју са земљом (масом), а нису
међусобно (слика 3.):

Rz

Прво се мери отпорност у месту А
при отвореном прекидачу Р2, а
затим и у месту В при отвореном
прекидачу Р1.
Удаљеност места настанка земљоспоја од места А добија се по
формули:
lx 

Слика 3.- Мерење отпорности на оба крајагде

је:

Rx  S



,

отпор жиле од

места
А до места земљоспоја.
Кратак спој се установљава помоћу
мегаомметра,
на тај начин што се
крајеви инструмента везују на крајеве два проводника (слика 4.) следећим
редоследом: 1-2, 1-3, 1-4, 2-3, 2-4, 3-4, где бројеви означавају бројеве
проводника:

Када се између два
проводника
добије
мала вредност електричне отпорности, то
је знак да се између
њих десио кратак спој,
Слика 4. - Установљавање кратког споја
од-носно да су та два
провод-ника
међусобно спојена.
Место настанка кратког споја утврђује се или методом Витстоновог
моста или методом три проводника:
Метода три проводника примењује се када је исправан бар један проводник
и он се користи за везу са проводницима у кратком споју (слика 5.):

Помоћу промењивих отпорника Ra и Rb постиже
се равнотежа мерног моста, а место настанка квара
одређује по обрасцу:
l x  Rx 

Слика 5. - Метода три проводника

S



,

где је:

Rx 

Ra
 2R
Ra  Rb

Метода Витстоновог моста користи се када су сви проводници у
кратком споју. Једна од жила која је у кратком споју спаја се са земљом
(масом), а друга са галванометром (слика 6.):
Мост се прво уравнотежава помоћу отпорника Ra и Rb, а место
настанка квара одређује
по обрасцу:
l x  Rx 

S



,

где је:
Слика 6. - Витстонов мост за проналажење
места настанка кратког споја

Rx 

Ra
R
Ra  Rb

Прекид проводника се испитује тако што се на једном крају кратко споје
сви проводници, а та тачка уземљи (слика 7.):
Позитиван крај мегаомметра се спаја са уземљењем, а другим крајем се редом испитује сваки проводник. Инструмент за све
исправне проводнике показује малу отпорност (
R  0 ), док проводник
који је прекинут има
бесконачно велики отпор.

Слика 7. - Испитивање прекида проводника

Одређивање места прекида може се вршити на више начина, али се
најчешће користе метода мерења на оба краја и метода капацитивног (де
Сотијевог) моста.
Метода капацитивног или де Сотијевог моста изводи се према шеми на
слици 8.:

Слика 8. - Проналажење прекида проводника де Сотијевим мостом

Мост се електричном енергијом напаја из електронског осцилатора (ЕО)
струјом учестаности 600Hz, а као индикатор равнотеже моста користе се
телефонске или радио-слушалице (TS). Када се подешавањем отпорника Ra и
Rb постигне да звук у слушалици нестане или смањи на најмању могућу меру
значи да је остварена равнотежа, а место прекида одређује по обрасцу:
lx 

Ra
l .
Rb

Метода даје добре резултате када прекид није директно спојен са земљом
(масом), већ преко великог отпора изолације (преко 100kΩ). Ако је отпор

изолације мањи, онда се исправни проводник споји са земљом преко неког
промењивог отпорника R.

11.3. САВРЕМЕНЕ МЕТОДЕ ПРОНАЛАЖЕЊА ВРСТЕ И
МЕСТА НАСТАНКА КВАРА
У последње време развијене су различите методе испитивања исправности
каблова, као и мерних инструмената, чији се принцип рада углавном заснива
на одбијању електромагнетних таласа од места оштећења кабла услед промене
импедансе на том месту. У те методе спадају и метода рефлексије импулса и
метода специфичних таласа, као и метода индукције, а најпознатија је
акустична метода, која је и најпрецизнија.
Одређивање места квара помоћу импулса своди се на слање електричних
импулса кроз проводник, а по њиховом доспећу на место квара настаје
потпуно или делимично одбијање импулса и њихов повратак у место слања.
Из времена протеклог од емисије до повратка може се закључити о врсти и
одстојању места квара од почетка проводни-ка. Ако су два проводника
импедансе везани један за други и у прекиду, коефицијент рефлексије ће бити
једнак 1, ако су кратко спојени биће -1. Између ова два гранична случаја
постоји читав низ прелазних случајева који говоре о врсти оштећења проводника. Одређивање места настанка квара врши се на више начина, а најчешће
се одређује помоћу обрасца:
l1 

t1
 l2 ,
t2

где су: l1 - растојање до места квара;
l2 - укупна дужина проводника;
t1 - време за које проводник стигне до места квара и врати се;
t2 - време за које проводник стигне до краја кабла и врати се на почетак.
Приказ једног импулса дат је на слици 9.:

Слика 9. - Импулси код исправног и оштећеног кабла

Поједине врсте рефлектометара

КРАЈ!!!

