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Elektronisch meetinstrument waar we de grootheden
van de wet van ohm kunnen mee meten

Spanning (Volt)

Stroom (Ampère) Weerstand (Ohm)

Wat is een multimeter of universeelmeter ?



  

Naast de basisgrootheden, spanningspanning,stroomstroom en weerstandweerstand, 
heeft men, afhankelijk van het budget, 
nog keuze uit andere meetmogelijkheden zoals:

●Diodetest

●Temperatuur

●Doorbeltest (continuity)

●Frekwentie

●Capaciteit

●Enz.



  

Multimeters  ?

Geen echte multimeters, geven een ruwe 
aanduiding van de spanning.

Wel zeer handig om aanwezigheid van spanning 
te zien of een zekering te testen. 



  

Multimeter eigenschappen
opbouw 

● Analoge meterAnaloge meter

● Mechanisch systeem

● Spoel draaibaar opgehangen in een magnetisch veld

● stroom door deze spoel laat de naald uitwijken

● Draaispoelmeter of kruisspoelmeter enkel DC

● Elektromagnetische meter DC en A

Draaispoel                              kruisspoel                         elektromagnetisch



  

Multimeter eigenschappen
opbouw 

● Digitale meterDigitale meter

● Zet via analoog naar digitaal converter (ADC) het te 
meten signaal om naar een digitale waarde (aflezing)

● Kan hierop eventueel berekeningen uitvoeren



  

Meten van spanning (Volt) 

Aansluiten van de multimeter in parallel met het meetobject 

U (V) = I (A) x R (Ω) 



  

Meten van spanning (Volt)
uitbreiden van meetbereik 

Door een spanningsdeler ingebouwd in de multimeter kan 
men schakelen tussen verschillende meetbereiken 

U (V) = I (A) x R (Ω) 



  

Meten van spanning (Volt)
uitbreiden van meetbereik 

Voor hoge spanning waar er gevaar is voor overslag kan men gebruik maken van 
een externe spanningsdeler, geschikt om deze hoge spanning terug te brengen naar 
een veilig bereik op de multimeter 

U (V) = I (A) x R (Ω) 



  

Meten van stroom (Ampère) 

Aansluiten van de multimeter in serie met het meetobject 

De kring moet dus onderbroken worden om de meter aan te sluiten

I (A) = U (V) / R (Ω) 



  

Meten van stroom (Ampère) 
uitbreiden van meetbereik

Door aansluiten van een meetshunt in serie met het 
meetobject kan men de stroom door de meter beperken. 

Bij hoge inwendige weerstand van de meter kan men de stroom door 
de meter verwaarlozen, men meet dus de spanning over de shunt.

I (A) = U (V) / R (Ω) 



  

Meten van stroom (Ampère) 
uitbreiden van meetbereik

Voor grote stromen kan men een externe meetshunt in 
serie met het meetobject aansluiten.

Een gewone voltmeter kan dan als uitlezing dienen.

I (A) = U (V) / R (Ω) 



  

Meten van stroom (Ampère) 
uitbreiden van meetbereik

Indien men de stroomkring niet wil onderbreken kan men 
gebruik maken van een stroomtransfo of stroomtang.

I (A) = U (V) / R (Ω) 



  

Meten van stroom (Ampère) 
uitbreiden van meetbereik

                   AC                                                   DC
Voor wisselspanning (AC) kan een eenvoudige transfo dienst doen.

Voor gelijkspanning (DC) heeft men een tang met hallsensor nodig.

I (A) = U (V) / R (Ω) 



  

Meten van weerstand (Ohm) 

Om geen invloed te hebben van andere componenten 
moet het meetobject losgenomen worden uit de schakeling

Om te kunnen meten is er een inwendige voeding (batterij) nodig.

R (Ω) = U (V) / I (A) 



  

Meten van weerstand (Ohm)
meetprincipe analooganaloog 

Met een ingebouwde nul-potentiometer (zero-adjust) bij kortgesloten 
meetpennen de maximum uitwijking instellen (einde schaal).

Een weerstand tussen de meetpennen geeft een vermindering van 
dit maximum evenredig met de weerstandswaarde.(schaal in ohm)

R (Ω) = U (V) / I (A) 



  

Meten van weerstand (Ohm)
meetprincipe digitaaldigitaal 

Door een gekende stroom van een  inwendige stroombron door de te 
meten weerstand te sturen en de bijbehorende spanningsval te 
meten, kan men de weerstandswaarde berekenen en op het display 
als ohmse waarde weergeven.

Een nulstelling is dus niet nodig.

R (Ω) = U (V) / I (A) 



  

Multimeter eigenschappen
inwendige weerstand (ingangsimpedantie) 

De eigen weerstand van de multimeter heeft invloed op het 
meetresultaat.

