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Abstrakt

Píspvek experimentáln objasuje pojem efektivní hodnota stídavého proudu a naptí.
Pedkládá experiment, pi kterém lze pomocí dvojice žároviek, regulovatelného zdroje,
generátoru, voltmetru a osciloskopu experimentáln prozkoumat efektivní hodnotu naptí
rzných prbh a porovnat ji s teorií. Ukazuje také, jak souvisí pojem efektivní hodnota
proudu i naptí s fázovou regulací výkonu. V neposlední ad také rozebírá, jakým
zpsobem mí a zobrazují efektivní hodnotu proudu a naptí jednoduché digitální
multimetry využívané ve školních laboratoích.
Úvod

Okamžité hodnoty proudu a naptí na spotebii (nap. na žárovce nebo rezistoru)
pipojeném ke zdroji stejnosmrného naptí (baterie, akumulátor, laboratorní zdroj) se
v ustáleném stavu s asem nemní. Máme „jedinou hodnotu“ pro naptí, „jedinou
hodnotu“ pro proud a tedy i „jedinou hodnotu“ pro výkon na spotebii. V pípad zdroje
stídavého obecn neharmonického naptí se však okamžité hodnoty tchto veliin s asem
mní. Pro úel praktického porovnávání rzných stídavých proud i naptí je pak vhodné
jejich „velikost“ vyjádit také „jediným íslem“. Matematika nám pro jeho urení nabízí
celou adu možností. Kterou z nich si vybereme, záleží na konkrétním úelu použití
popisované veliiny.
Jednou z tchto možností je využití maximální hodnoty, kterou v prbhu periody naptí
(proud) dosáhne. Využijeme ji, pokud chceme napíklad stanovit, na jaké minimální naptí
musí být vyroben kondenzátor (nebo jiná souástka), který chceme pipojit ke zdroji
(obecn neharmonického) stídavého naptí.
Další, složitjší možností je použití operace absolutní hodnota na okamžitou hodnotu
proudu resp. naptí (z pohledu grafu asové závislosti okamžité hodnoty jde o peklopení
ástí grafu pod osou nahoru) a následn urení stední hodnoty takto vzniklé veliiny.
Takto získané hodnot proudu i naptí (v literatue asto oznaované jen jako „stední
hodnota“) odpovídá výchylka magnetoelektrických micích pístroj s usmrovaem
(„ruikových“ micích pístroj se stídavými rozsahy) a také údaj celé ady ve škole
oblíbených jednoduchých multimetr na jejich stídavých rozsazích. Pístroje jsou sice
kalibrovány v efektivních hodnotách (viz dále), ale vnitn mí uvedenou „stední
hodnotu“.
I obyejná stední hodnota stídavého naptí i proudu (bez pedchozí aplikace absolutní
hodnoty) má svj smysl. Odpovídá jí napíklad údaj na stejnosmrném
(magnetoelektrickém i íslicovém) voltmetru (ampérmetru, multimetru) po pipojení
daného stídavého naptí (proudu). Stední hodnota je asto (i v pípad neharmonických
prbh) rovna nule. Pokud ale míme napíklad signál v elektronických obvodech
tranzistorových zesilova, pedstavuje tato stední hodnota tzv. stejnosmrnou složku
naptí (proudu).
V bžném život se ale nejastji setkáváme s tzv. efektivní hodnotou proudu a naptí. Tato
hodnota umožuje porovnávat rzná stídavá naptí (proudy) z hlediska jejich
energetických úink. Práv tato hodnota naptí (proudu) je nejastji uvádna na
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elektrických spotebiích. Napíklad 230 V pedstavuje jmenovitou efektivní hodnotu
stídavého naptí v elektrické zásuvce, 16 A pedstavuje jmenovitou efektivní hodnotu
proudu jistie, kterým jsou obvykle jištny obvody elektrických zásuvek v domácnosti.
(Slovo „jmenovitou“ zde znamená „normální“, výrobcem i normou pedepsanou
hodnotu.)

