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Kalibrace ampé rmetrů a proudových rozsahů multimetrů
Celkový rozsah kalibrace pomocí kalibrá toru M-140/M-140i č iní 0 až 20 A pro stejnosměrný proud a
1 µA až 20 A pro střídavý proud. Rozsah kalibrace pomocí kalibrá toru M-142/M-142i č iní 0 až 30 A
pro stejnosměrný proud a 1 µA až 30 A pro střídavý proud.
1. Mě řící kabely
1.1. Kvalita připojení
Při kalibracích na rozsazích 1 A až 20 A je vhodnépouž ít dostateč ně dimenzovanépropojovací kabely
pouze nezbytnédélky tak, aby úbytek na nich nepřekroč il cca 250 mV. Při použ ití proudu 20 (30) A to
znamená , ž e odpor obou kabelů by neměl překroč it 10 až 15 mOhm. Koncovky kabelu musí být
zasunuty do vstupních svorek kalibrovaného měřidla dostateč ně pevně s co nejniž ším přechodovým
odporem. Souč asně zasunutí koncovky kabelu do výstupních proudových svorek kalibrá toru +I, -I
musí být provedeno „až na doraz“. Velký přechodový odpor na spojení svorky-kabel ať už na straně
kalibrá toru nebo kalibrovaného měřidla, mů ž e způ sobit tepelnou ztrá tu v místě až 30 W, aniž by
kalibrá tor posoudil obvod jako „rozpojený“ a výstupní svorky odpojil. Uvedená tepelná ztrá ta snadno
způ sobí destruktivní škody na vstupních/výstupních svorká ch.
Velký přechodový odpor na styku kabel – svorka se navíc mů ž e chovat nelineá rně a mů ž e způ sobit
zkreslení harmonického výstupního proudu, které je poté mimo specifikaci kalibrá toru a ve svém
dů sledku způ sobí chybu nastavenéhodnoty výstupního efektivního proudu.
1.2. Doporuč enézá sady
Při použ ívá ní kalibrá toru s proudy od 1 A do 20 A je vhodnérespektovat ná sledující upozornění:
• Nerozpojovat kabely obvodu se zapnutými výstupními svorkami.
• Dbá t na uzemnění měřícího obvodu v jednom bodě, zpravidla výstupních svorek kalibrá toru,
pokud není kalibrovanéměřidlo vybaveno uzemněným vstupem.
• Udrž ovat v bezvadném stavu měřící kabely s napruž enými a č istými kontakty.
• Nepřipojovat indukč ní nebo kapacitní zá těž e mimo rozsahy uvedenév technických údajích
kalibrá toru.
2. Zatě ž ovací impedance proudových svorek a oscilace kalibrátoru
Při použ ití proudového výstupu tvoří výstupní svorky kalibrá toru proudovou noru, pro kterou je zkrat
výstupních svorek přirozeným klidovým stavem. Běž ně použ ívanéampérmetry mají však nenulovou
vstupní impedanci. U elektronických měřidel je to zpravidla boč ník s téměř reá lnou impedancí,
převá dějící měřený proud na napětí , u analogových měřidel obvykle cívka vychylovacího
mechanizmu s indukč ním charakterem. Kalibrá tor lze bez problémů použ ít ke kalibracím obou typů
měřidel.
Pokud však je jako zá těž použ it objekt se vstupní impedancí výrazně induktivního charakteru
(transformá tory s velkým poč tem zá vitů , cívky, apod. ), mů ž e jejich impedance způ sobit oscilace
výstupního zesilovač e kalibrá toru. Pokud překroč í oscilace špič kovou hodnotu cca 2.5 V, vyhodnotí
kalibrá tor jako chybné připojení výstupních proudových svorek a svorky odpojí. pokud však
nedosá hnou této hodnoty, kalibrá tor považ uje výstupníproud za korektní. Oscilace se na kalibrovaném
měřidle projevují nestabilním údajem. Uvedený projev lze v urč itémíře korigovat zatlumením obvodu
sériovým odporem takovéhodnoty, při kterédojde již k potlač ení jakosti připojenéindukč ní zá těž e a
ještě nedojde k napěť ovému přetíž ení kalibrá toru.
3. Č asové omezení výstupního proudu
Kalibrá tor umož ňuje trvalépřipojení proudu k zá těž i pouze do hodnoty 10 A. V rozsahu 10 A až 20
(30) A obsahuje kalibrá tor proceduru, která nezá visle na už ivateli zabraňuje dlouhodobému tepelnému
přetíž ení zesilovač ů . Procedura spoč ívá v č asově omezeném připojení proudu. Maximá lní doba č iní 30
s při proudu 20 (resp. 30) A, při niž ším nastaveném proudu se úměrně prodluž uje. Opětovné plné
zatíž ení kalibrá toru je mož né po uplynutí zotavovací doby. Ta je rovněž řízena kalibrá torem a je
zobrazena na displeji.
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4. Použ ití proudové cívky
4.1. Kmitoč tový rozsah
Proudovécívky lze použ ít pouze ke kalibracím klešť ových ampérmetrů . Ná sobící koeficient dodá vané
proudovécívky je 25 a 50. U kalibrá toru je garantová na schopnost kalibrace s připojenou proudovou
cívkou na kmitoč tech do 60 Hz. V zá vislosti na zá těž i kalibrovaného klešť ového ampérmetru lze však
kalibrá tor zpravidla použ ít až na kmitoč tech do 80 až 100 Hz.
4.2. Poloha měřidla
Při kalibraci klešť ového ampérmetru je dů lež itá poloha kleští měřidla vů č i sloupku cívky. Je zapotřebí,
aby rovina kleští byla kolmá na sloupek cívky a klešť ový ampérmetr byl umístěn symetricky. Přídavná
chyba kalibrace zahrnujícípředevším obvyklévlivy této metody č iní0.3%.
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