Voor spanningsmeting zo hoog mogelijk (ideaal oneindig)

Voor stroommeting zo laag mogelijk (ideaal 0 )



  

Multimeter eigenschappen
inwendige weerstand (ingangsimpedantie) 

● Analoge metersAnaloge meters

● Meestal lagere weerstand 
dan digitale meters

● Weerstand afhankelijk van 
schaal  in KΩ / V

● Verschillend voor DC of AC 

● Digitale metersDigitale meters

● Vaste weerstand over alle 
meetbereiken meestal       
> 10MΩ

● Geen verschil voor AC of 
DC



  

Multimeter eigenschappen
nauwkeurigheid 

● Analoge metersAnaloge meters

● Aangegeven met een klasse vb : klasse 2,5

● Dit cijfer geeft de maximaal mogelijke meetfout in % van 
de volle schaaluitslag aan.

● Vb: meetbereik 30 Volt met  klasse 2,5 (%) geeft mogelijke 
meetfout van +/- 0,75 Volt (30x0,025) voor dit meetbereik.

● 1 Volt gemeten op bereik 30 Volt kan dus in realiteit tussen 
 0,25 en 1,75 Volt liggen !

● Daarom is het belangrijk steeds op een zo klein mogelijk 
meetbereik  te werken.



  

Multimeter eigenschappen
nauwkeurigheid 

● Analoge metersAnaloge meters

● Naast de meetfout door de 
multimeter kan men nog een 
afleesfout maken door schuin 
op de meternaald te kijken.

● Dit noemt men de parallax.

● Betere meters hebben een 
spiegelschaal om deze fout 
tegen te gaan.

● Als men de meter afleest 
boven zijn spiegelbeeld is er 
geen afleesfout.



  

Multimeter eigenschappen
nauwkeurigheid 

● Digitale metersDigitale meters

● Aangegeven met een percentage van de afgelezen 
waarde.

● Vb: bij een afgelezen waarde van 100,0 Volt met 1 % 
nauwkeurigheid kan de werkelijke waarde liggen tussen 
101,0 Volt en 99,0 Volt. 

● Bovenop deze afwijking komt nog een aantal digits op het 
laagste cijfer.

● Vb +/- 2 digits afwijking.

● Dit geeft voor bovenstaand voorbeeld een werkelijke 
waarde tussen  98,8 en 101,2 Volt



  

 Multimeter eigenschappen
nauwkeurigheid 

● Bij een multimeter met 3,5 digit display is de maximum 
schaalaanduiding :

+/- 1999

+/- 199,9

+/- 19,99

+/- 1,999
● Ook hier is het belangrijk steeds op het kleinst mogelijk meetbereik 

te werken. 

● fout = % op afgelezen waarde + /- aantal digits op laagste digit.

Dikwijls kiest de meter zelf de meest nauwkeurige schaal 
(autoranging).



  

Multimeter eigenschappen
meten van wissel(ende) spanning en golfvormen 

Bij wisselspanning- of stroom onderscheiden we:

● De piek waarde

● De gemiddelde waarde

● De effectieve waarde

● De Vormfactor



  

Multimeter eigenschappen
meten van wissel(ende) spanning en golfvormen 

De piek waarde

De gemiddelde waarde

De effectieve waarde

De Vormfactor



  

Multimeter eigenschappen
meten van wissel(ende) spanning en golfvormen 

Begrip piekwaarde bij wisselspanning- of stroom:

De piekwaarde  is de hoogste spanning of stroom die ooit bereikt 
wordt.

Gelijkspanning (DC)                            wisselspanning (AC)      



  

Multimeter eigenschappen
meten van wissel(ende) spanning en golfvormen 

De piek waarde

De gemiddelde waarde

De effectieve waarde

De Vormfactor



  

Multimeter eigenschappen
meten van wissel(ende) spanning en golfvormen 

Begrip gemiddelde waarde bij wisselspanning- of stroom:

Is de waarde van een denkbeeldige gelijkspanning die eenzelfde 
hoeveelheid elektriciteit zou verplaatsen als de wisselspanning over 
eenzelfde tijd.

 Gelijkspanning (DC)                    sinusvormige wisselspanning (AC)  
    



  

Multimeter eigenschappen
Meten van wissel(ende) spanning en golfvormen 

Begrip gemiddelde waarde bij sinusvormige wisselspanning.

● Over een volledige periode T 
is de gemiddelde wiskundige 
waarde 0

● Een multimeter op dc bereik 
geeft dus 0 Volt aan.

Gemiddelde waarde van de wiskundige waarden van een sinus.
 



  

Multimeter eigenschappen
Meten van wissel(ende) spanning en golfvormen 

Begrip gemiddelde waarde bij sinusvormige wisselspanning

● Over een  periode T is de 
gemiddelde waarde: 

Gemiddelde waarde van de absolute waarden van een sinus.

(dubbelzijdige gelijkrichting)

De gemiddelde waarde is de waarde van een denkbeeldige 
gelijkspanning die eenzelfde hoeveelheid elektriciteit zou 
verplaatsen als de gelijkgerichte wisselspanning over eenzelfde tijd.

Dit is de formule die we gebruiken in 
de elektrotechniek.

Aangepaste definitie: 



  

Multimeter eigenschappen
meten van wissel(ende) spanning en golfvormen 

De piek waarde

De gemiddelde waarde

De effectieve waarde

De Vormfactor



  

Multimeter eigenschappen
meten van wissel(ende) spanning en golfvormen 

Begrip effectieve (of RMS)waarde bij wisselspanning- of 
stroom:

De effectieve waarde is de waarde van een gelijkstroom of -spanning 
die in een zuivere weerstand dezelfde hoeveelheid warmte zou 
produceren als de wisselstroom.

