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Ve své PÉx jíe se iistó iž seznám]/ s nó|tcrým Ž iad/ Un veruá].
nich PiistIo]d, Y/ ábóný.h íašiú pÓdnikem od PředÝílcčný.h
DUÓ a DUs Přes poPÚlírni AVo|,1EŤ (DU 5)' přiručnr AVo.M

'.'' UN VE. l' oÓ ('Ll'' dVollE-|| (DU'o
DaIekos'h|ý t..hniČiý rÓzyÓj, ý němŽ má roŽhodu] ci Ú ohU bcu e.
sPorU .Ie třina. V/Žlduje si však 5!ále c .l ýějši' sPoIeh Vě]ši
Všeírríně]ši' Přesně]ši ÓdoIněj!i' úče nějši a moderně]!] elek.ri.té
fióř .i přistrÓ]e' Jednim z ŘkÓvých Př ý'Ó]ú ]e nÓvý uniVeIzíln]
méř ci př]s!|o] !yPu DU 20

Přistroj DU 20 jé uřč€ň k všéstránnému měřéni ve vývÓjÓ.
vých IabÓratoří.h, vé zkuš€bná.h i vé výfobních dí|ňách
e|€ktroňického p|úmyslu' v pIovozu €|éktroni.kýth zařízeni,
v te|ékomunikačni 9|užbě i v opřav.á.h rozhIasových a t€-
|évizňich přijímačů'
K ]eho vý|obč by y PoJi'il noVé maiariá//' IyaIitnó]ši so!část
] lové technoIosie, kieré 5Po]Ú sc ŽkUšenosi] z dřivějšich výrob
Umožni]y sP]n]t řadJ ž Jvedený.h níročných PoŽadaV<i]' U nÓVého
PřG!'oje se sét[áYíme s úspÓrným jádrovým mágne.em z výkÓnné
ma3neij.ké sIitiĎy, s otočnÓu civ(Óu z.véienou n! n.p]*ých V|á(
nech' kieré Úmožňu]i do5áhnou! vysoké c t voÍ měiic]ho úst|oj .

an ž by b/| chÓulos. ýi a V/kazoVal nePříjemné iření otočné č;]ii,
Dá]e s Ieh (Óu a pIužnou skIeněnoU rUčkoU' s kvá itními a odÓ]ným
po ovod čovým u5měrňovař]. s novýň Přesným a shbilĎiňi
vrotVoVými odpoj /, s P ošným sPoj], s tranz s!ÓroVýň chrín čaň

ŤimiÓ návod€m Vá5 chceme.o ňeiléPé seznáň't s v]asinostmi.
s kÓn5!ru (ci' s |ozsáhlými možnoými PoÚŽjď ] ŽáPolrniň přktroic
DU 20 !ak abyÍe moh] P né ý/uži. ]eho předno*í a aby Vám
co ne]dé e sIoužii beŽ zíýad

HIavnIm' prednosthi tohoto přútroj€ jsou:

l N€patrná sPotřeba napěéový.h rÓzsahú a níu ký úbyték n4pěti
na Proudových rozsazi.h.

4, IrzŠahú p|. měřeni 5téjňosměrný.h i střidavýth proudú
á naPětí, rovnoměrně rozIožený.h Po.é|ém šiřokém oboru
měřéní' dá|e přo měř€ni odpořů' kapa.;t' Yýkonu a úřovně
nízkof|ekv€nřni.h signilÚ'

Přésnost 1% u rozlahú stejnosměrných a 1'57; u rozsahú
Štřídavých s ha|ÓÚ přídavňou chybou ye v€|kéh kmitořto-

Jédnoduché oY|ádáni, přiPojování a Přeh|édňé odéčítání
měřéných hodnot ná vé|kém řiselníkU. spoieřné, |ovno-
mě|né 9tUpni.é pro stéjnosměrňé i sťřídavé rozsahy'

ktérý odPojuj€ přctroj
a nésPrávné mánipu|á.i'

všéstranný tranzistořový chrániř.
od měřéíého obvodu při př€tíž€n'



Zák|adní pokyny Pro Používání přistroje

Příst|oj může být PoÚŽit V ProÍředi s teP]oiou _10 aŽ ]5 ic'
bez a8resiYnich výPa|]j' NevyÍav!jtc VšaI Při5tloi Před měřeííň
takÓvým změnám teP]oty nebo takové V|hko* ' aby 5e o|osi],

. Po.'ob-e oodn|n],y pÓ 'ž t 'so( '/ede1' !ec'1i.|;.| ood n '.
l Lac| -PF.l ..3'64 a v Čs\ ]5b2o. E'"'('|. e .ér'c P |st.o|e'
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Před Př poienim přistrÓ]Ó do měřenéhÓ ÓbVÓdU Poslaý.e PřepinaÉ
na maximi|ní rozsah zvo]eného obÓru ňěřoni (100o V nebo 1o A),
PÓn]e skutečné ve] ko*] měřené ve č íy snižuita pak rÓzsah Pří.
íroje' Při Př Po]eném PřG!roji nePřePinejte n kdy Př€PÍnáčem Přcl

