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�ísp�vek experimentáln� objas�uje pojem efektivní hodnota st�ídavého proudu a nap�tí. 
 experiment, p�i kterém lze pomocí dvojice žárovi�ek, regulovatelného zdroje, 

orato�ích.  

�ebi�i. V p�ípad� zdroje 
p�tí se však okamžité hodnoty t�chto veli�in s �asem 

�zných st�ídavých proud� �i nap�tí je pak vhodné 

ap�íklad stanovit, na jaké minimální nap�tí 
 (nebo jiná sou�ástka), který chceme p�ipojit ke zdroji 
vého nap�tí. 

(viz dále), ale vnit�n� m��í uvedenou „st�ední 
hodnotu“. 

I oby�ejná st�ední hodnota st�ídavého nap�tí �i proudu (bez p�edchozí aplikace absolutní 
hodnoty) má sv�j smysl. Odpovídá jí nap�íklad údaj na stejnosm�rném 
(magnetoelektrickém �i �íslicovém) voltmetru (ampérmetru, multimetru) po p�ipojení 
daného st�ídavého nap�tí (proudu). St�ední hodnota je �asto (i v p�ípad� neharmonických 
pr�b�h�) rovna nule. Pokud ale m��íme nap�íklad signál v elektronických obvodech 
tranzistorových zesilova��, p�edstavuje tato st�ední hodnota tzv. stejnosm�rnou složku 
nap�tí (proudu). 

V b�žném život� se ale nej�ast�ji setkáváme s tzv. efektivní hodnotou proudu a nap�tí. Tato 
hodnota umož�uje porovnávat r�zná st�ídavá nap�tí (proudy) z hlediska jejich 
energetických ú�ink�. Práv� tato oudu) je nej�ast�ji uvád�na na 
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Abstrakt 

P
P�edkládá
generátoru, voltmetru a osciloskopu experimentáln� prozkoumat efektivní hodnotu nap�tí 
r�zných pr�b�h� a porovnat ji s teorií. Ukazuje také, jak souvisí pojem efektivní hodnota 
proudu �i nap�tí s fázovou regulací výkonu. V neposlední �ad� také rozebírá, jakým 
zp�sobem m��í a zobrazují efektivní hodnotu proudu a nap�tí jednoduché digitální 
multimetry využívané ve školních lab

Úvod 

Okamžité hodnoty proudu a nap�tí na spot�ebi�i (nap�. na žárovce nebo rezistoru) 
p�ipojeném ke zdroji stejnosm�rného nap�tí (baterie, akumulátor, laboratorní zdroj) se 
v ustáleném stavu s �asem nem�ní. Máme „jedinou hodnotu“ pro nap�tí, „jedinou 
hodnotu“ pro proud a tedy i „jedinou hodnotu“ pro výkon na spot
st�ídavého obecn� neharmonického na
m�ní. Pro ú�el praktického porovnávání r
jejich „velikost“ vyjád�it také „jediným �íslem“. Matematika nám pro jeho ur�ení nabízí 
celou �adu možností. Kterou z nich si vybereme, záleží na konkrétním ú�elu použití 
popisované veli�iny.  

Jednou z t�chto možností je využití maximální hodnoty, kterou v pr�b�hu periody nap�tí 
(proud) dosáhne. Využijeme ji, pokud chceme n
musí být vyroben kondenzátor
(obecn� neharmonického) st�ída

