
MUNKAANYAG

A követelménymodul megnevezése: 
Mérőműszerek használata, mérések végzése 

 
Géczi József 

 

Analóg mérőműszerek 
működése és jellemzői 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

A követelménymodul száma: 1396-06   A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-010-30



MUNKAANYAG

ANALÓG MÉRİMŐSZEREK MŐKÖDÉSE ÉS JELLEMZİI 

 1 

ANALÓG MÉRİMŐSZEREK MŐKÖDÉSE ÉS JELLEMZİI 

ESETFELVETÉS-MUNKAHELYZET 

Elektrotechnikai és elektronikai mérések végzéséhez nélkülözhetetlen az analóg villamos 

mérımőszerek használata. Nagyon sokféle és különbözı típusú mőszert ismerünk az 

analógtól a digitálisig. Mindig a végrehajtandó feladat, a mérési körülmények, ill. a mérendı 

villamos mennyiség határozza meg, hogy mikor melyik mőszerfajtát részesítjük elınyben. 

A digitális mérımőszerek mellett a mai napig jelentıs szerepet kapnak az analóg 

mérımőszerek. Ezért fontos megismerni, hogy hogyan mőködnek, és milyen méréstechnikai 

jellemzıkkel rendelkeznek az említett mőszercsoportba tartozó mőszerek? 

 

1. ábra. Digitális és analóg univerzális mőszerek 

SZAKMAI INFORMÁCIÓTARTALOM 

ELEKTROMECHELEKTROMECHELEKTROMECHELEKTROMECHANIKUS MŐSZEREKANIKUS MŐSZEREKANIKUS MŐSZEREKANIKUS MŐSZEREK    

A villamos mérımőszerek és mérési módszerek csoportosítását az alábbi táblázat foglalja 

össze. 

FelépítésFelépítésFelépítésFelépítés    

szerintszerintszerintszerint    

Mérési elv Mérési elv Mérési elv Mérési elv 

szerintszerintszerintszerint    

Pontosság Pontosság Pontosság Pontosság 

szerintszerintszerintszerint    

Mérendı mennyiség Mérendı mennyiség Mérendı mennyiség Mérendı mennyiség 

átalakítása szerintátalakítása szerintátalakítása szerintátalakítása szerint    

Mérési eljárásMérési eljárásMérési eljárásMérési eljárás    

SSSSzerintzerintzerintzerint    
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elektromechanikuselektromechanikuselektromechanikuselektromechanikus    analóganalóganalóganalóg    üzeüzeüzeüzemimimimi    közvetlenközvetlenközvetlenközvetlen    ÉÉÉÉrtékmutatórtékmutatórtékmutatórtékmutató    

elektronikuselektronikuselektronikuselektronikus    digitálisdigitálisdigitálisdigitális    laboratóriumilaboratóriumilaboratóriumilaboratóriumi    közvetettközvetettközvetettközvetett    állapotbeállítóállapotbeállítóállapotbeállítóállapotbeállító    

EEEElektromechanikus mőszerek mechanikus szerkezeti elemei:lektromechanikus mőszerek mechanikus szerkezeti elemei:lektromechanikus mőszerek mechanikus szerkezeti elemei:lektromechanikus mőszerek mechanikus szerkezeti elemei:        

- állórész, 

- lengırész, 

- tengely, 

- rugó, 

- mutató, 

- skála, 

- csapágy 

 

2. ábra. Mőszermechanika 

    

EEEElektromechanikus mőszerek közös mőködési elemei:lektromechanikus mőszerek közös mőködési elemei:lektromechanikus mőszerek közös mőködési elemei:lektromechanikus mőszerek közös mőködési elemei:    

    

- kitérítı nyomaték, 

- visszatérítı nyomaték, 

- csillapító szerkezet, 

- lengırész, 

- mutató, 

- skála, 

- mőszer doboz 
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3. ábra. csillapító szerkezet (légkamra) 

Elektromechanikus mőszerek hibElektromechanikus mőszerek hibElektromechanikus mőszerek hibElektromechanikus mőszerek hibááááinakinakinakinak eredete: eredete: eredete: eredete:        

    

- hitelesítési és skála hibák, 

- nullpont- eltolódás, 

- leolvasási (parallaxis) hiba, 

- hımérsékletingadozás, 

- villamos hibák, 

- mágneses hibák 

 

4. ábra. A mutató leolvasásakor fellépı parallaxis hiba 
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Mőszerjellemzık:Mőszerjellemzık:Mőszerjellemzık:Mőszerjellemzık:    

    

- méréshatár (alsó, felsı), 

- mérési tartomány, 

- érzékenység, 

- mőszerállandó, 

- pontosság, 

- fogyasztás, 

- túlterhelhetıség, 

 

5. ábra. Méréshatárváltó kapcsoló 

ÁLLANDÓ MÁGNESŐ (DEPÁLLANDÓ MÁGNESŐ (DEPÁLLANDÓ MÁGNESŐ (DEPÁLLANDÓ MÁGNESŐ (DEPREZ) MŐSZERREZ) MŐSZERREZ) MŐSZERREZ) MŐSZER    

Mőködés 

A mőszer  forgórészét (több menető tekercs- keret) állandó mágnes veszi körül. 

Amennyiben a mérendı áram átjárja a tekercset, a két egymásra ható mágneses erıtér 

következtében az elfordul, és a rászerelt mutató kitérése arányos lesz a mérendı árammal, 

ill. feszültséggel, ezért a skálája lineárisskálája lineárisskálája lineárisskálája lineáris.  
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6. ábra. Állandó mágneső (Deprez) mőszer 

A DeprezA DeprezA DeprezA Deprez----mőszerek polarításérzékenyek!mőszerek polarításérzékenyek!mőszerek polarításérzékenyek!mőszerek polarításérzékenyek!        

A mőszer mérımőve váltakozó áram esetén nem tudja követni a gyors változást, így a 

középértéketközépértéketközépértéketközépértéket fogja mutatni.  

Váltakozó mennyiségekVáltakozó mennyiségekVáltakozó mennyiségekVáltakozó mennyiségek (áram, feszültség) mérésére a mőszerbe épített (Graetz-kapcsolású) 

egyenirányítót alkalmazunk. Ezzel elérjük, hogy szinuszos jel esetében a váltakozó 

mennyiség négyzetes középértékétnégyzetes középértékétnégyzetes középértékétnégyzetes középértékét (effektív-érték) fogja mutatni. 