3

V přktroji jé zábÚdoVín thnz slorový ch|ánič' který odPÓji Při-
*roj on měřeného obvÓdu při Přetiženi ( s Připadnou záňěíoÚ
d.Uhu Proudu). PřePólovánÍ n€bo chybíé mlnipu ac. T|anz sto
rový .hránič však nePf]5obí, je5tliž€l

a) neb/]y do Přístroi€ v]oŽeny bater e

b) Přktroj je piePnut iá nékterý odpÓroÝý rozsh (!) -. k!) -)'
ia ni.hž s Óuži ba!erie jakÓ vn třní zdroj náPěti' NenecháVejle
protÓ PřéPinač po skonč€ném měřeni nrkdy na tóchto rÓzsazi.h,

oPětnó PřiPojení přisl|oje do měř€ného obvonU se Provede krát
kýň 5i]sknUtim tIaéitka, které mechanjcky sePné ochránný VyPinač'
Neni dovoleno trva|é držet t ačkko a bránit lak íun <.] chránič.'
Přístro;é ]Že pÓUžiýat 5amozřejmě !aké bez Vložených bater i, aVšak

v tom připadě nenl Čhríněn PrÓ!i přet]ženi.



vzh|éd a vnějši ovlád.cí přvky

l.1ěřici Ústro]i spolU se viemi měřicimi
obvod/ je ulož€nÓ ýe dvoudiIném PoJzd
řé z černé tVrdi!eIné |isova.i hroty'
V horni č&ti ]sÓu pouze nÝě Přívodni
svorky dobře přistuPné (obr' 1),
Ve ve|kóm okénku je př€h adný č se n k
se s€dm *upn cem (obr.2)

poPrs
přístroie

DU 20

0u20

nání Ó.hranného v/pInačé'
Měř cí rÓzsahy př€h]edně vyznačené PřÍňÓ na Průče|j
kem. skinosmělný nébo ířidavý obÓr měřeni se

Tenká skIeněná a veimi pružná rUč(a umožňui€ dÓbré čteni na všech stupn cich.
Nad okéíkém jé slavitko kl dÓvé po ohy rÚčky' PÓd okénkem i€ t|ačkkÓ PrÓ sP].

se vo|í jédiným ve kým kno' i

PřePiná tlačitky v iolni čá5t



Na pravém bokÚ Přktroje je zapUíěný <nÓílik potenc ometrU prÓ Óa5tavenie]ekrri.ké

nu/y ÓdPorových a (aPacitnich rÓz3ahů'

Na sPÓd<Ú Přktro]€ ]e vičkÓ' pÓd něž se vkáda]i baiene, KoYový štkek ob5ahUje

přéh]ad néidůležitěišich Paraňeirú PřGtIo]e na ýšé.h rozs]z]ch (obr' ])'
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vnitřni usPoiádáni

V ástní Přistroj sestáVá ze
měiiciho úírÓji (obr 4)

!ři konstrukčnich c€ ků

horní a do ni de5 (/ p ošný.h sPojů (obr, 5, ó]'
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Ma8netoelektr]cké ňéřicí ústro]i má Óročnou civku s dVojím v nutím' zaÝěšenou
na naPjdých vláknech. Permanentní ma8net je umÍ$ěn uVnitř Óto.íé civk/ a magne
ticky tÓk se Úzaví|á válcovým p|áštěm' na něňŽ ié ma8netický bÓčník'

Na hÓ|ňí d€sce jsÓÚ přizpůsobova.i Óbvod/ jednot ivý.h oború měřeni, Usmě.ňÓ.
vaci diÓdy' potenc]ome!ry é|ektrického nUlÓváni odpo|ový.h á kaPa.]tních r.zsáhů'
vyPinač.hráničé s tBnŽ]*orÓvým z€s ovačem a poĎocné přePÍnačé jednot vých

Na doInl nescé ]sou Umktěny všechn/ ÓdpÓry ňnohonásÓbnéhÓ Předřadniku' bÓčni.
kU a měřicÍ transíormátor V obraz.i p|ošnýEt sPojú' k!€ré sÓuřásně tvÓří kontakty
hiaýního PřepÍnače rozsahú'

obó desky' měři.í úÍ.ojl á kontakty batérií Éou 3Po|u spÓ]eny něko|ika drírÓVým]

Vnj!řni *ény pÓUzdra Fou 8a|váni.ky pokoven/ a tato Yod]vá V|slvl ie připojen.
přktrÓjc označené '



vyrokonápěťový Přédřadnik

VNR

rozi řUje 5tejnosňěrný naPěťÓvý roz5ah Přis!rojeVysokÓnrPěiový Předřadnik VNR

se5!áVá z zo|ačni ru (ojeti á náírčnó PÓlyÍyr€nóvé

!rUbk/ s vBlvÓvým] př€dřadn]ky. Na jednom kÓnd

irUbky ]e kontaktní hrÓr na druhém Pružici kÓntaktní

kÓ ik' KovÓvý ši'iek na če|e .UkÓ]et ]e z beuPečnoí

nich d']vodú VodiVě sPoien se zemni.im ýodiĚem'

"|o, o od'|e )e oo| p' Ťe'ir nd i)'Ó:T
lá Pá' | ./.ř'é.' -PÓo oi'oJřé'e'e'ozá1z5a
Předřadnik je určén ]en Pro méřeni náPěri na eIekiro.