Efektivní hodnota stídavého naptí je taková hodnota stejnosmrného naptí, které
zpsobí na rezistoru (odporové zátži) stejný výkon, jako je stední hodnota okamžitého
výkonu na tomtéž rezistoru po pipojení daného stídavého naptí. (Podobné tvrzení platí
i pro efektivní hodnotu stídavého proudu.)
Jednoduše eeno – když jednou ke zdroji stejnosmrného naptí nap. 6 V a podruhé ke
zdroji stídavého naptí s efektivní hodnotou 6 V pipojíme tutéž žároviku (rezistor),
bude v obou pípadech svítit („topit“) stejn. Nebo – kdybychom sériovým
zapojením baterií vytvoili zdroj naptí 230 V (pozor, to je už nebezpený experiment!),
svítila by k nmu pipojená stolní lampa stejn, jako pi zapojení do bžné elektrické
zásuvky. (Hodnota celkového naptí 230 V na bateriích je pitom mínna už po zatížení
stolní lampou.)
Efektivní hodnoty stídavých (obecn neharmonických) naptí rzných prbh o stejné
maximální hodnot se mohou lišit. Vztah efektivní a maximální hodnoty naptí (proudu)
pro rzné prbhy jejich okamžitých hodnot experimentáln prozkoumáme v následujících
odstavcích.
Experimentální zkoumání efektivní hodnoty stídavého naptí

Pro experimentální zkoumání efektivní hodnoty použijeme školní generátor naptí
harmonického, pravoúhlého a trojúhelníkového prbhu s výkonovým výstupem
(napíklad „žlutý“ NTL), zdroj regulovatelného stejnosmrného (konstantního) naptí,
osciloskop, voltmetr, dv stejné žárovky 4 V, 0,5 A na panelu, spojovací vodie. Volba
jmenovitého naptí žárovek není kritická, vyhoví nap. i 3,5 V, 0,3 A, mlo by však
pibližn odpovídat efektivní hodnot naptí dosažitelné na generátoru.

Obr. 1. Zkoumání efektivní hodnoty naptí rzných prbh.
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Jednu ze žárovek na panelu pipojíme k regulovatelnému zdroji stejnosmrného naptí
a druhou žárovku ke generátoru stídavých naptí rzných prbh. Naptí na první
žárovce (napájené stejnosmrným naptím) míme paraleln pipojeným voltmetrem,
prbh stídavého naptí na druhé žárovce zobrazujeme paraleln pipojeným
osciloskopem.
Efektivní hodnota harmonického naptí

Na generátoru zvolíme harmonický prbh naptí o frekvenci 50 Hz. Pomocí odetu
z osciloskopu nejdíve peliv nastavíme maximální hodnotu stídavého naptí napíklad
na 4 V. Poté zkusíme nastavit na regulovatelném zdroji stejnosmrného naptí takovou
hodnotu, aby „podle oka“ ob žárovky svítily stejn. Tato hodnota (podle „definice“
v úvodu) pibližn odpovídá hledané efektivní hodnot naptí stídavého zdroje.
Nastavení stejnosmrného naptí provedeme nkolikrát. Zmenou hodnotu naptí vždy
zapíšeme do tabulky a nakonec vypoítáme prmr ze zjištných hodnot z nkolika
mení. Rozptyl hodnot jednotlivých mení je dán pedevším naší pelivostí a schopností
„podle oka“ nastavit stejný jas žárovek. Pi nastavování se pitom stídav pibližujeme ke
stejnému jasu žárovek „z obou smr“, tj. od vyšší i od nižší hodnoty stejnosmrného
naptí než je ta, kterou nakonec zapíšeme do tabulky.
Píklad mení pro harmonický prbh naptí ukazuje první sloupec následující tabulky.

