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Meranie skutočnej efektívnej hodnoty

 
Meranie skutočnej efektívnej hodnoty pomocou digitálneho multimetra môže by

niekedy problematické a nameraná 
skutočnej hodnote.  

Jednofázový jednoimpulzov
pravouhlým napätím znázorneným na obr.2 a). Uhol fázo
Priebeh napätia na záťaži je zná
Aká je efektívna hodnota napätia na zá
na prý pohľad je však zrejmé, že to nie je skuto
 

Obr. 1 Zapojenie jednofázového jednoimpulzového 

 

a) pred usmernením
Obr. 2 Zapojenie jednofázového jednoimpulzového 

 
Aká je skutočná efektívna hodnota napätia na zá

efektívnu hodnotu napätia na zá
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Priebeh napätia na záťaži
Jeho stredná hodnota je uZAV: 
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Meranie skutočnej efektívnej hodnoty digitálnym multimetrom

nej efektívnej hodnoty pomocou digitálneho multimetra môže by
nameraná hodnota napätia alebo prúdu nemusí zodpoveda

ázový jednoimpulzový usmerňovač zapojený podľa schémy na obr.1 je napájaný 
ázorneným na obr.2 a). Uhol fázového riadenia α 

aži je znázornený ma obr.2 b). Úbytok na pätia na tyristore je nulový. 
Aká je efektívna hodnota napätia na záťaži uZ? Digitálny multimeter ukáže hodnotu 

ad je však zrejmé, že to nie je skutočná efektívna hodnota. 

 
Zapojenie jednofázového jednoimpulzového riadeného usmerň

 
usmernením b) po usmernení

Zapojenie jednofázového jednoimpulzového riadeného usmerň

ná efektívna hodnota napätia na záťaži? Výpočtom získame
ektívnu hodnotu napätia na záťaži uZRMS: 
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ťaži nie je symetrický okolo časovej osi a má jednosmernú zložku
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digitálnym multimetrom 

nej efektívnej hodnoty pomocou digitálneho multimetra môže byť 
hodnota napätia alebo prúdu nemusí zodpovedať 

a schémy na obr.1 je napájaný 
 je nastavený na 0˚. 

zornený ma obr.2 b). Úbytok na pätia na tyristore je nulový. 
? Digitálny multimeter ukáže hodnotu A/2. Už 

usmerňovača 

 
po usmernení 

usmerňovača 

čtom získame skutočnú 

(1) 

má jednosmernú zložku. 

(2) 
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Digitálny multimeter si pri meraní efektívnej hodnoty 
odstráni jeho jednosmernú zložku a
 

Obr. 3 Priebeh napätia na zá

 
Efektívna hodnota priebehu na obr.3 

digitálnym multimetrom) je: 
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Digitálny multimeter odmeria strednú hodnotu správne. Ozna
hodnota napätia na záťaži odmeraná multimetrom je u
napätia na záťaži je možné urč ť
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Čo je skutočná efektívna hodnota vypo

záťaži (1). Toto platí aj pre iný, než pravouhlý priebeh.
 

U vedeného vyplýva, že digitálny multimeter meria efektívnu hodnotu správne len pre 
priebehy symetrické okolo časovej osi (
priebeh je potrebné odmerať 
samostatne efektívnu hodnotu 
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si pri meraní efektívnej hodnoty upraví napätie na zá
odstráni jeho jednosmernú zložku a vznikne priebeh znázornený na obr.3.  

 
a záťaži, ktorý použije multimeter pre ur čenie efektívnej hodnoty

Efektívna hodnota priebehu na obr.3 (efektívna hodnota napätia na obr.
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Digitálny multimeter odmeria strednú hodnotu správne. Označme ju u
aži odmeraná multimetrom je uZRMSmulti. Skutočnú

je možné určiť z hodnôt uZAVmulti a uZRMSmulti nasledovne: 
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ná efektívna hodnota vypočítaná pomocou integrovania priebehu napätia na 
Toto platí aj pre iný, než pravouhlý priebeh. 

vyplýva, že digitálny multimeter meria efektívnu hodnotu správne len pre 
priebehy symetrické okolo časovej osi (s nulovou strednou hodnotou). Pre 

ť pomocou digitálneho multimetra samostatne strednú hodnotu,
 a pre výpočet skutočnej efektívnej hodnoty použi
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upraví napätie na záťaži tak, že 
 

enie efektívnej hodnoty 

efektívna hodnota napätia na obr.2 b) odmeraná 
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me ju uZAVmulti. Efektívna 
ú efektívnu hodnotu 
 

(4) 

ítaná pomocou integrovania priebehu napätia na 

vyplýva, že digitálny multimeter meria efektívnu hodnotu správne len pre 
. Pre ľubovoľný iný 

samostatne strednú hodnotu, 
nej efektívnej hodnoty použiť vzťah (4). 