Použití přístroje
pod|e j€dnot|ivých obořů měření

l stejnoŠhěrné ProUdy a napětí

Přktrojem |ze ňěř t stejnosměrné pro! dy od z|ÓmkÚ ]lA (] dilek:
- o'2/lA) na ne]ňenšÍm |ozsxhu 2a IA do 1o A na 12|Óz5azich

s Př€snosii 1% na P]né vý.hyc€. Př]Po!ení přGtro]e posiáVeni

Přepinače rozsahÚ a tIaiitka Př] tomto měřeni U <ázUje názor|ě



v€likost měřeného orÓÚdu se Ódečká na zá<|adni.h *uPnicich (obr' 9) rovnÓměrně

DU2O

dě|enýČh na 3o nebo 1oo diIků, á to souh asně Pod]é ŽVÓ|enéhÓ roz5ahu dé|jte|ného

3 nebÓ 1o' od€čténá výchy ka se snadno vynásobí ]€n déset nným součiniťeIem o'01;

o'1j 1 nebo lo' Jed ně na ro4ahu 20/rA nutno ná 100d]](ové 5tJPni.i nísÓbi! vý

chy kU součinltel€ň o'2'

VzájeňĎý Pomór sÓUsednich rÓzsahú a tudiž i Óbou stuPni. je 1 : l 1o : 3 16 j 1o'

Při romto pÓměru soUsednich |ozsahú je c€ý obor měřen' Pokryt rozsahy zČe|a

rovnomčrĎě' Měření |ze Pa( uskutečnit vždy ve drÚhé a tř€ď třerině slupn cé atim

Příznjvě využít přesnoý PřktrÓ]e'
Úbyt(y naPětí stejnosměrných Proudových rozsahf] FoÚ podsatně niŽšl než u j ných

Přislrojú tohÓto druhu a Pohybuií sa mezi 200.]o0 mv. ]ei na rozsahu l0A je

úbytekas o'4 V á vzh|edem k ot€p en] se nedÓPoručuje měři. rIvá a Ý PÓs|edni

!řetině tohoto rÓzslhu.lo^ahy 20/lA a 1o0/lA majl doP něn vnitřni odPo| tak'

'e 
je |Že současné PoÚžÍvat pro móřeíí napě!í 1 v a ]oo mV' T|umeni PřktrÓ]e Při

měření s tém to |oŽsáhy na zdrojích o malém vn třním odPoru nen' ov|iVněno'

MěřeĎí íe]nosmě|ných naPětije ňÓžné od déíie ( mV na Ďejmenšim rÓŽsahu 3oo mV.

Ý g rÓzsazich. dÓ looo V s Přesno*i 1 % z Plné výchy ky Připo]€nÍ Př]stroje, PÓsia.

veni přepínače rozsahŮ a t ač]t(a Při ňěření ýeinÓsmé|ných napě!i ukazuj€ Óbr' 1o'



Obr. 1o

l"ť
^nO\nn\

10v
3V

|,1éřené naPělJ so odeči!á rÓvněž na zák]adnÍČh |oVnoměrný.h 30 a loodí](ových
íupnicích pod]e zVÓ]eĎého roz5ahu'
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Jed.ou z hIavníGh přédností pří5trÓje DU 20 ie vy!Óká citIivost ňěři.ího
últrÓii á tím veIký vnitřní odpoř nípětÓvý.h řoŽsahú 50 000.)]v. Ne.
patrná sPotřéba (20 /A) nézatěžuje prakti.ky měřéný Óbvod, tákžé připo"
jenim měřiGího přístřoie nek|é5á ňaPětí v měř€ném bodě á ňéoÝ|ivňujé

sé činnost zkoušeňého obvodu'

Vn třn] odPo| ná iednÓt vých ro.az'ch]

1V

]V

1o v

tov

3oo v

1000 v

sVým vn]třním odPoréň le
dá|šimi výhodami ]ákÓ je vyšši

mů 5 uzeňněíÍfi fiěřeného a

316011

50 kí)

153 kll

0,5 Mll

1,58 r'4!)

' 5 M!)

15,3 M!l

so M!)

bIiži Dt] 20 €]ektrÓnkrýému vo tňatrÚ 5 některými

pi€5noÍ. íezáv sIost na bat€r Ích ani s]ti a b€z ProhL..

11



2 střídavé proudy a haPěti

PřktrÓj ÚěřJ střidavé P|oudy od des]!ek lA na

měřeného obvodu a PoslavcĎi PřeP]naěe rozsihi

P.oÚdU, nÚtno vš?k st sknÓut t aři!ko označené .'

/oi
J4 

^,1A
300 mA

100 ínA
an í:tr

no$" s
lCsř.

"r.-o

nejmenšim |ozsahu 3o0/lA až do

Výchy k/' PřiPojeni Přktro]e do

je íe]né ]ako u slejnosměrnéhÓ

1Z



Bodnoty měieného prÓudu se Ódečitlji roÝněŽ ňa zák aníi.h roynomčrný.h $upni'
'I lo"'ooo'| o'] | Poo" ''Ó|e1e|o a'^) JD]' p.(' Ia ťe1.| 1 t á1!.