 Gelijkspanning (DC)                    sinusvormige wisselspanning (AC)  
    



  

Multimeter eigenschappen
meten van wissel(ende) spanning en golfvormen 

Begrip effectieve (of RMS)waarde bij wisselspanning- of 
stroom:

● Met deze effectieve of RMS waarde werken we in de praktijk.

● Als we spreken van een netspanning van 230 Volt ,dan bedoelen 
we 230 Volt effectief. 

● De multimeter geeft deze waarde weer op AC bereik



  

Multimeter eigenschappen
meten van wissel(ende) spanning en golfvormen 

De piek waarde

De gemiddelde waarde

De effectieve waarde

De Vormfactor



  

Multimeter eigenschappen
meten van wissel(ende) spanning en golfvormen 

Begrip vormfactor bij wisselspanning- of stroom:

● De vormfactor geeft de verhouding aan tussen de 
effectieve waarde en de gemiddelde waarde. 

● Bij een sinusvormige wisselspanning/stroom is de vormfactor 1.11

● Ook voor niet sinusvormige signalen kan men wiskundig een 
vormfactor berekenen.   



  

Multimeter eigenschappen
meten van wissel(ende) spanning en golfvormen 

In de praktijk werken we met de effectieve of RMS waarde.
● Hoe meet onze multimeter deze effectieve (of RMS)waarde bij 

wisselspanning- of stroom?

● Analoge metersAnaloge meters
● De multimeter richt het te meten signaal 

eerst gelijk.

● Hij meet dus de gemiddelde waarde . 

● De schaal geeft echter de effectieve waarde 
aan door de gemiddelde waarde te 
vermenigvuldigen met de vormfactor

● De meting is dus enkel correct bij 
zuiver sinusvormige signalen !



  

Multimeter eigenschappen
meten van wissel(ende) spanning en golfvormen 

In de praktijk werken we met de effectieve of RMS waarde.
● Hoe meet onze multimeter deze effectieve (of RMS)waarde bij 

wisselspanning- of stroom?

● Digitale metersDigitale meters
● 95% van de digitale  multimeters werkt op 

dezelfde wijze als de analoge (gelijkrichting)

● Zij meten dus de gemiddelde waarde . 

● De schaal geeft echter de effectieve waarde 
aan door de gemiddelde waarde te 
vermenigvuldigen met de vormfactor

● De meting is dus enkel correct bij 
zuiver sinusvormige signalen !



  

Multimeter eigenschappen
meten van wissel(ende) spanning en golfvormen 

Effectieve waarde (RMS ) meten van een niet sinusvormig 
signaal

Hiervoor hebben we een true-RMS meter nodig.

● Analoge meters : Analoge meters : true-rms meters zijn 
zeldzaam (werken thermisch)

● Digitale meters : Digitale meters : true-rms meters 
werken via A/D omzetters en 
wiskundige berekeningen.

● De true-rms meters  meten de correcte 
waarde bij alle golfvormen.



  

Multimeter geschikt voor Hoogfrekwent?
Rechtstreeks kunnen we geen HF spanning of stroom meten.

Wel via een omweg. 

● Via detectie (gelijkrichting) : Via detectie (gelijkrichting) : 
de multimeter kan dienen als 
aflezing.

● Via logaritmisch detector IC : Via logaritmisch detector IC : 
vb AD8313 van analog device.

Multimeter kan dienst doen als 
aflezing.



  

Multimeter veiligheid 

● Multimeters zijn onderverdeeld in 4 veiligheidscategorieën 

CAT I tot CAT IV met bijhorende spanning.

● Deze categorie is afhankelijk van de te verwachten 
piekspanning en kortsluitstroom.

Vb: CAT III 1000V



  

 Voor-  en nadelen analoge multimeter
● VoordeelVoordeel.

● Geen batterij nodig voor 
spanning en stroom

● Geeft beter een trend weer 
bij trage signalen

● Goed voor gemiddelde 
waarde te meten

● NadeelNadeel

● Lagere  inwendige  
weerstand..

● Mechanisch niet zo robust

● Niet onder elke hoek 
bruikbaar

● Gevaar voor beschadiging 
bij polariteitswissel op DC

● True-rms meting moeilijk 
mogelijk

● Nullen voor ohm meting

● ….



  

 Voor-  en nadelen digitale multimeter
● VoordeelVoordeel

● Hoge inwendige weerstand.

● Robust

● Bruikbaar onder elke hoek

● True-rms eenvoudig 
mogelijk

● Veel extra's

● Geen gevaar voor polariteit 
op DC 

● Autoranging / selectie

● …..

● NadeelNadeel

● Steeds voeding nodig (bat)

● Geeft slecht trend weer bij 
trage signalen



  

Meten is weten 

Weet wat je meet !

MaarMaar



  

Dan nu over naar de praktijk !

ON4PRAON4PRA         multimetersmultimeters
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