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Podstawy użytkowania i pomiarów za pomocą multimetru

Informacje podstawowe

Multimetr (miernik uniwersalny, DDM – Digital-Multi-Meter, VOM – Volt-Ohms-Meter) 
jest  to  urządzenie  pomiarowe  posiadające  możliwość  pomiaru  różnych  wielkości  fizycznych. 
Termin  ten  jest  najczęściej  stosowany  w  elektrotechnice  i  oznacza  urządzenie  zawierające  co 
najmniej:  woltomierz,  amperomierz,  omomierz  (wersje  bogatsze  posiadają  możliwość  pomiaru: 
temperatury, częstotliwości, pojemności, indukcyjności, wzmocnienia tranzystorów oraz inne).

Multimetr zaopatrzony jest w dwie sondy pomiarowe, zazwyczaj czarną i czerwoną (Uwaga: sondy 
te  potocznie  są  nazywane  „zimną”  -  czarna  i  „gorącą”  -  czerwona.  Sonda  „zimna”  podczas 
pomiarów jest dołączana do potencjału odniesienia względem potencjału na którym znajduje się 
sonda  „gorąca”.  Nie  należy  sond  oznaczać  „+”  i  „-”,  gdyż  może  to  doprowadzić  do  błędnej  
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Rysunek 1: Wygląd typowego multimetru cyfrowego
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interpretacji pomiaru). Sondę czarną podłączamy zawsze do czarnego gniazda COM (ang.   common   
– wspólny), natomiast sondę czerwoną dołączamy do jednego z trzech czerwonych gniazd miernika 
w zależności od pomiaru jaki chcemy przeprowadzić. (Przestrzeganie tej zasady pozwala uniknąć 
wielu błędów podczas prowadzenia pomiarów) Standardowo dostępne są trzy możliwości:

● Pomiar  napięcia  lub  rezystancji  (typ.  max.  1000V  DC  lub  750V  AC)  –  oznaczenie  
gniazda: V/Ω,

● Pomiar małych prądów (typ. max. 300-500mA) – oznaczenie gniazda: mA,

● Pomiar dużych prądów (typ. max. 10-20A) – oznaczenie gniazda: A,

Uwaga:  Maksymalne  dopuszczalne  napięcia,  oraz  prądy  dla  poszczególnych  gniazd  zależą  od 
modelu miernika, dlatego należy zawsze upewnić się czy dołączane do danego gniazda napięcie lub 
prąd  nie  przekraczają  wartości  maksymalnych.  Przekroczenie  dopuszczalnych  wartości  może 
doprowadzić  nie  tylko  do  zniszczenia  urządzenia,  ale  również  do  porażenia  prądem  osoby 
obsługującej miernik.

Pomiar napięcia

Przygotowanie przyrządu.

1) Przyłączyć czarną sondę do gniazda COM, a sondę czerwoną do gniazda V/Ω,

2) Wybrać za pomocą przełącznika obrotowego odpowiedni zakres pomiarowy (oznaczenia: V, 
mV, ... , DC- napięcie stałe, ~ , AC - napięcie zmienne). Uwaga: Multimetr ustawiony na 
pomiar napięcia zmiennego mierzy jego wartość 
skuteczną,  natomiast  przy  pomiarze  napięcia 
stałego  mierzona  wartość  odpowiada  wartości 
średniej.  Przy  pomiarach  napięć  zmiennych 
należy pamiętać  aby częstotliwość  mierzonych 
sygnałów  nie  przekraczała  maksymalnej 
częstotliwości  dla  danego  miernika  (typowo 
1kHz) powyżej tej częstotliwości do pomiarów 
zaleca  się  użycie  innego  urządzenia 
pomiarowego np. oscyloskopu.

3) Dołączyć  sondy  pomiarowe  do  wybranych 
punktów mierzonego  układu.  Uwaga:  zamiana 
sond  miejscami  wpływa  na  znak  mierzonego 
napięcia  (tylko  w  wypadku  pomiaru  napięcia 
stałego)  patrz  rys.  2.  Woltomierz  zawsze 
podłączamy równolegle do rezystancji na której 
mierzymy spadek napięcia.

Ze  względu  na  skończoną  rezystancję 
wewnętrzną  woltomierza  (z  reguły  kilka  MΩ), 
występuje  zafałszowanie  pomiaru  ze  względu  na 
przepływ prądu przez woltomierz.  O ile  rezystancja  mierzonego obwodu jest  dużo mniejsza od 
rezystancji wewnętrznego woltomierza to problem ten możemy pominąć. W odwrotnym przypadku 
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Rysunek 2: Schemat układu pomiaru 
napięcia



Podstawy użytkowania i pomiarów za pomocą multimetru

(gdy rezystancja mierzonego obwodu jest  porównywalna lub większa od rezystancji wewnętrznego 
woltomierza) konieczne jest zastosowanie porównawczej lub kompensacyjnej metody pomiaru.

Metoda porównawcza

Aby  zwiększyć  rezystancję  wewnętrzną  woltomierza  stosujemy  szeregowo  połączony  z 
woltomierzem zewnętrzny rezystor Rsz o wartości 
dobranej  tak  aby  sumaryczna  rezystancja 
woltomierza i Rsz była dużo większa niż Rx (rys. 3). 
Następnie  notujemy  wskazanie  woltomierza. 
Kolejnym  krokiem  jest  podłączenie  układu 
woltomierza  i  rezystora  Rsz  do  regulowanego 
źródła  napięcia  i  ustawienie  takiego  napięcia  aby 
woltomierz  wskazał  wartość  zanotowanego 
napięcia. Następnie mierzymy napięcie występujące 
na  zaciskach  regulowanego  źródła  napięcia,  które 
odpowiada  interesującemu  nas  napięciu  na 
rezystorze Rx.

