
A felsorolt  tulajdonságok csak úgy,érhetők el, ha a galvánfürdők 
összetételének javításával egyidejűleg az elektrolízis folyamatának  műszeres 
követését és szabályozását is bevezetik. E tudományág nagymérvű fejlődését  mi 
sem bizonyíthatná jobban, mint hogy napjainkban már teljesen automatizált 
galvanizáló üzemek is működnek. 

Lowy Dániel 

A kapcsolási vázlatban szereplő W wattmérő egy kéttekercses elek-
trodinamikus mérőműszer, ez egy négypólusú készülék, amelynek AA' 
kapcsai az ampermérőtekercs kivezetései. Ezt sorba kapcsoljuk a 
fogyasztóval,  míg a W kapcsok a voltmérőtekercs csatlakozásai ezeket 
párhuzamosan kötjük a fogyasztóval.  A wattmérő mutatójának az elfor-
dulása arányos lesz az áramerősség- és a feszültségvektor  skaláris szor-
zatával, tehát az aktív teljesítménnyel: P = I U = Ief  Uef  cosφ. 

Tudod-e? 

Teljesítmény-mérés Wattméro nélkül 

Egy impedancián az I = I 0 sinωt váltakozó áram P = Uef  Ief  COSφ 
nagyságú aktív teljesítményt létesít, ahol cp az impedanciára eső feszültség 
és az I áramerősség közötti fázisszög;  Uef,  Ief  a feszültség  és az ára-
merősség effektív  értéke. A Z impedancia által fogyasztott  aktív teljesít-
ményt közvetlenül lehet mérni egy elektrodinamikus wattmérővel az 
ábrán látható kapcsolás szerint. 



Az iskolai laboratóriumok általában nem rendelkeznek elektrodi-
namikus mérőműszerrel, viszont aktív teljesítményt mérhetünk közvetett 
úton is, ha rendelkezünk három voltmérővel, vagy három ampermérővel. 

Váltakozóáramú teljesítménymérés három voltmérővel 
A 2. ábra szerint összeállított kapcsolásban a V1 voltmérő méri az 

áramforrás  U feszültségét,  a V2 voltmérő a mérendő induktív (vagy 
kapacitív) impedanciára eső feszültséget  méri, míg a V3 voltmérő az 
áramkörbe beiktatott ismert R o ellenálláson méri a feszültséget.  A 3. ábra 
az áramkör feszültség-vektor-diagramját  tünteti fel. 

A három voltmérőről leolvasott U, Uz és U 0 feszültségek  között a 
vektordiagram alapján a következő összefüggés  írható fel: 

2. ábra 3. ábra 

A Z impedancia aktív teljesítménye: 

Úgy tekinthetjük, hogy az Ro ellenálláson is ugyanaz az áramerősség 
folyik  mint a Z impedancián, mivel a voltmérők áramfogyasztását  elha-
nyagoljuk: I = Uo/Ro-

A felírt  összefüggésekből  következik: 

Tehát a három mért feszültség  ismeretében, tudva az Ro ellenállás 
értékét, kiszámítható a P aktív teljesítmény. 



Váltakozóáramú teljesítménymérés három ampermérővel 
A 4. ábra szerinti kapcsolásban az A2 ampermérő a Z impedancia I z 

áramát, az A3 ampermérő egy ismert Ro ellenálláson folyó  I 0 ára-
merősséget, míg az A1 műszer az eredő áramerősséget méri. E három 
áramerősség között fennáll  a vektoriális alakban felírt  Kirchhoff  törvény 
I = lz + I0 ; ezen egyenletnek megfelelő  vektordiagarm az 5. ábrán látható. 
A vektorábra alapján felírható  az alábbi összefüggés: 

Tehát a három mért áramerősség ismeretében, ismerve az R 0 ellenállás 
értékét, kiszámítható a Z impedancia aktív teljesítménye. 

Puskás Ferenc 

A Z impedanciára eső teljesítmény: 

Az áramforrás  U feszültsége  a vele párhuzamosan kapcsolt Z impedan-
cián is fellép  — az ampermérőkre eső feszültségesések  azok kis belső 
ellenállása miatt elhanyagolhatók — ezért írható: U = I 0 R0. 

A felírt  összefüggésekből  következik: 