Alkalmazás 

A Deprez-mőszerek jól használhatók ampermérıkéntampermérıkéntampermérıkéntampermérıként egyenáram, ill. váltakozó áram 

mérésére, továbbá voltmérıkéntvoltmérıkéntvoltmérıkéntvoltmérıként egyenfeszültség és váltakozó feszültség mérésére.  Ezt a 

mőszer típust univerzális mőszerként is forgalomba hozzák (DC ill. AC áram,- és 

feszültségmérı).  

Méréshatárbıvítés 

Az áramméréshatár kiterjesztésére az alapmőszerrel párhuzamosan kötött söntsöntsöntsönt----ellenállástellenállástellenállástellenállást 

használunk, mely megakadályozza, hogy az alapmőszeren a megengedettnél nagyobb áram 

follyon.   

Feszültségméréshatár kiterjesztése esetén a mőszer belsı ellenállásával sorba kötött ún. 

elıtételıtételıtételıtét----ellellellellenállástenállástenállástenállást alkalmazunk, mely megvédi az alapmőszert a nagyobb feszültség káros 

hatásaitól. 
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Beépített sönt- és elıtét ellenállások alkalmazásával több méréshatárú univerzális 

mérımőszer készíthetı. 

Galvanométer 

A nagyon kicsikicsikicsikicsi áramok, ill. feszültségek mérésére használatos állandó mágneső mőszert 

galvanométernek nevezzük. Mérımőve megegyezik a Deprez-mőszerével, csak szerkezeti 

kialakításában van különbség. Általában hídkapcsolásokban a nulla állapot kijelzésére 

használjuk, mivel középnullás kivitelő.  Galvanométert használnak a Thomson,- ill. 

a Wheatstone hídhoz is. 

 

7. ábra. Galvanométer 

Elektrodinamikus mőszer 

Amennyiben a Deprez-mőszerben elıállított mágnes teret nem állandó mágnessel, hanem 

tekerccsel állítjuk elı, akkor elektrodinamikus mőszerrıl beszélünk. Az állórész által 

létrehozott mágnes térben fordul el a mozgórész. Az elektrodinamikus mőszer lehet 

vasmagosvasmagosvasmagosvasmagos (ferrodinamikus), ill. vasmentesvasmentesvasmentesvasmentes (légmagos). A légmagos mőszer esetében a 

mérımő nem tartalmaz vasmagot, azaz az állórész tekercsek légmagosak. 

 

8. ábra. Légmagos elektrodinamikus mőszer 
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ElektrodinamikuElektrodinamikuElektrodinamikuElektrodinamikus ampermérıs ampermérıs ampermérıs ampermérı: az állórésztekercselés két részbıl áll, melyet a lengırész 

tekercsével sorba kapcsolunk. A két tekercsen átfolyó áram megegyezik, a kitérés a mérendı 

áram effektív értékének a négyzetéveleffektív értékének a négyzetéveleffektív értékének a négyzetéveleffektív értékének a négyzetével lesz arányos, minek következtében a mőszerskála 

négyzetnégyzetnégyzetnégyzeteseseses lesz. 

Elektrodinamikus voltmérıElektrodinamikus voltmérıElektrodinamikus voltmérıElektrodinamikus voltmérı: az elektrodinamikus ampermérıhöz képest annyi a különbség, 

hogy a lengırész tekercsét elıtét ellenállással látjuk el. 

Elektrodinamikus wattmérıElektrodinamikus wattmérıElektrodinamikus wattmérıElektrodinamikus wattmérı: Villamos teljesítmény mérésére alkalmas. A tekercsek egyrészét 

(áramtekercs) a fogyasztóval sorba, míg a tekercs másik részét (feszültség tekercs) a 

fogyasztóval párhuzamosan kötjük be. 

LÁGYVASAS MŐSZERLÁGYVASAS MŐSZERLÁGYVASAS MŐSZERLÁGYVASAS MŐSZER    

Mőködés 

A lágyvasas mőszer mérımővének állórésze egy tekercs, melyet a mérendı áram gerjeszt. 

Az állórész által létrehozott mágnes térben van elhelyezve a lengırész ferromágneses 

lemezkéje. A lemezre ható erı a lengırészre nyomatékot fejt ki. A lágyvasas mőszer kitérése 

a mérendı áram effektív értékének négyzetéveleffektív értékének négyzetéveleffektív értékének négyzetéveleffektív értékének négyzetével arányos. 

 

9. ábra. Lágyvasas mőszer - csillapító kamrával 

Alkalmazás 
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A lágyvasas mőszerek használhatók ampermérıkéntampermérıkéntampermérıkéntampermérıként, ill. voltmérıkéntvoltmérıkéntvoltmérıkéntvoltmérıként váltakozó 

mennyiségek mérésére.   

Méréshatárbıvítés 

A több méréshatárú ampermérıt sorba, ill. párhuzamosan kötött tekercsek alkotják. A több 

méréshatárú voltmérı esetében az elıtét-ellenállásokat változtatjuk. Méréshatárbıvítés 

áramváltó, ill. feszültségváltó alkalmazásával is lehetséges. 

HÁNYADOSMÉRİHÁNYADOSMÉRİHÁNYADOSMÉRİHÁNYADOSMÉRİ    

Mőködés 

A hányadosmérık (kereszttekercses mőszer) esetében a visszatérítı nyomatékot nem rugó, 

hanem elektromechanikus mérımő szolgáltatja, vagyis két mérımővel rendelkeznek. A 

mőszer kitérését a két mérımőbe vezetett villamos mennyiség hányadosa szolgáltatja. 

Általában a hányadosmérıkben Deprez- és lágyvasas elven mőködı mérımőveket 

alkalmaznak. 

Alkalmazás 

A kereszttekercses mőszert általában ellenállásmérıkéntellenállásmérıkéntellenállásmérıkéntellenállásmérıként alkalmazzák, ahol az egyik 

tekercset az ismert ellenálláson, míg a másik tekercset az ismeretlen ellenálláson keresztül 

kapcsolják a tápfeszültségre. A kitérés az ismeretlen ellenállás értékétıl függ, így a skála 

közvetlenül ohm-mérésre kalibrálható. 