Další, složit�jší možností je použití operace absolutní hodnota na okamžitou hodnotu 
proudu resp. nap�tí (z pohledu grafu �asové závislosti okamžité hodnoty jde o p�eklopení 
�ástí grafu pod osou nahoru) a následn� ur�ení st�ední hodnoty takto vzniklé veli�iny. 
Takto získané hodnot� proudu �i nap�tí (v literatu�e �asto ozna�ované jen jako „st�ední 
hodnota“) odpovídá výchylka magnetoelektrických m��icích p�ístroj� s usm�r�ova�em 
(„ru�i�kových“ m��icích p�ístroj� se st�ídavými rozsahy) a také údaj celé �ady ve škole 
oblíbených jednoduchých multimetr� na jejich st�ídavých rozsazích. P�ístroje jsou sice 
kalibrovány v efektivních hodnotách 

 hodnota nap�tí (pr



Dílny Heuréky / Heureka Workshops 2012 

elektrických spot�ebi�ích. Nap�íklad 230 V p�edstavuje jmenovitou efektivní hodnotu 
st�ídavého nap�tí v elektrické zásuvce, 16 A p�edstavuje jmenovitou efektivní hodnotu 

uhé ke 
zdroji st�ídavého nap�tí s efektivní hodnotou 6 V p�ipojíme tutéž žárovi�ku (rezistor), 

(„topit“) stejn�. Nebo – kdybychom sériovým 

mální hodnot� se mohou lišit. Vztah efektivní a maximální hodnoty nap�tí (proudu) 
 pr�b�hy jejich okamžitých hodnot experimentáln� prozkoumáme v následujících 

odstavcích. 

e školní generátor nap�tí 
úhlého a trojúhelníkového pr�b�hu s výkonovým výstupem 

�rného (konstantního) nap�tí, 
 na panelu, spojovací vodi�e. Volba 

�tí žárovek není kritická, vyhoví nap�. i 3,5 V, 0,3 A, m�lo by však 
 odpovídat efektivní hodnot� nap�tí dosažitelné na generátoru. 

proudu jisti�e, kterým jsou obvykle jišt�ny obvody elektrických zásuvek v domácnosti. 
(Slovo „jmenovitou“ zde znamená „normální“, výrobcem �i normou p�edepsanou 
hodnotu.) 

Efektivní hodnota st�ídavého nap�tí je taková hodnota stejnosm�rného nap�tí, které 
zp�sobí na rezistoru (odporové zát�ži) stejný výkon, jako je st�ední hodnota okamžitého 
výkonu na tomtéž rezistoru po p�ipojení daného st�ídavého nap�tí. (Podobné tvrzení platí 
i pro efektivní hodnotu st�ídavého proudu.) 
Jednoduše �e�eno – když jednou ke zdroji stejnosm�rného nap�tí nap�. 6 V a podr

bude v obou p�ípadech svítit 
zapojením baterií vytvo�ili zdroj nap�tí 230 V (pozor, to je už nebezpe�ný experiment!), 
svítila by k n�mu p�ipojená stolní lampa stejn�, jako p�i zapojení do b�žné elektrické 
zásuvky. (Hodnota celkového nap�tí 230 V na bateriích je p�itom mín�na už po zatížení 
stolní lampou.) 

Efektivní hodnoty st�ídavých (obecn� neharmonických) nap�tí r�zných pr�b�h� o stejné 
maxi
pro r�zné

Experimentální zkoumání efektivní hodnoty st�ídavého nap�tí 

ání efektivní hodnoty použijemPro experimentální zkoum
harmonického, pravo
(nap�íklad „žlutý“ NTL), zdroj regulovatelného stejnosm
osciloskop, voltmetr, dv� stejné žárovky 4 V, 0,5 A
jmenovitého nap
p�ibližn�

 

Obr. 1. Zkoumání efektivní hodnoty nap�tí r�zných pr�b�h�. 
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žárovek na panelu p�ipojíme k regulovatelnému zdroji stejnosm�rného nap�tí 

me harmonický pr�b�h nap�tí o frekvenci 50 Hz. Pomocí ode�tu 
�íve pe�liv� nastavíme maximální hodnotu st�ídavého nap�tí nap�íklad 

síme nastavit na regulovatelném zdroji stejnosm�rného nap�tí takovou 
oka“ ob� žárovky svítily stejn�. Tato hodnota (podle „definice“ 

v úvodu) p�ibližn� odpovídá hledané efektivní hodnot� nap�tí st�ídavého zdroje. 