íslo
mení

Experimentáln zjištná efektivní hodnota naptí
Harmonický
prbh

Pravoúhlý
prbh

Trojúhelníkový
prbh

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

Prmr

2,75 V

4,02 V

2,27 V

Námi experimentáln zjištná efektivní hodnota stídavého naptí o maximální hodnot
4 V je tedy pibližn 2,75 V. Pro podíl maximální a efektivní hodnoty tedy dostáváme:

U 
U ef

ͶV
 ͳǡͶͷǤ
ʹǡͷ V

Teoretická hodnota tohoto pomru (viz [1]) je ʹ  ͳǡͶͳ . Vztah maximální a efektivní
hodnoty harmonického prbhu ukazuje i následující obrázek.
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Obr. 2. Efektivní a maximální hodnota harmonického naptí.
Efektivní hodnota naptí neharmonických prbh

Stejný postup nyní zopakujeme i s pravoúhlým a trojúhelníkovým prbhem
naptí generátoru. Pomocí odetu z osciloskopu nastavíme maximální hodnotu naptí na
první žárovce vždy na 4 V a opt opakovan odeítáme nastavené stejnosmrné naptí na
druhé žárovce. Zjištné hodnoty tohoto stejnosmrného naptí opt zapisujeme do tabulky.
Píklad mení pro stídavé naptí pravoúhlého a trojúhelníkového prbhu ukazuje druhý
a tetí sloupec tabulky. Již první pohled na zjištné prmrné hodnoty ukazuje, že pi stejné
maximální hodnot má z námi zkoumaných prbh trojúhelníkový prbh nejmenší
a pravoúhlý prbh nejvtší efektivní hodnotu. Tomu odpovídá i pozorovaný jas žárovek.
Dobrá shoda zjištné efektivní hodnoty s maximální hodnotou u naptí pravoúhlého
prbhu není náhodná. V pípad ideálního pravoúhlého prbhu je totiž okamžitá hodnota
naptí po dobu první plperiody konstantní, pak dojde jen ke zmn polarity naptí
„v nekonen krátkém ase“ na opanou a po zbytek periody se okamžitá hodnota opt
nemní. Pro pomr maximální a efektivní hodnoty naptí pravoúhlého prbhu tedy platí:

U 
U ef

ͳǤ

Naptí pravoúhlého prbhu má nejvtší efektivní hodnotu ze všech prbh o stejné
maximální hodnot.
Fázová regulace výkonu

Skutenost, že efektivní hodnota stídavého naptí (a tím i jeho energetické úinky) závisí
na jeho prbhu, se využívá napíklad pi tzv. fázové regulaci výkonu rzných elektrických
spotebi. Doma se s ní setkáme napíklad pi regulaci jasu osvtlovacích tles (lustru) i
regulaci výkonu vysavae nebo otáek elektrické vrtaky.
Dnes bžn dostupné elektronické spínací souástky (tyristor, triak – viz nap. [2])
umožují (spolu s podprnými elektronickými obvody) v pesn definovaném okamžiku
periody síového naptí sepnout proud do žárovky a vytvoit tak prbh jako je nap. na
obrázku 3.
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Obr. 3. Prbh naptí na žárovce pi fázové regulaci výkonu
Rznou efektivní hodnotu naptí (a tím i rzný jas žárovek) je možno dosáhnout zmnou
doby od zaátku periody, po kterou je spínací prvek vypnutý. Pokud je spínací prvek
sepnut hned od zaátku každé plperiody, bude mít proud žárovkou prakticky pvodní
harmonický prbh a žárovka bude svítit „naplno“. Pokud zstane spínací prvek vypnutý
tém po celou plperiodu a jen na jejím konci bude na krátkou dobu sepnutý, bude
žárovka svítit s minimálním jasem.
Jakou hodnotu stídavého naptí mí íslicový multimetr?

V této ásti píspvku prozkoumáme údaje získané z mení stídavých naptí na
stídavých rozsazích u dvou rzných typ multimetr. Prozkoumáme jak oblíbeného
zástupce „jednodušší“ ady multimetr DMM-3900, tak i zástupce dražší ady multimetr
nesoucích oznaení „True RMS“ METEX M-3860M.

Obr. 4. Multimetr DMM-3900 a METEX M-3860M.
Oba multimetry spolu s osciloskopem souasn (paraleln) pipojíme ke školnímu
generátoru naptí harmonického, pravoúhlého a trojúhelníkového prbhu (napíklad
„žlutý“ NTL – zde však už nepotebujeme výkonový výstup generátoru). Pro odstranní
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pípadné nenulové stejnosmrné složky naptí školního generátoru (v úvodu popsaná jako
„obyejná“ stední hodnota) mžeme pipojit multimetry a osciloskop ke generátoru pes
kondenzátor o kapacit jednotek až desítek F.