HİDRÓTOS MŐSZERHİDRÓTOS MŐSZERHİDRÓTOS MŐSZERHİDRÓTOS MŐSZER    

Mőködés 

A mérendı áramot ellenálláshuzalon vezetjük keresztül. Az áram hatására az ellenálláshuzal 

felmelegszik és megnyúlik. Ez a megnyúlás okozza - megfelelı közvetítı mő segítségével- a 

mutató elmozdulását. A hıdrótos mőszer a rajta átfolyó áram effektíveffektíveffektíveffektív értékét mutatja. Ma 

már nem nagyon használják. 

Alkalmazás 

A hıdrótos mőszer a rajta átfolyó áram effektíveffektíveffektíveffektív értékét mutatja. 

INDUKCIÓS MŐSZERINDUKCIÓS MŐSZERINDUKCIÓS MŐSZERINDUKCIÓS MŐSZER    

Mőködés 
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Az állórészen két tekercsrendszer található, az áramtekercs, ill. a feszültségtekercs. Az 

áramtekercs a fogyasztóval sorban, míg a feszültségtekercs a fogyasztóval párhuzamosan 

kötendı. Mozgórésze egy alumínium tárcsa.  A hatásos teljesítmény a tárcsa egységnyi idı 

alatt megtett fordulatávalfordulatávalfordulatávalfordulatával arányos. 

Alkalmazás 

A segítségével legelterjedtebben villamos munkát mérünk, azaz fogyasztásmérıkéntfogyasztásmérıkéntfogyasztásmérıkéntfogyasztásmérıként 

használjuk ("villanyóra"). Speciális kialakítással gépjármővekben sebesség- és 

fordulatszámmérıként is használható. 

 

10. ábra. Egyfázisú fogyasztásmérı 

REGISZTRÁLÓMŐSZERREGISZTRÁLÓMŐSZERREGISZTRÁLÓMŐSZERREGISZTRÁLÓMŐSZER    

Mőködés 

A regisztrálómőszerek a mérendı mennyiségek grafikus megjelenítését és kiértékelését 

teszik lehetıvé. Ezeknél a mőszereknél a mutató az írószerkezet.  

Alkalmazás 

Egyenáram esetében állandó mágneső mérımővet, míg váltakozó áram esetében 

egyenirányítós Deprez vagy vasmagos mérımővet használnak. Használunk vonal- és 

pontírókat, szikraírókat, fényírókat. 

Manapság a memóriával ellátott oszcilloszkópok és a számítógépes rendszerek háttérbe 

szorították a regisztráló mőszerek alkalmazását. 
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ÖSSZEFOGLALÁSÖSSZEFOGLALÁSÖSSZEFOGLALÁSÖSSZEFOGLALÁS    

Az alábbi táblázatok összefoglalják, hogy az egyes mérımőszereket milyen villamos 

mennyiségek mérésére célszerő használni, ill. bemutatják a leggyakoribb periodikus jelek 

jellemzı értékeinek számítását. Ne felejtsük el, hogy a feszültség, ill. az áram lefolyása (a 

függvény alakja) nagymértékben befolyásolja a mérés eredményét! Ezért van kihangsúlyozva 

a táblázatban, hogy szinuszos lefolyású jelalakot vizsgálunk. 

 

A mérendı villamos mennyiség típusaA mérendı villamos mennyiség típusaA mérendı villamos mennyiség típusaA mérendı villamos mennyiség típusa/ a / a / a / a mőszemőszemőszemőszer által mutatott r által mutatott r által mutatott r által mutatott 

értékértékértékérték    
Az alkalmazott mőszer Az alkalmazott mőszer Az alkalmazott mőszer Az alkalmazott mőszer 

típusatípusatípusatípusa    Egyenfeszültség,Egyenfeszültség,Egyenfeszültség,Egyenfeszültség,    

egyenáramegyenáramegyenáramegyenáram    

Szinuszos váltakozó Szinuszos váltakozó Szinuszos váltakozó Szinuszos váltakozó 

feszültség és áramfeszültség és áramfeszültség és áramfeszültség és áram    

Összetett Összetett Összetett Összetett 

feszültség, és feszültség, és feszültség, és feszültség, és 

áramáramáramáram    

MegjegyzésMegjegyzésMegjegyzésMegjegyzés    

Állandó mágneső, Állandó mágneső, Állandó mágneső, Állandó mágneső, 

forgótekercses (Deprez) forgótekercses (Deprez) forgótekercses (Deprez) forgótekercses (Deprez) 

mőszermőszermőszermőszer    

számtani középértékszámtani középértékszámtani középértékszámtani középérték    

(átlagérték)(átlagérték)(átlagérték)(átlagérték)    

számtani középértékszámtani középértékszámtani középértékszámtani középérték    

(átlagérték)(átlagérték)(átlagérték)(átlagérték)    

számtaniszámtaniszámtaniszámtani    

középértékközépértékközépértékközépérték    

(átlagérték)(átlagérték)(átlagérték)(átlagérték)    

    

Egyenirányítós deprez Egyenirányítós deprez Egyenirányítós deprez Egyenirányítós deprez 

mőszermőszermőszermőszer    
------------    effektív értékeffektív értékeffektív értékeffektív érték    ------------        

Lágyvasas mőszerLágyvasas mőszerLágyvasas mőszerLágyvasas mőszer    effektív értékeffektív értékeffektív értékeffektív érték    effektív értékeffektív értékeffektív értékeffektív érték    effektív értékeffektív értékeffektív értékeffektív érték        

Elektrodinamikus Elektrodinamikus Elektrodinamikus Elektrodinamikus 

mőszermőszermőszermőszer    
számtani középértékszámtani középértékszámtani középértékszámtani középérték    effektív értékeffektív értékeffektív értékeffektív érték    ------------    

hatásos hatásos hatásos hatásos 

teljesítményteljesítményteljesítményteljesítmény    

mérésemérésemérésemérése    

Digitális mőszerDigitális mőszerDigitális mőszerDigitális mőszer    
szszszszámtani középámtani középámtani középámtani közép----, ill. , ill. , ill. , ill. 