íormírÓrkU u ]cdňoiliVý.h rÓŽsáhd isoU Uvedeny na štitku (ob.' ])'
Na Ioz5ahu ,l0 A se .edoporuču]e Ópě. ňěii( !rVaIe V PosIcdni třetině stuPnics'

s!ř d]vá nlPě.i siiÓýéhÓ km tÓčtu ize ňěř t Ód dosctin vo iU nl ne]men!ím |ozsahu
3 v do 1ooo V ý !e5!] Iozsazi.h s piesno*i ],5 % Př]PÓjcnI Přkrroje, PostaVeni

PřePiíač'" roz5ahú a !lačí!ka ukazuje oPět názoIně obr. ]2' Měřené napětise Ódo.itá

Ú všech rÓzsrhú rÓÝněž na zíkIadni.h roVňoňó ných stuPnicich 3o a 10od] koVých

Pod Ie zýolen ého rozsahu'

Obf. 12

1l



ve ká . tlvoÍ měi .iho 5y5.émU a sp€ciálni PoloVodičÓVé u5měrňovače s vysokým
závěrným odpÓrem dovo]uji také na rÓ2sazí.h střidaVého naPóti dosáhrÓUt nizké
sPo!řeb/. od rou sahu 10 V až do 1000 V má PřisrrÓj sPotřebu ó] /,A na p|nÓÚ vý'
chy|ku í6 00o !)iV)' Pouze na rÓ^ahu ] V je spotřeba 5 hA (vnitřn' Ódpo| óoo Í))
(erá Úmožni|a i na lomto rozsahU pÓUžit rovnomě|né stUPĎi.e'

Vn třni odpoI na jednotIiýých rozsazich:

lv

30v

óoo l)

158 kil

0.5 t']!l

j,58 f1l)

s fltl

q8 Mll

loo v

to00 v

stř'davé roŽsahy Fou ce].hÓVán/ ířidavým PrÓ!dem nebÓ naPět]m o kň toitU
5o Hz 5inusového Průběh|. Př měřcnI střídaVý.h proUdú nebÓ naPěií z(|esiený.h
nebo o inycb <mitÓčté.h nUtnÓ počjlat s jistými c|rybafi '
Přičinou.hyby měřeni v dŮs€dk! z.kresIeného Průbéhu prÓUdU nebo
naPěli je skÚicčnost' že Vý.h/|ká masnelo€lektr.kého přhtrÓ]e s usměrňÓvačem

ie úměrna střcdni hodnotě u5nrěrněné pÚlvlny' zatiň .o s!upn]ce jc o.e]chÓváná
v efektiýnich hodnÓtách. Pro íá|ý poměr tčch!o hodnÓt U sinusovéhÓ Průběhu

L' 
'.,, 

n pIesnos. c.l.ho!an' zá(hována'

]akmiIe se však Prúběh méřeného Proudu nebo íaPěti lši Ód sinUsového průběhJ,
Vzniká ch/ba' kterou neIzr j€nooiuie stanoVit' záv si !oi]Ž nejen na v. koÍ jednÓ.|].
vých harhonických. a/e h(é na jejich vz^iefrnó Íiz). ]a(o měřitko této chyb/ ne ze

Pak uži! č]nite]é zkresl€ni' běžného ve sdělÓVa.i te.hnice' Vyjádřeného vzorcem

l:'.
r, l0'
i

]<t€rý tyto íá2ÓVé Posuvy vyišich harmoni.1(ý.h nere5Pe (tuje

(%)



Pře*o lze níorma.ivně uvés!, že běŽné zkre5l€ní v 5]t (ne]částěir 3. harmon]ckoU)

> 4% (PodIe UVed€ného vzorc€) můžezPi'sÓbit ]iž .hyby měřeni srovnateiné s třídou

NesP|ávné honnoty mÓhÓU být také naměřeny Př ířidavém Proudu se Íejn05měř
noÚ sIožkoU, iak se Vys <y.ují naPř. UPřij'mačůb€zsiiÓVéhotraníormátorÚasjedno.
ceÍnýň 0směrněnim'

K měřeni *řidavý.h napěti na obVode.h' kde jé souča5ně is.e]nosmě|né naPěti'
nJtno Použ'! oddě ovacihÓ ](ÓndenzáioIu' který ProPÚsrí jen Íř]navoÚ čáÍ, Kon!en-
zátor mUsi být <Va]]!ní s ýyso(ým izo|ačním odporem a dÓÍalečně d]ménzován
ne]en z<ušebnim náPětim, ale j VeIi(o5ii VŽh €dem k nejnižšimu měřenéfiU kÚi

30v

ť,e. .ja 1000V JEN 50 H,vé 1z

Piidavno! ](m .očtoVÓu.hybu Při měřcĎi P|oudů nebo naPótíV rozsahu
akUsti.ký.h km tÓřtú ukazuje obr' ]3' Kmitočtová chyba všech ProudoVý.h |ozsahů
ležl v mezich tÓ]erančniho po e + 2'5 7o do 5o0o Hz a dí|e se tozš řu]e na + 4 %
př 10 o00 Hz' Táto přiznivá (m točtÓvá ŽáyisIost je dána ňěřiČ|m auto!ransformá.
toIkem s m.lym rÓzPtyIem

Na změnu Výchy]ky nipěťÓýý.h rozsahú s (ňitÓčtem maji h]avni vlv vzá]emné

<apacity jednotliýých části finohÓnásobného předřadnIku' V přktroji ]€ proro
proýedenl km točtová kompenza.e! Ccrá Umožň!]e na rozsáŽÍch 10 V. ]o v a w.iB
méřit 5e s.ejnÓu ma|oÚ přidavnou chybÓÚ jako U proudů. Na rozsahu 3V a 1ooV
Ize měi t do 2ooo Hz s chyboU 2.5 %' RÓzsahy 3oo V a 1ooo V jsou P|a<i.k/
urěcny jén pro měřeni př siťovém {mi!oč!u'