Metoda kompensacyjna

Metoda  ta  pozwala  na  całkowite 
wyeliminowanie upływu (przez woltomierz)  prądu 
z  mierzonego  obwodu.  Pomiar  należy 
przeprowadzić  za  pomocą  dwóch  woltomierzy 
zestawionych  tak  jak  na  rysunku  4.  Zmieniając 
wartość  napięcia  regulowanego  źródła  napięcia 
doprowadzamy  do  całkowitego  zaniku  prądu 
płynącego  przez  woltomierz  V1 (wskazanie 
woltomierza  V1 powinno  wynosić  0V).  Następnie 
odczytujemy  wskazanie  woltomierza  V2,  które 
odpowiada  napięciu  na  rezystorze  Rx.  Uwaga: 
Pomiar  tą  metodą  można  zrealizować  za  pomocą 
jednego woltomierza, w dwóch etapach.
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Rysunek 3: Porównawcza metoda pomiaru 
napięcia
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Pomiar prądu

Przygotowanie przyrządu.

1) Przyłączyć czarną sondę do gniazda COM, a sondę czerwoną do gniazda mA lub A. Uwaga: 
Jeśli nie znamy szacunkowej wartości mierzonego prądu należy najpierw wykonać próbny 
pomiar wykorzystując najwyższy zakres pomiarowy  ,   
a  następnie  o  ile  okaże  się  to  konieczne  zmienić 
zakres pomiarowy na mniejszy.

2) Wybrać  za  pomocą  przełącznika  obrotowego 
odpowiedni zakres pomiarowy (oznaczenia: A, mA, 

... ,  DC-  napięcie  stałe,  ~ ,  AC  -  napięcie 
zmienne).  Uwaga:  Multimetr  ustawiony  na  pomiar 
prądu  zmiennego  mierzy  jego  wartość  skuteczną, 
natomiast  przy  pomiarze  prądu  stałego  mierzona 
wartość  odpowiada  wartości  średniej.  Przy 
pomiarach prądów zmiennych należy pamiętać aby 
częstotliwość mierzonych sygnałów nie przekraczała 
maksymalnej  częstotliwości  dla  danego  miernika 
(typowo  1kHz)  powyżej  tej  częstotliwości  do 
pomiarów  zaleca  się  użycie  innego  urządzenia 
pomiarowego np. oscyloskopu.

3) Dołączyć sondy pomiarowe do wybranych punktów mierzonego układu.  Uwaga: zamiana 
sond  miejscami  wpływa  na  znak  mierzonego  prądu  (tylko  w  wypadku  pomiaru  prądu 
stałego)  patrz rys.  5.  Amperomierz  zawsze podłączamy szeregowo do rezystancji  przez 
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Rysunek 5: Zasada pomiaru prądu.

Rysunek 4: Kompensacyjna metoda pomiaru napięcia.
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którą  przepływa  mierzony  prąd.  Ze  względu  na  bardzo  małą  rezystancje  wewnętrzną 
amperomierza nie wolno bezpośrednio mierzyć prądu urządzeń zasilających. Przepływający 
w  takiej  sytuacji  bardzo  duży  prąd  może  uszkodzić  miernik,  a  nawet  doprowadzić  do 
sytuacji niebezpiecznej dla życia użytkownika.

Pomiar rezystancji

Przygotowanie przyrządu.

1) Przyłączyć czarną sondę do gniazda COM, a sondę czerwoną do 
gniazda V/Ω,

2) Wybrać za pomocą przełącznika obrotowego odpowiedni zakres 
pomiarowy (oznaczenie: Ω).

3) Dołączyć sondy pomiarowe do wybranych punktów mierzonego 
układu. Uwaga: Nigdy nie należy mierzyć rezystancji elementów 
zamontowanych w układzie lub będących pod napięciem może to 
prowadzić do błędnych pomiarów i zniszczenia przyrządu.

Pomiar pojemności

Przygotowanie przyrządu.

1) Rozładować  mierzony  kondensator  (np.  zewrzeć  na  chwilę  wyprowadzenia  elementu). 
Uwaga:  Podłączenie  do  multimetru  naładowanego  kondensatora  może  doprowadzić  do 
uszkodzenia miernika,

2) Wybrać za pomocą przełącznika obrotowego odpowiedni zakres pomiarowy (oznaczenia: C, 
CAP).

3) Wsunąć  wyprowadzenia  mierzonego  elementu  do  specjalnego  gniazda  (w  przypadku 
multimetru pokazanego na rys. 1 jest to żółte gniazdo z lewej strony miernika). Uwaga: W 
przypadku  kondensatorów  o  określonej  polaryzacji  wyprowadzeń  (np.:  kondensatory 
elektrolityczne, tantalowe) należy zwrócić uwagę na biegunowość gniazda multimetru.
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Rysunek 6: Zasada 
pomiaru rezystancji
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Wartość skuteczna i średnia

Wartość średnia

Uwaga:

Dla symetrycznego względem wartości zerowej przebiegu sinusoidalnego i prostokątnego o 
całkowitej ilości okresów w czasie T wartość średnia wynosi 0.

Wartość skuteczna (średniokwadratowa, RMS – Root Mean Square Value)

Uwaga:

Dla symetrycznego względem wartości zerowej przebiegu sinusoidalnego o całkowitej ilości 

okresów w czasie T wartość skuteczna wynosi 
U m

2
, a dla przebiegu prostokątnego Um (gdzie Um 

oznacza amplitudę przebiegu).
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Rysunek 7: Przykładowy przebieg napięcia U(t) w czasie.

U śr=
1
T ∫t1

t2

U tdt
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