effektív értékeffektív értékeffektív értékeffektív érték    

számtani középszámtani középszámtani középszámtani közép----, ill. , ill. , ill. , ill. 

effektív értékeffektív értékeffektív értékeffektív érték    
------------        

OszcilloszkópOszcilloszkópOszcilloszkópOszcilloszkóp    

(grafikus megjelenítı)(grafikus megjelenítı)(grafikus megjelenítı)(grafikus megjelenítı)    

a feszüa feszüa feszüa feszültség, ill. az ltség, ill. az ltség, ill. az ltség, ill. az 

áram idıbeli áram idıbeli áram idıbeli áram idıbeli 

lefolefolefolefolyásalyásalyásalyása    

a feszüa feszüa feszüa feszültség, ill. az ltség, ill. az ltség, ill. az ltség, ill. az 

áram idıbeli áram idıbeli áram idıbeli áram idıbeli 

lefolefolefolefolyásalyásalyásalyása    

a feszüa feszüa feszüa feszültség, ill. ltség, ill. ltség, ill. ltség, ill. 

az áram idıbeli az áram idıbeli az áram idıbeli az áram idıbeli 

lefolefolefolefolyásalyásalyásalyása    

    

 

Fogalmak 

Számtani középértékSzámtani középértékSzámtani középértékSzámtani középérték (átlagérték): nnnn darab szám átlaga, azaz a számok összegének nnnn-ed 

része. 

Effektív értékEffektív értékEffektív értékEffektív érték: négyzetes középérték 

 

JelalakJelalakJelalakJelalak    KözépértékKözépértékKözépértékKözépérték    Abszolút középértékAbszolút középértékAbszolút középértékAbszolút középérték    Effektív értékEffektív értékEffektív értékEffektív érték    

    

0000    2U2U2U2Umaxmaxmaxmax/π/π/π/π    2U2U2U2Umaxmaxmaxmax////√2√2√2√2    
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UUUUmaxmaxmaxmax/π/π/π/π    UUUUmaxmaxmaxmax/π/π/π/π    UUUUmaxmaxmaxmax/2/2/2/2    

    

2U2U2U2Umaxmaxmaxmax/π/π/π/π    2U2U2U2Umaxmaxmaxmax/π/π/π/π    2222UUUUmaxmaxmaxmax////√2√2√2√2    

 

A következı táblázat a mőszerskálán leggyakrabban található piktogramokat ábrázolja 

 

11. ábra. Mőszerskálán lévı jelülések1 

                                                

1 Forrás: Klaus B.-Eugen H. Elektrotechnikai alapismeretek 
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TANULÁSIRÁNYÍTÓ 

A témakörhöz tartozó ismeretek gyakorlati alkalmazásához szükséges az alábbi készségek, 

képességek fejlesztése: 

- jelképek értelmezése, 

- elemi számolási készség, 

- mennyiségérzék 

A témakörhöz tartozó ismeretek gyakorlati alkalmazásához szükséges az alábbi személyes 

(Sze), társas (Tá), módszer (Mó) kompetenciák fejlesztése: 

- áttekintı képesség (Mó) 

- határozottság (Tá) 

Alapvetı villamos mennyiségek (feszültség, áram, ellenállás, teljesítmény, fogyasztás) 

számszerő meghatározására mérımőszert választ. Meghatározza a mérendı villamos 

mennyiség fajtáját és jellemzıit, majd kiválasztja a megfelelı mérımőszert és megtanulja 

kezelésüket. A rendelkezésre álló mőszerekbıl tévesztés nélkül, elsı próbálkozásra 

megállapítja, hogy mely mőszerek alkalmasak a különféle villamos mennyiségek mérésére. 

Javasolt tanulói tevékenységforma az ismeretek feldolgozásához 

Olvassa el Klaus B.Olvassa el Klaus B.Olvassa el Klaus B.Olvassa el Klaus B.----Eugen H. Elektrotechnikai alapismeretek c. könyvének Eugen H. Elektrotechnikai alapismeretek c. könyvének Eugen H. Elektrotechnikai alapismeretek c. könyvének Eugen H. Elektrotechnikai alapismeretek c. könyvének """"Villamos Villamos Villamos Villamos 

méréstechnikaméréstechnikaméréstechnikaméréstechnika"""" fejezetét! fejezetét! fejezetét! fejezetét!    

Tanári irányítással: 

- Végezze el a különbözı villamos mennyiségek (ellenállás, egyenfeszültség, 

egyenáram, összetett feszültség, váltakozó feszültség, váltakozó áram, teljesítmény, 

villamos fogyasztás, stb. mérését)! A méréseket különbözı típusú analóg 

mérımőszerekkel végezze!  A villamos mennyiségek mérését a rendelkezésre álló 

minél több fajtájú mérımőszerrel végezze el! 

- Számítsa ki az analóg mőszerek mőszerállandóját! 

Önállóan oldja meg az "Önellenırzı feladatok" címő fejezet gyakorló példáit, majd 

ellenırizze tudását a "Megoldások" c. fejezet tanulmányozásával! Gyakorlati példákon 

keresztül sajátítsa el a különbözı mérımőszerek kezelését! 

Tapasztalatait társítsa a megismert alapelvekhez! 

Bıvítse ismereteit!Bıvítse ismereteit!Bıvítse ismereteit!Bıvítse ismereteit!    

1. Végezzen győjtımunkát a következı témakörökrıl: 

- Hogyan mőködik a gépjármővek indukciós sebesség- és fordulatszámmérıje? 

- Milyen módszerekkel mérhetjük meg a fogyasztók teljesítményét?  
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- Hogyan számítjuk ki az ismertebb jelalakok közép,- abszolút közép- és effektív 

(négyzetes közép-) értékét? 

2. Tanulmányozza a Klaus Beuth-Eugen Huber: Elektrotechnikai alapismeretek címő 

könyvének "Az oszcilloszkóp" címő fejezetét! 
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ÖNELLENİRZİ FELADATOK 

1. feladat1. feladat1. feladat1. feladat    

Az alábbi ábrán egy akkumulátor üresjárási feszültségének oszcilloszkóp képe látható. Mérje 

meg különbözı típusú analóg, elektromechanikus mőszerekkel egy terheletlen akkumulátor 

üresjárási feszültségét! Amennyiben lehetséges számítsa ki a számtani középértéket 

(átlagérték), az abszolút középértéket és az effektív értéket (négyzetes középérték)! Az 

oszcillogrammon 1 osztás 5V-nak felel meg.  