Yěien] Př] nižšich <mitoč!e.h ncž 50 Hz je omezeno chvěnlm Iučky ]s u 20 Hz'
VeImi dú|ežitou PÓdminkou správného ňěřcni ýřidavých PrÓÚdů nebo napěti vyš.
{ich (ňitočtůje př Pojení ]évé svoIky ounačené ] ná zemni.i bod nebo mh!o
nulového PÓt€nciálu *řid.vého zdIoie, Nedodrži.l] se tato zá5ana. ov vňU]i okoIní
vod]če ze]ména však ruka obs UhUii.iho Přj přepiníní' Podýatně Vých/|(u Př]*roje'

J
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3 odpořy

|.ěřeni odPorieIe(rc](ýchobvodů(ně(dyienz]štén ]e]ch soÚvis]osti) ie jednim

z nejč?sě]iich měřen] v Iabora!oři. zkušebně nebo oPIavně. Nej|éP. se k tomu

o5yódčUie PřímÓ JkazU]íci Óhm m€tr

Přistro] DU 20 má Pro rentÓ účc/ tř' odPo oVé rozsah/ Na nein žšim rozsahu' Óuna.

čeném lJ, se z]šťu]i odPÓry Ód ne]n žšich hÓdíot aŽ ai do 10 k()' Na střenním roz
sahÚ. označ€ném .] ]ze měřit odpory od 2 klj no ]o M!). oba lytÓ rÓŽsahy isou
náPájeny vloženoU baiení a tim stále pi p.aýen/ k měřeni Přepinač rozsahú sc
přcPĎe na zvÓ]eíý rozsah a st 5kne rlačhko oznařené (obr l,])

I

I
I

i

I
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Neivyš!i Iozsah, označoný 0,1

nu tnÓ vjak PÓužii vněJ!ihÓ

oiběr jc nePúrný ňelvýie

x P]1]' dovo u]é Žji:!oýat Ódpory on
stabj n]ho zdIoje ste]nosňěrného

Před měřenim nutnÓ nastavit e €k!| ckou nulu oopo/ove 5!trPn Ce a VyrÓvna! tak
zfrény naPěti ba!e|]c nebo Vně]šiho zdrÓ]e svoIky přctroje sé spo]i nakráiko (Ďa
Iozsah! 0 1 x |,l1) Přímo Př]po]i na zdIo' a <nof]íkem na p|nýéfi bo](u Při5iroje
se nas!aví p ná Vý.hllka' tj ĎJia odpÓrové *upn ce (obr' 14' 15)' Íim je PřktIoj
p. Praven k měřen] Ódporú PÓ piePnuti nl iruhý odPorový 

'ozsah nutno nasia
véĎl € ek!| ckó nuly oprav t směr resu]aca U rozsahU !] a (o je prÓt].hůdný'

17



ŇaměřÓné hodnoly je odečitaji na ÓdPoroýé

ŽVoIeného |oz5ahU přimo bez přepoči!áváni

L]U2O

--{L

r*_c'-

s.upn c (obr' j6) ý l) n€bo v k!] Pod|e
Na .ozllhu 0 1 x Ml) nuino odečtÓnÓu

ohmme! U se často po

užívá k iĎfÓrmát Yn]'

z<ou!cc tranzisiorú
d od ncbo zkratú eLek

iroIytic(ý.h kondenzá

iorů' K !oňu ]e Po.
třebné zná! Po a. !u

VnitřnihÓ zdIoic na

sVorkách Přkiroje. Na

lc
t.(é k ádný pó bate| e.

Názorně !y!o z[Óušk/

UkaŽu]e obr' 17' Na

rozsahr 1l ie zd' orcm
j ř|án. ( (1,5 V)' n.

' 
ozsahu (Q oba č ánky

(3 V).

BUde účc|ňé znoVu Pii.
Pomenoul' že nen i do

ýÓ eno PiePinát Při5lroj

Piipoieíý dÓ méřeného

obvodU Pře5 odPo.oVe

18



4 Kapa(ity

]ennodu.hé zjištóni kap.c !/ kÓídenzá!orú UmoŽňu] da|ši dva IaPlci!ni rozsahy

ýenši kapacity od ]oo PF do o'5/lF 5e móři na rÓzsahu označcnem 10 x nF, s vně]šim

5!řidaYým (5o H4 nei éPe stibiIizoYanýň zdro]em 220 V :L 15 %, K ňéřen] většich

<aPa.it od ]o nF do 50,/lF ]e u|čeĎ druhý |ozsah označený /lF' kt.rý je nu!no Př PÓji!

na tranío' mátoret 24v - ]5 %' Při tě.hto méřenich mÚsi být s!knnUro tačit(o

Ózn.čené - (ob|. 13)

Před měřenim se Pi poii Ždro] Přimo nx sVork/

na boIL Při5!|oie s. naÍav P ná vý.hy (a' tj r
u odporových |ozsahú,

rs 21\/t15%
1cx nr-220V.Í5%

Přjsi.oje ] |e3ulačnim (íÓflikem

.aPaci!n s!uPni.., obdobně ]a(o



l'1éřený konn€nzátor se pak připo]i do série k přhtrÓ]. ]eho hodnota se odéčte na
kapacitni stupnici (obr. l9), na .o^ah! 10xnF po nisobeni 10vnF (:looopF)
a na rozsahÚ /lF přimo'