Obr. 5. Mení „efektivní hodnoty“ stídavého naptí rzných prbh.
Pomocí osciloskopu nastavíme na generátoru postupn harmonický, pravoúhlý
a trojúhelníkový prbh naptí tak, aby jeho maximální hodnota byla vždy 4 V.
Odpovídající zmené „efektivní hodnoty“ z obou multimetr zapíšeme do tabulky.

Údaj na displeji multimetru na stídavém rozsahu
Multimetr
Harmonický prbh Pravoúhlý prbh Trojúhelníkový prbh
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 zjištné údaje efektivní hodnoty naptí z displeje
obou multimetr pro pípad harmonického naptí dobe odpovídají teoretické hodnot:

U ef

ͶV
ʹ

 ʹǡͺ͵ V

(Do malého rozdílu mezi teoretickou a zmenou hodnotou se krom samotné nepesnosti
multimetr promítá zejména nepesnost odetu maximální hodnoty z obrazovky
osciloskopu).
V pípad pravoúhlého prbhu naptí, kdy se jeho efektivní hodnota rovná maximální
hodnot (viz pedchozí odstavce), dostáváme správný údaj pouze u multimetru M-3860M,
nesoucího oznaení „True RMS“. Údaj na „levnjším“ multimetru je tém o 10 % vyšší.
Podobn vidíme rozdíl mezi zmenou efektivní hodnotou u obou multimetr i v pípad
naptí trojúhelníkového prbhu. Zde však není rozdíl tak velký jako u naptí pravoúhlého
prbhu.
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ím si uvedené rozdíly mžeme vysvtlit? Multimetr M-3860M nesoucí oznaení „True
RMS“ mí skutenou efektivní hodnotu i neharmonického naptí (proudu). „Levnjší“
multimetry typu DMM-3900 jsou sice kalibrovány v efektivních hodnotách (údaj na
displeji má pedstavovat efektivní hodnotu pipojeného naptí), vnitn ale mí stední
hodnotu dvojcestn usmrnného naptí. (Stedování je jednoduše realizováno RC lenem
uvnit multimetru.) Údaj na displeji je pak s touto stední hodnotou svázán pes
„pepoítávací koeficient“ platný pro harmonický prbh naptí.
Z pedchozích odstavc víme, že pro efektivní hodnotu harmonického naptí platí:

U 

U ef

ʹ

Ǥ

Pro harmonický prbh naptí lze integrací a následným výpotem stední hodnoty U st
dojít ke vztahu:

U st

ʹ

S

 U  Ǥ

Pro efektivní hodnotu pak spojením tchto vztah dostáváme:

U ef

U st 

S
ʹ ʹ

 ͳǡͳͳ  U st Ǥ

„Levnjší“ multimetr tedy na displeji zobrazuje pibližn 1,11 násobek stední hodnoty
dvojcestn usmrnného naptí na jeho svorkách.
V pípad naptí pravoúhlého prbhu o maximální hodnot 4 V je (po dvojcestném
usmrnní) i jeho stední hodnota rovna 4 V. Podle pedchozí úvahy má tedy pístroj
ukázat na displeji hodnotu 4,44 V, což je ve velmi dobré shod s nameným údajem ve
druhém sloupci tabulky (4,37 V).
Naptí trojúhelníkového prbhu o maximální hodnot 4 V má po usmrnní poloviní
stední hodnotu, tedy 2 V. Pístroj tedy ukáže na displeji hodnotu 2,22 V, což je opt
v dobré shod s nameným údajem ve tetím sloupci tabulky (2,19 V).
Závr

Pomocí popsaného jednoduchého experimentu s dvojicí žárovek napájených generátorem
a zdrojem stejnosmrného naptí lze jednoduše „podle definice“ zjistit a prozkoumat
efektivní hodnotu stídavého naptí rzných prbh.
Zmený údaj z íslicového multimetru nemusí v pípad neharmonických prbhu naptí
odpovídat skutené efektivní hodnot tohoto naptí. Rozdíl mezi skutenou a zjištnou
efektivní hodnotou naptí neharmonického prbhu mže dosáhnout i desítky procent.
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