 

12. ábra. Oszcillogram 

Megjegyzés: Az oszcilloszkóp alaphelyzetét a piros vonal ("nulla-vonal") jelöli. A leolvasandó 

jel alakja fekete színnel van ábrázolva.  

Határozza meg, hogy az oszcillogrammon ábrázolt jelalakú feszültség mérésekor, milyen értéket mutatnának az 

alábbi elektromechanikus mőszerek? ____________________________________________________________  

Állandó mágneső lengıtekercses mőszer:_________________________________________________________ 

Egyenirányítós Deprez mőszer: ________________________________________________________________ 

Lágyvasas mőszer: __________________________________________________________________________ 

Elektrodinamikus mőszer:_____________________________________________________________________ 

Abszolút középérték: ________________________________________________________________________ 
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2.2.2.2.    feladatfeladatfeladatfeladat    

Mérje meg egy terheletlen transzformátor üresjárási feszültségét különbözı típusú analóg, 

elektromechanikus mőszerekkel! Az alábbi ábrán egy transzformátor üresjárási 

feszültségének oszcilloszkóp képe látható. Amennyiben lehetséges számítsa ki a számtani 

középértéket (átlagérték), az abszolút középértéket és az effektív értéket (négyzetes 

középérték)! Az oszcillogrammon 1 osztás 10V-nak felel meg.  

 

13. ábra. Oszcillogram 

Megjegyzés: Az oszcilloszkóp alaphelyzetét a piros vonal ("nulla-vonal") jelöli. A leolvasandó 

jel alakja fekete színnel van ábrázolva.  

Határozza meg, hogy az oszcillogrammon ábrázolt jelalakú feszültség mérésekor, milyen értéket mutatnának az 

alábbi elektromechanikus mőszerek? ____________________________________________________________ 

Állandó mágneső lengıtekercses mőszer:_________________________________________________________ 

Egyenirányítós Deprez mőszer: ________________________________________________________________ 

Lágyvasas mőszer: __________________________________________________________________________ 

Elektrodinamikus mőszer:_____________________________________________________________________ 

Abszolút középérték: ________________________________________________________________________ 

3. feladat3. feladat3. feladat3. feladat    

Mérje meg egy Graetz-kapcsolású egyenirányító kimeneti feszültségét különbözı típusú, 

analóg elektromechanikus mőszerekkel! Számítsa ki a számtani középértéket (átlagérték), az 

abszolút középértéket és az effektív értéket (négyzetes középérték)! Az oszcillogrammon a 

kétutas, kétütemő egyenirányító jelalakja látható, ahol 1 osztás 10V-nak felel meg.  
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14. ábra. Oszcillogram 

Megjegyzés: Az oszcilloszkóp alaphelyzetét a piros vonal ("nulla-vonal") jelöli. A leolvasandó 

jel alakja fekete színnel van ábrázolva.  

Határozza meg, hogy az oszcillogrammon ábrázolt jelalakú feszültség mérésekor, milyen értéket mutatnának az 

alábbi elektromechanikus mőszerek? ____________________________________________________________ 

Állandó mágneső lengıtekercses mőszer:_________________________________________________________ 

Egyenirányítós Deprez mőszer: ________________________________________________________________ 

Lágyvasas mőszer: __________________________________________________________________________ 

Elektrodinamikus mőszer:_____________________________________________________________________ 

Abszolút középérték: ________________________________________________________________________ 

4. feladat4. feladat4. feladat4. feladat    

Mérje meg egy vegyes feszültséget adó kapcsolás kimeneti feszültségét különbözı típusú 

analóg, elektromechanikus mőszerekkel! Az alábbi ábrán látható híd-kapcsolású 

egyenirányító és DC feszültségforrás párhuzamos kapcsolásának (összetett) kimeneti 

feszültségét látja. Számítsa ki a számtani középértéket (átlagérték), az abszolút 

középértéket és az effektív értéket (négyzetes középérték)! Az oszcillogrammon 1 osztás 

15V-nak felel meg. 

 

15. ábra. Oszcillogram 



MUNKAANYAG

ANALÓG MÉRİMŐSZEREK MŐKÖDÉSE ÉS JELLEMZİI 

 17 

Megjegyzés: Az oszcilloszkóp alaphelyzetét a piros vonal ("nulla-vonal") jelöli. A leolvasandó 

jel alakja fekete színnel van ábrázolva.  

Határozza meg, hogy az oszcillogrammon ábrázolt jelalakú feszültség mérésekor, milyen értéket mutatnának az 

alábbi elektromechanikus mőszerek? ____________________________________________________________ 

Állandó mágneső lengıtekercses mőszer:_________________________________________________________ 

Egyenirányítós Deprez mőszer: ________________________________________________________________ 

Lágyvasas mőszer: __________________________________________________________________________ 

Elektrodinamikus mőszer:_____________________________________________________________________ 

Abszolút középérték: ________________________________________________________________________ 

5. feladat5. feladat5. feladat5. feladat    

Mérje meg egy egyfázisú, egyutas egyenirányító kapcsolás kimeneti feszültségét különbözı 

típusú, analóg elektromechanikus mőszerekkel! Számítsa ki a számtani középértéket 

(átlagérték), az abszolút középértéket és az effektív értéket (négyzetes középérték)! Az 

oszcillogrammon egy, egyfázisú, egyutas egyenirányító kapcsolás jelalakja látható, ahol 1 

osztás 5V-nak felel meg.  