DU2O

,i,il

Tam, (de se tiňto zPůsobem měii kapacty čaÍé]]' ]za doporuči. zhoiÓVeni ma|ého
izo|ačniho tráníÓrfiátorkÚ se 5ekundárním nlpětim 220 V a 2l V, kréÍý zÝýš1 bez'
Pečnost pii manipulac ' Ma]é naPájecí naPě!í 2,l V na rÓzsahÚ/F dovolu]e iníormatjÝně
ŽkÓÚšét i kapacitu vysÓkÓnapětových e €ktro]yt ckých koídeňŽátorú, j]mž krátké
PřipÓ]rni tohoto ma]ého *řínavéhÓ napětí neÚškodi'

5 výkon a úroveň nízI{oírekvenční.h si8ňáló

Přktroj DU 20 há dalš' dVa rou sah/' které spo U se !řemi s!uPni.emi se dobře uP]ainí
ze]ména v zes ovácÍ technice a v tele](ÓmUnikařni p|ax].
J€dním z n ch je rÓzsáh dB W se stuPn ci označenÓÚ W - (ob|' 2o), kte|ý umožňuie
měřit malé výÍupnivýkÓny zes] ovačf] no 4W ňetÓdoU tŽv. ab5orpčnihÓ wáttn€tru'

DU2O

to



AbsÓrPčni wattmetr, ]ak řil.á názeV, ]e sám 5Potřeb čem Pro měřený Ýýkon, Jch.
Pod*atou je (mtÓčtÓvě ňcŽáVsý odPÓr a ňěřid|Ó' záPo]ené ja(o $řid.vý mIi.

'mpé|me!|. 
odporem a prÓudem ]e určcn vý(Ón' .erý se ý !omlo zatěžovacim

ÓnPo|Ú sPotiebU]e. s!uPnic] miIampé|melru ]ze pak snadno Ócei.hovat PřiÚo vo

zaiěžÓýa.i ÓdPor ňí honnotU ,1000 q' nJ niž mÚsi býi PnzPisoben ýýýuP měřeného

zesiIoViče výs.upnim tranýormátÓrcň Přktroi nesňi být Přimo zaPojen dÓ ano.

doYého obvodu (ob.' 2])

+

7040Q
4 000 fi
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s Ýně]ším (ňitÓčtoVě a iePIo!ně neŽáV s ýň] odPor/ ]ze měřit iaké př ] nlch zátěži.h
ýětši výkony neŽ 4W'

Např. dÓP ní je odPor Př]srroio odPo|em ] d) (3w] do só] Ó' zc móřit na záiěii
7ooo !] 7w' Vých' ]<u |uč(y nu1nÓ Pak násobi! souč n lelem,, : l'ts t"t,' lz1'

Pro měřeĎivýkÓnu 50Wzes ovačelvýstupem 10oV 5e PrIPÓ]' páÍa.lnL Pi 5tro'i

+

3kQ
3Vl

217 !)

Úda] ručky 5e násobi soÚči'
5o

27

dimenzÓVán P|o zt|á!u Vý(onu 46W



Obr 23

zs '' 'eDo '3nd|l ' 'l' D o:e z.( o'"'e' 'Poo 
' 
áopl

] oÓd'' '.|ld'j|e(' p'"'o'' oe.iD"|t''
'"b: ."". | -'.9 'dno'|/ :o o3l ÓlJ'".o '.Pe. rá.'"'.

|ó '''t|pL á -oI b.'ot Ád' .e] Ó!l' LJ oP.
c]belů se pÓuživá de5e!iĎný osaI tmÚs Pomě|u VyKonU

'=10s:. 2ots !: ldtsl
Ú neperu Pák PřirÓzený o8a| !mUs Poměru napě!.

,u"lP- (\)U.2P
]e] ch Vzájeňný ÝŽiah ]e dín

1dB=0'1151 N a 1N:3'63ódB'
V PIax by]a zlVedena výchozi rzV' nuIoýá úroveň 5igná|U' které odPoVidá

1mW na ÓdPo|u éaa!) (0'775ý)

23



Pod]e mez národnich doPorUčení se užiVaji obě uvedéĎé iednot](y aýšak V 
' 
ozhla-

sové a te eíonni pŘxi ]sÓu čaÍé]i PoUživány nePe|/'
Při fiěřéni na 

'ozhla5oVých PřijimlčiČh i€ Výhodná jná hÓdnoi' nu ové úroVně
a !o 50 ňW jáko tzv. normá ni zkušebni Vý.Ón'
Přis!|Ój DU 20 vyhovUje oběma uvedeným zPúsobbm' Pro měřeňi na linkových
sPo]ich a zesiIoVačich ]e Úřen roEah 3 v - sPo]u se 5tUpn .í označenoU N -'
Vn třní Ónpor tohoto rozsahu ]e Právč předepsanlch óoo í] a ýÚPn ce má rozsah

