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Sanne målinger av ikke-lineære
laster krever et måleverktøy
med sann RMS.
Når du feilsøker elektrisk utstyrssvikt eller irriterende
utkoblinger, er noe av det viktigste du må vite, hvorvidt
det er koblet ikke-lineære laster til kretsen. Ikkelineære laster kommer fra utstyr som datamaskiner,
elektronisk regulering, hastighetsregulerte drivverk
samt energibevarende belysning som LED-lamper
så vel som høyeffektive HVAC-systemer som
trekker strøm i korte pulser i stedet for som en jevn
sinuskurve. Disse pulsene fører til at harmonisk strøm
går tilbake til andre deler av det elektriske anlegget og
produserer ikke-sinusoidale kurveformer. Resultatet
er overoppheting, funksjonsfeil og til slutt svikt i hele
systemet.

For å finne hovedårsaken til
problemet trenger du en nøyaktig
måling av RMS-strømmen,
og denne må sammenlignes
med den nominelle RMSverdien for den aktuelle
komponenten. RMS står for
«Root (of) Mean (of) Squares»
(kvadratroten av gjennomsnittet
av kvadratene) som beregner
effektivverdi (eller varmeverdi)
for alle typer AC-kurveformer.
I elektroterminologi tilsvarer
RMS-verdien for AC varmeverdien
for en bestemt spenningseller strømkurve. Elektriske
komponenter som smeltesikringer,
samleskinner, ledere og termiske
komponenter i automatsikringer,
har nominelle verdier i RMSstrøm fordi den viktigste
begrensningen for disse er
relatert til varmeutstråling.

last på kretsen, trenger du et
måleverktøy med sann RMS for
å få en nøyaktig RMS-avlesning.
Hvis ikke kan målingene være
inntil 40 % for lave.

Begge testerne på bildet måler samme harmonisk forvrengte last.
T6-1000, til høyre, viser målinger av spenning og strøm, med sann
RMS. Elektrotesteren til venstre, T5, er gjennomsnittresponderende –
den bruker en beregnet verdi basert på en ren sinuskurve, og dette
gir en strømverdi som er 33 % for lav.

Gjennomsnittsrespons
kontra sann RMS

Verktøy med
gjennomsnittsrespons, f.eks.
elektrotesteren Fluke T5,
beregner en verdi basert på
antakelsen om at det som
måles er en ren sinuskurve.
De bruker en forenklet metode
som registrerer det rettede
gjennomsnittet av en AC-kurve
og multipliserer dette med 1,11
for å beregne RMS-verdien.
Resultatet er ikke en sann verdi,
men en beregnet verdi basert på
antakelsen om at kurven er en
ren sinuskurve. Hvis du måler en
last med en ren sinuskurve, er
Hvis du måler lineære laster,
f.eks. standard induksjonsmotorer, denne metoden svært nøyaktig.
motstandsovner eller
Hvis du måler en krets med
glødelamper, er det enkelt å
en ikke-lineær last, kan
registrere nøyaktige RMSimidlertid avlesningen fra
målinger med et måleverktøy
et måleinstrument med
med gjennomsnittsrespons. Hvis
gjennomsnittsrespons avvike
det imidlertid er en ikke-lineær
med inntil 40 %. Dette kan

forsinke en nøyaktig diagnose
av problemet og kan føre til at
du bytter ut komponenter som
ikke trenger å byttes ut.
Et måleverktøy med sann RMS
er utstyrt med en intern krets
som beregner varmeverdien
i henhold til RMS-formelen.
Denne metoden gir riktig
varmeverdi uavhengig av
strømmens kurveform. Slik vil du
bli i stand til å utføre nøyaktige
målinger av den faktiske
laststrømmen for å kunne
avgjøre om kretsen er defekt
eller overbelastet, eller om
problemet ligger i selve lasten.
Tabellen nedenfor viser noen
eksempler på hvordan verktøy
med gjennomsnittsrespons
og verktøy med sann RMS
responderer på forskjellige
kurveformer.

målingstype

respons for
sinuskurver

respons for firkantkurver

respons for enfase
likeretterdiode

respons for trefase Δ
likeretterdiode

gjennomsnittsrespons

korrekt

10 % for høy

40 % for lav

5 til 30 % for lav

sann RMS

korrekt

korrekt

korrekt

korrekt

Se etter sann RMS-merket.
Hvis du kun skal måle kretser med lineære laster,
vil et måleverktøy med gjennomsnittsrespons,
som Fluke T5, gi nøyaktige målinger. Jobber du
derimot der det kun forekommer ikke-lineære
laster, eller det er en kombinasjon av begge typer,
må du sørge for at du bruker et måleverktøy med
sann RMS-klassifisering.
Det finnes mange slags verktøy med sann RMS, fra
DMM-er og strømtenger til elektrotestere som Fluke
T6. Sikre at verktøyet du velger har sann RMS ved
å se etter ordene «true RMS» (sann RMS) på fronteller bakdekselet, eller se gjennom spesifikasjonene.
Hvis det er et sann RMS-verktøy, vil disse ordene
finnes på verktøyet, i produktspesifikasjonene
eller begge steder. Hvis det ikke står sann RMS i
spesifikasjonene, er det sannsynligvis et verktøy
med gjennomsnittsrespons.

Mål strøm og spenning med sann RMS uten
testledninger. NB! Kun på TN-systemer.
Fluke T6 elektrotestere med integrert FieldSense-teknologi gjør
mer enn bare å detektere spenning. De måler AC-spenning og
-strøm med sann RMS, slik at du raskt får nøyaktige målinger av
både ikke-lineære og lineære laster. FieldSense-teknologi fjerner
behovet for testledninger i de fleste tilfeller*. Bare skyv den åpne
gaffelen over en leder, så ser du strøm, spenning eller begge deler.
Kort oversikt over egenskaper:
• Velg mellom to modeller: T6-1000 (1000 V AC) og T6-600
(600 V AC).
• Mål og vis spenning og strøm med sann RMS samtidig for
effektiv feilsøking.
• Bruk FieldSense-teknologi til å måle AC-spenning og -strøm samt
frekvens på TN-systemer, uten kontakt med spenningsførende
deler.*
• Mål kabler opp til 120 mm med en kjeftåpning på 17,8 mm.
• Bakbelysningen gjør displayet lett å lese i områder med
dårlig lys.
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* Spenningsmåling krever en kapasitiv bane til jord, ordnes av brukeren i de fleste
tilfeller. I noen situasjoner kan det kreves en jordforbindelse via testledningene. NB!
Trådløs måling med Fluke T6 kan kun utføres på TN-systemer.
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