 

16. ábra. Oszcillogram 

Megjegyzés: Az oszcilloszkóp alaphelyzetét a piros vonal ("nulla-vonal") jelöli. A leolvasandó 

jel alakja fekete színnel van ábrázolva.  
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Határozza meg, hogy az oszcillogrammon ábrázolt jelalakú feszültség mérésekor, milyen értéket mutatnának az 

alábbi elektromechanikus mőszerek? ____________________________________________________________ 

Állandó mágneső lengıtekercses mőszer:_________________________________________________________ 

Egyenirányítós Deprez mőszer: ________________________________________________________________ 

Lágyvasas mőszer: __________________________________________________________________________ 

Elektrodinamikus mőszer:_____________________________________________________________________ 

Abszolút középérték: ________________________________________________________________________ 

6.6.6.6.    FeladatFeladatFeladatFeladat    

Milyen mőszer szerkezetét ábrázolja az alábbi fotó? ________________________________________________ 

Nevezze meg a számokkal ellátott szerkezeti elemeket!______________________________________________ 

1: ________________________________________________________________________________________ 

2: ________________________________________________________________________________________ 

3: ________________________________________________________________________________________ 

4: ________________________________________________________________________________________ 

5: _______________________________________________________________________________________ 

6: ________________________________________________________________________________________ 

7: ________________________________________________________________________________________ 

8: _______________________________________________________________________________________ 
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17. ábra. Mőszerszerkezet 1 

7. Feladat7. Feladat7. Feladat7. Feladat    

Milyen mőszer szerkezetét ábrázolja az alábbi fotó? ________________________________________________ 

Nevezze meg a számokkal ellátott szerkezeti elemeket!______________________________________________ 

1: ________________________________________________________________________________________ 

2: ________________________________________________________________________________________ 

3: ________________________________________________________________________________________ 

4: ________________________________________________________________________________________ 

5: _______________________________________________________________________________________ 
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18. ábra. Mőszerszerkezet 2 

8888. Felada. Felada. Felada. Feladatttt    

Milyen mőszer szerkezetét ábrázolja az alábbi fotó? ________________________________________________ 

Nevezze meg a számokkal ellátott szerkezeti elemeket!______________________________________________ 

1: ________________________________________________________________________________________ 

2: ________________________________________________________________________________________ 

3: ________________________________________________________________________________________ 

4: ________________________________________________________________________________________ 

5: _______________________________________________________________________________________ 
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19. ábra. Mőszerszerkezet 3 

9999. Feladat. Feladat. Feladat. Feladat    

Milyen mőszer szerkezetét ábrázolja az alábbi fotó? Ha a mőszert nem sikerül azonosítania végezzen 

kutatómunkát! ______________________________________________________________________________ 

Nevezze meg a számokkal ellátott szerkezeti elemeket!______________________________________________ 

1: ________________________________________________________________________________________ 

2: ________________________________________________________________________________________ 

3: _______________________________________________________________________________________ 

4: _______________________________________________________________________________________ 
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20. ábra. Mőszerszerkezet 4 
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MEGOLDÁSOK 

1. feladat1. feladat1. feladat1. feladat    

Az alábbi ábrán egy akkumulátor üresjárási feszültségének oszcilloszkóp képe látható. Mérje 

meg különbözı típusú analóg, elektromechanikus mőszerekkel egy terheletlen akkumulátor 

üresjárási feszültségét! Amennyiben lehetséges számítsa ki a számtani középértéket 

(átlagérték), az abszolút középértéket és az effektív értéket (négyzetes középérték)! Az 

oszcillogrammon 1 osztás 5V-nak felel meg.  

 

21. ábra. Oszcillogram 

Mivel 1 osztás 5V-nak felel meg, így az oszcillogramról leolvasható, hogy a "0" vonalhoz 

képest 2 osztás, azaz 10V10V10V10V a feszültség értéke. 

Állandó mágneső lengıtekercsesÁllandó mágneső lengıtekercsesÁllandó mágneső lengıtekercsesÁllandó mágneső lengıtekercses (Deprez) (Deprez) (Deprez) (Deprez) mőszer: mőszer: mőszer: mőszer:  Egyenfeszültségő, ill. egyenáramú  

villamos mennyiségek mérésére alkalmas. Átlagértéket mér. UUUUátl=10V=10V=10V=10V        

  

Egyenirányítós Deprez mőszer:Egyenirányítós Deprez mőszer:Egyenirányítós Deprez mőszer:Egyenirányítós Deprez mőszer: Egyenfeszültségő, ill. egyenáramú villamos mennyiségek 

mérésére nem alkalmas.  

 

Lágyvasas mőszer:Lágyvasas mőszer:Lágyvasas mőszer:Lágyvasas mőszer: Egyenfeszültségő, ill. egyenáramú  villamos mennyiségek mérésére 

alkalmas. Effektív értéket mér. UUUUeff=10V=10V=10V=10V        

  

Elektrodinamikus mőszer:Elektrodinamikus mőszer:Elektrodinamikus mőszer:Elektrodinamikus mőszer: Egyenfeszültségő, ill. egyenáramú  villamos mennyiségek 

mérése esetében számtani középértéket mér, de a skálája négyzetes. UUUUátl=10V=10V=10V=10V        

 

Abszolút középérték:Abszolút középérték:Abszolút középérték:Abszolút középérték:  UUUUak====10V10V10V10V 
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2. feladat2. feladat2. feladat2. feladat    

Mérje meg egy terheletlen transzformátor üresjárási feszültségét különbözı típusú analóg, 

elektromechanikus mőszerekkel! Az alábbi ábrán egy transzformátor üresjárási 

feszültségének oszcilloszkóp képe látható. Amennyiben lehetséges számítsa ki a számtani 

középértéket (átlagérték), az abszolút középértéket és az effektív értéket (négyzetes 

középérték)! Az oszcillogrammon 1 osztás 10V-nak felel meg.  

 

22. ábra. Oszcillogram 

Mivel 1 osztás 10V-nak felel meg, így az oszcillogramról leolvasható, hogy a "0" vonalhoz 

képest 2 osztás, azaz UUUUmax=2=2=2=20V0V0V0V,,,, a feszültség értéke. 

Állandó mágneső lengıtekercses (Deprez) mőszer:Állandó mágneső lengıtekercses (Deprez) mőszer:Állandó mágneső lengıtekercses (Deprez) mőszer:Állandó mágneső lengıtekercses (Deprez) mőszer:  Szinuszos lefolyású váltakozó feszültség, 

ill. szinuszos lefolyású váltakozó áram mérésére is lehet használni, de tudni kell róla, hogy 

lineáris középértéket mér. UUUUköz====0V0V0V0V        

  

Egyenirányítós Deprez mőszer:Egyenirányítós Deprez mőszer:Egyenirányítós Deprez mőszer:Egyenirányítós Deprez mőszer: Szinuszos lefolyású váltakozó feszültség, ill. szinuszos 

lefolyású váltakozó áram mérésére alkalmas, mivel effektív értéket mér. 