]N aŽ 14N. Při měřeni na (on.ových ÍUPnkh .ozh asový.h Př]inačů nebo
nizkoířekvenčnich zesiIoYačů se použ je rozsahu dB.W s vd]třním odPo.em 4ooo Q
ná něž musí blt měřený .ÓnČÓvý íupeň Př zPúsoben' stUpn ce označená dB -
mí rÓzsah j5 dB až 19 dB' TentÓ rozsáh může být výhodně PÓÚŽir k móř€n'
na 1oo v výÍUpech výkÓnných zes ÓVač0' nebol plná ýýchyIka odPÓVidá

L] |F. R _ l]4 ' 4ooo : 12ó'5 V.
za zňin(u 5rÓjj. žc dó|ení obou uvedený.h *uPn]c ná obecnějši P|atnoÍ' ]e*]]Že
neni po!řebné vycházct Ž n!lové Úrovně, aIe s!ačí zjiiÓvar jén ré|ativni změn/
zesi]€ní nebo z€s abeni vzhIodeň k Před.hozímu měřeni' ŤyP]c(ýň Přik adem je

stanovení kmitočtové charakrer]st]ky Ž€siIovače' íil!|u. vedeni aPod'
v tÓmiÓ přlPadě PIa!í l/!Ó ýUPn ce Pro krérýko|i vhonný naPěťový nebo prÓudový

rozsah Pro Ódečítání z m ě n zesi|ení nebÓ út]umJ Příno V d€c be ech nebÓ ý nc.

Pere.h' PřésioÚpí.i ruóka Př měřeni P nÓu výchyIkU nabÓ k Ósna.] pod Li s!upni.e'
ze PřcpnoUt Přct|oj na 50us€dní |oz!ahj PÓkud se nezmění PraČÓVni ponmjn (/

měřeného zařiŽeňÍ. PřepÓčtení výchylk/ na dalšim rÓzsahu ]e zejmóna ! decibeiů

velm jednoduché' PřePnÚr'm na vyšši rÓzsah se k zj íěné hodnotě připÓčte 10 dB

(na nižširozsah odečte 1o dB)' PÓňěr sousednÍch rozsahů je totiž ] ió l1' .Óž Přod.

x 20 |8 11ď: 10 |g 10 : 10'

NáPř' ía výstupu zes lov.če Př vybÚzcni s!řadíiň kff tÓčtem í1 byla od€čt€na
na rozsahU 100 V ÝýchyIka 13,2 dB na stupn]c] dB ..' Na okrajovéň [m tÓčtU í:
kl$a VýchylG !a(, že byo nutnÓ Př€pnolt PřG!|oj na |ozsah ]oV, na němž b/|a

onečtena výchy]ka 7'5 dB' Po(eszesiIeňi )e1t'2 (7'5 10) 20.7dB. Při 'Ja|šim
snlžení na |ozsah 1o V bychom z] ý i výchy kU 17'5 d3 a Ýé výpočtÚ musime tedy
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ó Vysoké napěti

I
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zémni.i vodiř předřadnikÚ, 2ákÓnřený krokodllkem, se PřipÓjí na uz€mněĎou
(ostru zkoÚšéného Při5.Ioje' Měři.i Př|5rroj sé PřePne na rozsah 10 V .' Přésnost
.ohoro ňěřen| )e + l07"' o6ráze< u|aŽUje nejčaÍějš] Připad měření Vysokého
naPěli na eektrckých zdroikh s uzemnéným zápÓrným Pólem' Pro měřéni na

zdrÓjkh s uzemněným .adĎým pó|em nUtno př Po]t VývÓdy sond/ k přistrÓji
ÓbrácéĎě' VysokonaPěi.ýý předřadnik vNR je u|.en jen k měřen' na sIaboproudý.h
zdrojich ýylokéhÓ napět]j (eré maji má|ý výkon Lvysoký vni!řni ÓdPÓr) a nesmi

být poÚžit k měření na tvrdý.h zdrojích ve]kého výkonu.

7 Í|anzisro|Óýý .hrenií

s]ožitý a komb novaný un v€rzálni měřici Přki|oj je Přirozeně vysravon značnému
|]ziku Poškozeni PřeíŽéĎíň, neopatrným PřiPojeniň nebo chybnou manipU a.i'
NílIedky se mÓhÓU PrÓjév]t nejen na boóni.ich a přédřadnÍcích. a]e i na.itIiýém
měř.Ím ústroji a Řké na P|Óšných spojích a př€Pínačích' jéiiČhž opravá znamená
čiíÓ úPInoU Výměnu poškozené desky'

Do PřktrÓjo DU20 byl proto zabUdován nÓvý všésÉnný tranzktÓrÓýý .hrán č

kte|ý je svým pr n. pem z.e|a novým prvkem V un]Ve|zá íí.h Přistro]ích a který
|ych|é a c]d]vě reagUje na přetÍžénl a odpojuje ce ý PřktrÓj od měřeĎého obvodu.
Prin.ip .hrán]če. který ]e předmětén čs' Pat€ntu čG' 99 32J' u (uÚje Óbr' 25' PÓd.

