
ИЗМЕРВАНЕ НА 
ЕЛЕКТРИЧЕСКО 
СЪПРОТИВЛЕНИЕ С ЦИФРОВИ 
ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ 

ЦЕЛ:  

ПРИДОБИВАНЕ НА  ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА 

ЕЛЕКТРИЧЕСКО СЪПРОТИВЛЕНИЕ С ЦИФРОВ МУЛТИМЕР  

 



КРАТКА ТЕОРИЯ 

А)  Резистор и какво представлява той.  

Резисторът е  основен елемент във всички електронни схеми и без 

него никоя такава схема не би била възможна.  

Той е пасивен елемент, чието предназначение е да ограничи 

големината на електрическия ток в една верига, посредством 

своето електрическо съпротивление, което се измерва в Омове(Ω), 

килооми (kΩ) или мегаоми (MΩ) 

Най - общо резисторите са два вида : 

 



Постоянни или фиксирани, като стойността им е неизменна  

 

 

Променливи, стойността на които може да се регулира. На картинката в ляво 

е показано обозначението на тримерпотенциометър, а в дясно – на 

потенциометър с ос. 

 

 

Постоянните резистори, според конструкцията си също са два вида: 

Жични и  

Слойни или композиционни. 



Както личи от тяхното название, жичните резистори са направени 

от навит съпротивителен проводник.  

Слойните резистори са направени от изолационна тръбичка, най 

често от керамичен материал, върху външната повърхност на която 

е нанесен съпротивителен слой. В двата края на тръбичката с 

нанесения слой са пресовани метални капачки, със заварени към 

тях проводници които служат за изводи на резистора. Външно 

резисторът е покрит с изолационен непрозрачен лак, върху който е 

нанесена стойността на съпротивлението на резистора, най често с 

цветен код. 

Според материала на съпротивителния слой, слойните резистори 

биват въглеродослойни (въгленови) и металослойни резистори. 





Б) ЦИФРОВИ ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ, ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА 
СЪПРОТИВЛЕНИЕ 

Цифрови мултимери  

Вече знаем, че цифровите мултимери обединяват в едно 

възможностите на няколко измервателни уреда – на волтметъра, 

амперметъра и омметъра.  

За измерването на съпротивления уредът разполага с прецизен 

източник на малък ток, който се пуска да протече през неизвестния 

резистор. После се измерва падът на напрежение върху резистора, 

който е пропорционален на стойността му. 



Основните видове цифрови мултимери са преносими и настолни (повечето, от 

които са лабораторен тип уреди). При тях броят на цифрите в дисплея е по -  

голям (типично 6), което обуславя по - голямата им точност. 

а) Преносимите мултимери са предимно с ръчно превключване на величината и 

измерителните обхвати, но има и такива с автоматичен избор на измерителния 

обхват. 

Лицевият панел на цифровия мултимер обикновено има четири обособени части:  

• дисплей, на който могат да се виждат измерваните показания;  

• бутони за избор на различни функции;  

• галетен превключвател за избор на основните величини, които ще се мерят,  

• и входни гнезда, в които се вкарват пробниците 



б) Настолни, лабораторни цифрови мултимери 

 

 

 

 

 

Лабораторните мултиметри са многофункционални измервателни 

уреди с цифров дисплей за много точни измервания.  

При измерване на променливи токове и напрежения могат да 

показва средна, ефективна или върховата (пикова) стойност на 

измерваната величина. Тези уреди разполагат с електронна 

защита, в случай не неправилна манипулация с тях. 



ЗАДАЧА : ДА СЕ ИЗМЕРИ РЕЗИСТОР R = 1KΩ С ЦИФРОВ МУЛТИМЕР. 

Поставяме тестовите проводници както следва: черният пробник в 

буксата “СОМ”, а червеният – в буксата “VΩmA”.  

Завъртаме галетния превключвател на мултимера така, че 

реперът му да застане срещу позицията 2000Ω по скалата на 

омметъра. 

Включваме мултимера и допираме сондите на тестовите 

проводници една към друга. На дисплея трябва да се появи 

нулево показание. Можем да пристъпим към измерването. 

Допираме двете сонди до двата края на резистора и на дисплея се 

изобразява стойността на съпротивлението му. 

 





По аналогичен начин измерваме резистори от 5.6 kΩ, 10 kΩ, 100 kΩ 

и 1 МΩ, като поставяме превключвателя на мултимера в 

съответния обхват за измерване: 20 kΩ:  

 



Обхват 200 kΩ: 

 



Обхват 2000 kΩ: 

 