UUUUeff====UUUUmax////1,411,411,411,41====20/1,41=20/1,41=20/1,41=20/1,41=14,214,214,214,2VVVV        

    

Lágyvasas mőszer:Lágyvasas mőszer:Lágyvasas mőszer:Lágyvasas mőszer: Szinuszos lefolyású váltakozó feszültség, ill. szinuszos lefolyású 

váltakozó áram mérésére alkalmas, mivel effektív értéket mér. 

UUUUeff=U=U=U=Umax/1,41=20/1,41=14,2V/1,41=20/1,41=14,2V/1,41=20/1,41=14,2V/1,41=20/1,41=14,2V    

  

ElekElekElekElektrodinamikus mőszer:trodinamikus mőszer:trodinamikus mőszer:trodinamikus mőszer: Szinuszos lefolyású váltakozó feszültség, ill. szinuszos lefolyású 

váltakozó áram mérése esetében effektív értéket mér. UUUUeff=U=U=U=Umax/1,41=20/1,41=14,2V/1,41=20/1,41=14,2V/1,41=20/1,41=14,2V/1,41=20/1,41=14,2V    

    

Abszolút középérték:Abszolút középérték:Abszolút középérték:Abszolút középérték:  UUUUak====2U2U2U2Umax/3,14=2×20/3,14=2×20/3,14=2×20/3,14=2×20VVVV/3,14=12,7V/3,14=12,7V/3,14=12,7V/3,14=12,7V 

 

3. feladat3. feladat3. feladat3. feladat    

Mérje meg egy Graetz-kapcsolású egyenirányító kimeneti feszültségét különbözı típusú, 

analóg elektromechanikus mőszerekkel! Számítsa ki a számtani középértéket (átlagérték), az 

abszolút középértéket és az effektív értéket (négyzetes középérték)! Az oszcillogrammon a 

kétutas, kétütemő egyenirányító jelalakja látható, ahol 1 osztás 10V-nak felel meg.  
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23. ábra. Oszcillogram 

Mivel 1 osztás 10V-nak felel meg, így az oszcillogramról leolvasható, hogy a "0" vonalhoz 

képest 2,8 osztás, azaz UUUUmax=2=2=2=28888VVVV a feszültség értéke. 

Állandó mágneső lengıtekercses (Deprez) mőszer:Állandó mágneső lengıtekercses (Deprez) mőszer:Állandó mágneső lengıtekercses (Deprez) mőszer:Állandó mágneső lengıtekercses (Deprez) mőszer:  Szinuszos lefolyású váltakozó feszültség, 

ill. szinuszos lefolyású váltakozó áram mérésekor számtani középértéket mér. 

Uk=2Umax/3,14=2×28/3,14=17,8VUk=2Umax/3,14=2×28/3,14=17,8VUk=2Umax/3,14=2×28/3,14=17,8VUk=2Umax/3,14=2×28/3,14=17,8V        

  

Egyenirányítós Deprez mőszer:Egyenirányítós Deprez mőszer:Egyenirányítós Deprez mőszer:Egyenirányítós Deprez mőszer: Szinuszos lefolyású váltakozó feszültség, ill. szinuszos 

lefolyású váltakozó áram mérésére alkalmas, mivel effektív értéket mér. 

UUUUeff====UUUUmax/1,41=28/1,41=19,9/1,41=28/1,41=19,9/1,41=28/1,41=19,9/1,41=28/1,41=19,9VVVV    

    

Lágyvasas mőszer:Lágyvasas mőszer:Lágyvasas mőszer:Lágyvasas mőszer: Szinuszos lefolyású váltakozó feszültség, ill. szinuszos lefolyású 

váltakozó áram mérésére alkalmas, mivel effektív értéket mér. 

UUUUeff====UUUUmax/1,41=28/1,41=19,9/1,41=28/1,41=19,9/1,41=28/1,41=19,9/1,41=28/1,41=19,9VVVV    

  

Elektrodinamikus mőszer:Elektrodinamikus mőszer:Elektrodinamikus mőszer:Elektrodinamikus mőszer: Szinuszos lefolyású váltakozó feszültség, ill. szinuszos lefolyású 

váltakozó áram mérésére alkalmas. Ilyenkor effektív értéket mér. 

UUUUeff====UUUUmax/1,41=28/1,41=19,9/1,41=28/1,41=19,9/1,41=28/1,41=19,9/1,41=28/1,41=19,9VVVV     

    

Abszolút középérték:Abszolút középérték:Abszolút középérték:Abszolút középérték:  UUUUak====2U2U2U2Umax/3,14=2×28/3,14=17,8V/3,14=2×28/3,14=17,8V/3,14=2×28/3,14=17,8V/3,14=2×28/3,14=17,8V 

 

4. feladat4. feladat4. feladat4. feladat    

Mérje meg egy vegyes feszültséget adó kapcsolás kimeneti feszültségét különbözı típusú 

analóg, elektromechanikus mőszerekkel! Az alábbi ábrán látható híd-kapcsolású 

egyenirányító és DC feszültségforrás párhuzamos kapcsolásának (összetett) kimeneti 

feszültségét látja. Számítsa ki a számtani középértéket (átlagérték), az abszolút 

középértéket és az effektív értéket (négyzetes középérték)! Az oszcillogrammon 1 osztás 

15V-nak felel meg. 
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24. ábra. Oszcillogram 

Mivel 1 osztás 15V-nak felel meg, így az oszcillogramról leolvasható, hogy a "0" vonalhoz 

képest 1 osztás az egyenáramú összetevı, azaz 15V, ill. 3 osztás, azaz 45V a feszültség 

maximális értéke ( UUUUmax====45V45V45V45V ). 