í stejnosm�rného nap�tí provedeme n�kolikrát. Zm��enou hodnotu nap�tí vždy 

ty stejnosm�rného 

P�íklad m��ení pro harmonický pr�b�h nap�tí ukazuje první sloupec následující tabulky.  

Experimentáln� zjišt�ná efektivní hodnota nap�tí 

Jednu ze 
a druhou žárovku ke generátoru st�ídavých nap�tí r�zných pr�b�h�. Nap�tí na první 
žárovce (napájené stejnosm�rným nap�tím) m��íme paraleln� p�ipojeným voltmetrem, 
pr�b�h st�ídavého nap�tí na druhé žárovce zobrazujeme paraleln� p�ipojeným 
osciloskopem. 

Efektivní hodnota harmonického nap�tí 

Na generátoru zvolí
z osciloskopu nejd
na 4 V. Poté zku
hodnotu, aby „podle 

Nastaven
zapíšeme do tabulky a nakonec vypo�ítáme pr�m�r ze zjišt�ných hodnot z n�kolika 
m��ení. Rozptyl hodnot jednotlivých m��ení je dán p�edevším naší pe�livostí a schopností 
„podle oka“ nastavit stejný jas žárovek. P�i nastavování se p�itom st�ídav� p�ibližujeme ke 
stejnému jasu žárovek „z obou sm�r�“, tj. od vyšší i od nižší hodno
nap�tí než je ta, kterou nakonec zapíšeme do tabulky. 

 

�íslo 
m��ení Harmonický 

pr�b�h 
Pravoúhlý 

pr�b�h 
Trojúhelníkový 

pr�b�h 

1. 2,59 V 4,19 V 2,25 V 

2. 2,70 V 3,89 V 2,33 V 

3. 2,72 V 4,06 V 2,20 V 

4. 2,90 V 4,08 V 2,28 V 

5. 2,82 V 3,90 V 2,29 V 

Pr�m�r 2,75 V 4,02 V 2,27 V 

 

entáln� zjišt�ná efektivní hodnota st�ídavého nap�tí o maximální hodnot� 
dy p�ibližn� 2,75 V. Pro podíl maximální a efektivní hodnoty tedy dostáváme: 

Námi experim
4 V je te

�����
����

�	
� �� �
V
V

U
U

ef

 

����� ��Teoretická hodnota tohoto pom�ru (viz [1]) je . Vztah maximální a efektivní 
hodnoty harmonického pr�b�hu ukazuje i následující obrázek. 
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Obr. 2. Efektivní a maximální hodnota harmonického nap�tí. 

postup nyní zopakujeme i s pravoúhlým a trojúhelníkovým pr�b�hem 
enerátoru. Pomocí ode�tu z osciloskopu nastavíme maximální hodnotu nap�tí na 

helníkový pr�b�h nejmenší 

Efektivní hodnota nap�tí neharmonických pr�b�h� 

Stejný 
nap�tí g
první žárovce vždy na 4 V a op�t opakovan� ode�ítáme nastavené stejnosm�rné nap�tí na 
druhé žárovce. Zjišt�né hodnoty tohoto stejnosm�rného nap�tí op�t zapisujeme do tabulky. 

P�íklad m��ení pro st�ídavé nap�tí pravoúhlého a trojúhelníkového pr�b�hu ukazuje druhý 
a t�etí sloupec tabulky. Již první pohled na zjišt�né pr�m�rné hodnoty ukazuje, že p�i stejné 
maximální hodnot� má z námi zkoumaných pr�b�h� trojú
a pravoúhlý pr�b�h nejv�tší efektivní hodnotu.  Tomu odpovídá i pozorovaný jas žárovek. 