Íatu tVÓř' třístupňový přimÓ vázaný ýejnosfuárný !ranzktorový zesiIrvač l ňži
kový vypinář' VstUp zesiIovače ]e přiPoj.n Ďa onpÓ| zapo]€ný v sér] s měři.im úÍrÓ.
]im' Výs.uP Óv|ídá vypinač' ]€hož vyPína.i kÓntakt je Y kldU držen trva|ým ma€ne'

7ó



ŽesiIovač ié irVlIe PřiPÓi.n na v ožené ba!erié, aVša( kIidÓVý P.oUd j€ !ak néPa!rny'

Že Praktic(/ nev/řerPává bate. e Př Přetižení mčřjcÍho ústrÓji se uVo|Ďi vypínací

kontakt ' odPÓjUje.e|ý přkťroj od měřeného obvodu'

PřctrÓi ze opě. PijPoj t Po odsranéni Přičin/ Přetižeíi k|átkým st sknUt]ň

bÍléhÓ načítká (Pod řkeIni(em přktrÓ]e)' kt€.é me.hani.ky sePne ochranný vyPInač'

Není dovo eno Při přet]ž€ní trVaIe d|Ž€i t ačiiko l brán t tak íunkci .hrániče.

chránič odePííá.elý přht.oj nejen Př Přetiženl (aždého rozslhu a Při PřePó]ovánf

(PomÓ.i zv|áštniho dorázu ni rUčcé)' a|e také př PředŽeni 5lejnosmérný.h |Ózsahú

ířínavým Proudem a ob|á.éně

ch anl. ]yp na Pr nas edU 
'c' 

n Pietižen':

2-1.5 x

odP'naci výkon je ]2 kVA stř nebo 7oow *e]nosměrných při napéti 22o V' chránič

se také může poUŽ|Vat k jednÓdu.hémÚ ÓnPojováni Přktroje od trěřeného obvÓdu

tim zPůsÓbem, ie se piéPne PřePiídčem roz5ahr] Ó 1_2 |ozsahy směreh k nižším
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záříŽeňí bude 'po|éhIivě.hránit váš Pří'třoj' iěstIižé bud.te dodržovat

]' no Piístroj€ použíVej!e dvá hÓ|é č|ánky Ž 3 V barerie lypu 223i

2' č]ánky vk|ádejté dÓ přktrÓie s zÓJačním Páskem' nav|ečeným na h av]čku uhIikU'
ták, aby né]eŽé] na kÓnta].tnich PIiš.í.h pro záporný pói bate|]'. zo ační P'sk/
Úsnadni PÓzdě]ši Vy]imáni č]ánků z Pouzderi

]' kÓntro ujte Óbčas Př měření funkci chrán č€ PřePnJťiň na n ŽšÍ rÓŽsahy' ŠPatnou
íunkc Púsobí nedo5taleřné naPérí batériel

'1. napótí baté|ie ]z€ zkÓntro]oVát baz Vyjimáni č|ánkú násIedujicim způ5obem:
Př€Pněté přktrÓj na ÓdPorový roz5lh k() - a sPojte Piívodní svork/ ňakrátko,
Poién.iÓmeir prÓ e|ekrric(Óu nU u s.upnice nastavte do kŘjni Polohy p.Ó fi]í.
má]ni naPětí bater e (obr' 2ó). L'Jkrzuje. i Iučká Y této Po]oŽe re3JIaěĎího po.
tenciometru méně ncž 100 dilků zákIadni 5tuPnice' tj' nelzé. ijž nasiavit nÚ Ú

ÓdPÓrÓVé 5!uPn .e' nUtnÓ barerii vyúěn]t' V Přístroji.h do ýÝ|'.is|a 61a7 547
je IesuIace p.ovedena tak, ž€ |učka mUsi U.áza! nejméně 9o dí ki] 10odi kové
ÍÚPnic€. Ukazuie ] méně' nUtno bátar]e vyměn t;

5' neĎe.háve]ta PřePinač ná odPorový.h rozsazích !] = a k!) . na nichž ]soU batérie
PÓužity ( nápájenÍ Óhmm*ru a n.]sÓU PřiPojeny oa tranzistorÓvý chránič;

ó. nedÓPoručÚieme měřil s Při5!|ojem bez baterii a tim beŽ ochranĎéhÓ účinkui

7' vybi.é člán(y nenechávei!e v PiGtr.ji' aby j€ii.h kÓrÓŽe nepÓškodiIa kon!a(ni

7A
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Seznam součástí



HÓdnÓt/ a .ypové označen]

R25

0,0238 O
0,0s15 !l
a'1éz7 !)
0.515 ()
1,627 l)
s.15 !)
16,77 !)

161,7 !)
51511
1627 !.
2160 !)

94 !l
'lk5
12 L(l
54 kÍl

l'1171
t4171
f,l 54
M54
1 ý71
1M71
]í.16
3t'l6
3M6
8 t'1 55
3 f,i 55
3M55
Itis5

2 kll
2 (í)

15 k(l

470 o
22 <t!

I500 !l

TR 106 E

TR 1oó E

ŤR 106 E

ŤR 107 D

TR 50ó D

ŤR 101 B
TR 101 B

TR N2-1500
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Hodnoty a lypoVé označeni

c2
cl

c5
c6
c7
c3
c9
c10
c1T
c12

G1
G2

Í2
Ť3

630 Í)

5kl

320 il
2,.5
3 <al

320 !l
26 !)
5 k(l

620 !J
620 !l

6a il
22 t!)

Ťc,í51
Ťc 19l

Tc 2€]

ÍK221

TC 902
Íc 2a4
Íc 2a4

rt1

150Ť560 pF

ac 7a
102 NU 71
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