Állandó Állandó Állandó Állandó mágneső lengıtekercses (Deprez) mőszer:mágneső lengıtekercses (Deprez) mőszer:mágneső lengıtekercses (Deprez) mőszer:mágneső lengıtekercses (Deprez) mőszer:   Egyenáram, egyenfeszültség és 

szinuszos lefolyású váltakozó feszültség, ill. szinuszos lefolyású váltakozó áram mérésekor 

számtani középértéket mér (AC+DC komponens). Uk=Uk=Uk=Uk=30/2+15=30V30/2+15=30V30/2+15=30V30/2+15=30V        

  

Egyenirányítós Deprez mőszer:Egyenirányítós Deprez mőszer:Egyenirányítós Deprez mőszer:Egyenirányítós Deprez mőszer: Összetett (vegyes) feszültség mérésére nem alkalmas. 

    

Lágyvasas mőszer:Lágyvasas mőszer:Lágyvasas mőszer:Lágyvasas mőszer: Szinuszos lefolyású váltakozó feszültség, ill. szinuszos lefolyású 

váltakozó áram mérésére alkalmas, mivel effektív értéket mér. UUUUeff====UUUUmax/1,41=45/1,41=32V/1,41=45/1,41=32V/1,41=45/1,41=32V/1,41=45/1,41=32V    

  

Elektrodinamikus mőszer:Elektrodinamikus mőszer:Elektrodinamikus mőszer:Elektrodinamikus mőszer: Összetett (vegyes) feszültség mérésére nem alkalmas. 

    

Abszolút középérték:Abszolút középérték:Abszolút középérték:Abszolút középérték:  UUUUak====2U2U2U2Umax/3,14=2×/3,14=2×/3,14=2×/3,14=2×45454545/3,14=/3,14=/3,14=/3,14=28,7V28,7V28,7V28,7V 

 

5. feladat5. feladat5. feladat5. feladat    

Mérje meg egy egyfázisú, egyutas egyenirányító kapcsolás kimeneti feszültségét különbözı 

típusú, analóg elektromechanikus mőszerekkel! Számítsa ki a számtani középértéket 

(átlagérték), az abszolút középértéket és az effektív értéket (négyzetes középérték)! Az 

oszcillogrammon egy, egyfázisú, egyutas egyenirányító kapcsolás jelalakja látható, ahol 1 

osztás 5V-nak felel meg.  

 

25. ábra. Oszcillogram 
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Mivel 1 osztás 5V-nak felel meg, így az oszcillogramról leolvasható, hogy a "0" vonalhoz 

képest 3 osztás, azaz UUUUmax====15V15V15V15V a feszültség értéke. 

Állandó mágneső lengıtekercses (Deprez) mőszer:Állandó mágneső lengıtekercses (Deprez) mőszer:Állandó mágneső lengıtekercses (Deprez) mőszer:Állandó mágneső lengıtekercses (Deprez) mőszer:  Szinuszos lefolyású váltakozó feszültség, 

ill. szinuszos lefolyású váltakozó áram mérésekor számtani középértéket mér. 

Uk=Uk=Uk=Uk=Umax/3,14=Umax/3,14=Umax/3,14=Umax/3,14=15151515/3,14=/3,14=/3,14=/3,14=4444,8V,8V,8V,8V        

  

Egyenirányítós Deprez mőszer:Egyenirányítós Deprez mőszer:Egyenirányítós Deprez mőszer:Egyenirányítós Deprez mőszer: Szinuszos lefolyású váltakozó feszültség, ill. szinuszos 

lefolyású váltakozó áram mérésére alkalmas, mivel effektív értéket mér. UUUUeff====UUUUmax/2=15/2 /2=15/2 /2=15/2 /2=15/2 

=7,5=7,5=7,5=7,5VVVV    

    

Lágyvasas mőszer:Lágyvasas mőszer:Lágyvasas mőszer:Lágyvasas mőszer: Szinuszos lefolyású váltakozó feszültség, ill. szinuszos lefolyású 

váltakozó áram mérésére alkalmas, mivel effektív értéket mér. UUUUeff====UUUUmax/2=15/2 =7,5/2=15/2 =7,5/2=15/2 =7,5/2=15/2 =7,5VVVV    

 

Elektrodinamikus mőszer:Elektrodinamikus mőszer:Elektrodinamikus mőszer:Elektrodinamikus mőszer: Szinuszos lefolyású váltakozó feszültség, ill. szinuszos lefolyású 

váltakozó áram mérésére alkalmas. Ilyenkor effektív értéket mér. UUUUeff====UUUUmax/2=15/2 =7,5/2=15/2 =7,5/2=15/2 =7,5/2=15/2 =7,5VVVV    

    

Abszolút középérték:Abszolút középérték:Abszolút középérték:Abszolút középérték:  UUUUak=U=U=U=Umax/3,14=/3,14=/3,14=/3,14=15151515/3,14=/3,14=/3,14=/3,14=4444,8V,8V,8V,8V     

 

6. feladat6. feladat6. feladat6. feladat    

Az ábrán külsı mágneső mőszer szerkezete látható. A szerkezeti elemek az alábbiak: 

1: mutató  

2: lengıtekercs  

3: mechanikus nullapontállító  

4: ellensúly  

5: lágyvas pólussaruk  

6: állandó mágnes  

7: rugó (visszatérítı nyomatékhoz) és hozzávezetés  

8: pólusmag  

 

7. feladat7. feladat7. feladat7. feladat    

Az ábrán kerektekercses lágyvasa mőszer szerkezete látható. A szerkezeti elemek az 

alábbiak: 

1: mechanikus nullapontállító  

2: gerjesztı tekercs  

3: lágyvas lemez  

4: csillapító kamra  

5: mutató  
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8. feladat8. feladat8. feladat8. feladat    

Az ábrán vasmentes elektrodinamikus mőszer szerkezete látható. A szerkezeti elemek az 

alábbiak: 

1: skála tárcsa  

2: állótekercs  

3: lengıtekercs  

4: tengely  

5: rugó (visszatérítı nyomatékhoz) és hozzávezetés  

 

9. feladat9. feladat9. feladat9. feladat    

Az ábrán háromfázisú dinamikus W-mérı mőszer szerkezete látható. A szerkezeti elemek az 

alábbiak: 

1: állótekercs (fázisonként 1 db.)  

2: tengely  

3: lengıtekercs (fázisonként 1 db.)  

4: rugó (visszatérítı nyomatékhoz) és hozzávezetés  
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