Dobrá shoda zjišt�né efektivní hodnoty s maximální hodnotou u nap�tí pravoúhlého 
pr�b�hu není náhodná. V p�ípad� ideálního pravoúhlého pr�b�hu je totiž okamžitá hodnota 
nap�tí po dobu první p�lperiody konstantní, pak dojde jen ke zm�n� polarity nap�tí 
„v nekone�n� krátkém �ase“ na opa�nou a po zbytek periody se okamžitá hodnota op�t 
nem�ní. Pro pom�r maximální a efektivní hodnoty nap�tí pravoúhlého pr�b�hu tedy platí: 

��	
� �
efU

U  

Nap�tí pravoúhlého pr�b�hu má nejv�tší efektivní hodnotu ze všech pr�b�h� o stejné 
maximální hodnot�. 

Fázová regulace výkonu 

e efektivní hodnota st�ídavého nap�tí (a tím i jeho energetické ú�inky) závisí 
kých 
u) �i 

reg

]) 
um �rnými elektronickými obvody) v p�esn� definovaném okamžiku 

eriody sí�ového nap�tí sepnout proud do žárovky a vytvo�it tak pr�b�h jako je nap�. na 
obrázku 3. 

Skute�nost, ž
na jeho pr�b�hu, se využívá nap�íklad p�i tzv. fázové regulaci výkonu r�zných elektric
spot�ebi��. Doma se s ní setkáme nap�íklad p�i regulaci jasu osv�tlovacích t�les (lustr

ulaci výkonu vysava�e nebo otá�ek elektrické vrta�ky. 

Dnes b�žn� dostupné elektronické spínací sou�ástky (tyristor, triak – viz nap�. [2
ož�ují (spolu s podp

p
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Obr. 3. Pr�b�h nap�tí na žárovce p�i fázové regulaci výkonu 

R�znou
doby od za

 efektivní hodnotu nap�tí (a tím i r�zný jas žárovek) je možno dosáhnout zm�nou 
�átku periody, po kterou je spínací prvek vypnutý. Pokud je spínací prvek 

 �ady multimetr� DMM-3900, tak i zástupce dražší �ady multimetr� 

sepnut hned od za�átku každé p�lperiody, bude mít proud žárovkou prakticky p�vodní 
harmonický pr�b�h a žárovka bude svítit „naplno“. Pokud z�stane spínací prvek vypnutý 
tém�� po celou p�lperiodu a jen na jejím konci bude na krátkou dobu sepnutý, bude 
žárovka svítit s minimálním jasem. 

Jakou hodnotu st�ídavého nap�tí m��í �íslicový multimetr? 

V této �ásti p�ísp�vku prozkoumáme údaje získané z m��ení st�ídavých nap�tí na 
st�ídavých rozsazích u dvou r�zných typ� multimetr�. Prozkoumáme jak oblíbeného 
zástupce „jednodušší“
nesoucích ozna�ení „True RMS“ METEX M-3860M. 

 

  

Obr. 4. Multimetr DMM-3900 a METEX M-3860M. 

Oba multimetry spolu s osciloskopem sou�asn� (paraleln�) p�ipojíme ke školnímu 
generátoru nap�tí harmonického, pravoúhlého a trojúhelníkového pr�b�hu (nap�íklad 
„žlutý“ NTL – zde však už nepot�ebujeme výkonový výstup generátoru). Pro odstran�ní 
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p�ípadné nenulové stejnosm�rné složky nap�tí školního generátoru (v úvodu popsaná jako 
„oby�ejná“ st�ední hodnota) m�žeme p�ipojit multimetry a osciloskop ke generátoru p�es 
kondenzátor o kapacit� jednotek až desítek 	F. 

 

Obr. 5. M��ení „efektivní hodnoty“ st�ídavého nap�tí r�zných pr�b�h�. 

Pomocí osciloskopu nastavíme na generátoru postupn� harmon
a trojúhelníkový pr�b�h nap�tí tak, aby jeho maximální hodnota 

ický, pravoúhlý 
byla vždy 4 V. 

Odpovídající zm��ené „efektivní hodnoty“ z obou multimetr� zapíšeme do tabulky. 

 

Údaj na displeji multimetru na st�ídavém rozsahu 
Multimetr 

Harmonický pr�b�h Pravoúhlý pr�b�h Trojúhelníkový pr�b�h 

DMM-3900 2,78 V 4,37 V 2,19 V 

M-3860M 2,80 V 4,04 V 2,29 V 

 

Z prvního sloupce tabulky vidíme, že zjišt�né údaje efektivní hodnoty nap�tí z displeje 
obou multimetr� pro p�ípad harmonického nap�tí dob�e odpovídají teoretické hodnot�: 

VVUef ���
�

�
�� �  

(Do malého rozdílu mezi teoretickou a zm��enou hodnotou se krom� samotné nep�esnosti 
multimetr� promítá zejména nep�esnost ode�tu maximální hodnoty z obrazovky 
osciloskopu). 

V p�ípad� pravoúhlého pr�b�hu nap�tí, kdy se jeho efektivní hodnota rovná maximální 
hodnot� (viz p�edchozí odstavce), dostáváme správný údaj pouze u multim
nesoucího ozn % vyšší. 
Podobn� vidíme rozdíl mezi zm��enou efektivní hodnotou u obou multimetr� i v p�ípad� 
nap�tí trojúhelníkového pr�b�hu. Zde však není rozdíl tak velký jako u nap�tí pravoúhlého 
pr�b�hu. 

etru M-3860M, 
a�ení „True RMS“. Údaj na „levn�jším“ multimetru je tém�� o 10 
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stn� usm�rn�ného nap�tí. (St�edování je jednoduše realizováno RC �lenem 
uvnit� multimetru.) Údaj na displeji je pak s touto st�ední hodnotou svázán p�es 

nický pr�b�h nap�tí. 

�ím si uvedené rozdíly m�žeme vysv�tlit? Multimetr M-3860M nesoucí ozna�ení „True 
RMS“ m��í skute�nou efektivní hodnotu i neharmonického nap�tí (proudu). „Levn�jší“ 
multimetry typu DMM-3900 jsou sice kalibrovány v efektivních hodnotách (údaj na 
displeji má p�edstavovat efektivní hodnotu p�ipojeného nap�tí), vnit�n� ale m��í st�ední 
hodnotu dvojce

„p�epo�ítávací koeficient“ platný pro harmo
Z p�edchozích odstavc� víme, že pro efektivní hodnotu harmonického nap�tí platí: 

�
�

	
�
UUef �  

Pro harmonický pr�b�h nap�tí lze integrací a následným výpo�tem st�ední hodnoty st�U  
dojít ke vztahu: 

�
�

	
�
UUst� ��

�
 

Pro efektivní hodnotu pak spojením t�chto vztah� dostáváme: 

�����
��

st�st�ef UUU ���� �
�  

„Levn�jší“ multimetr tedy na displeji zobrazuje p�ibližn� 1,11 násobek st�ední hodnoty 
dvojcestn� usm�rn�ného n

V p�ípad� nap�tí pravoúhlého pr�b�hu o maximální hodnot� 4 V je (po dvojcestném 
usm�rn�ní) i je ní a 4 �e  tedy p�ístroj 
ukázat na displeji hodnotu 4 ž je ve v bré shod eným údajem ve 
druhém sloupci tabulky (4,37 V). 

Nap�tí trojúhelníkového pr�b aximální hodnot� 4 V m �rn�ní polovi�ní 
st�ední hodnotu, tedy 2 V. P edy ukáž spleji hodnotu 2,22 V, což je op�t 
v dobré shod� s na �eným údajem ve t�etím s bulky (2

Záv�r 

Pomocí popsaného jednoduchého experimentu 
a zdrojem stejn ho n  jednod dle defin stit a prozkoumat 
fektivní hodnotu st�ídavého nap�tí r�zných pr�b�h�. 

 pr� m�ž
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