
Ellenállásmérés Wheatstone-híddal 

- kiegyensúlyozott Wheatstone-híd hiányzó ellenállás értékének meghatározása (lásd feladat) 

A Wheatstone-híd1 lényegében két feszültségosztóból kialakított négypólus áramkör.. 

Főleg ellenállások, kapacitív- és induktív reaktanciák, impedanciák (Wien-híd, Schering-híd, Maxwell-

híd), valamint nemvillamos mennyiségek mérésére alkalmas. Ahol az egyik hídágban egy szenzor van, 

mely lényegében egy nemvillamos-villamos átalakító. Ilyen érzékelő lehet: a fotóellenállás, a 

termisztor, a nyúlásmérő bélyeg, az elmozdulás mérők, stb.). Mindezek mellett nemcsak kétpólusok 

vizsgálatára alkalmas a hídáramkör, hanem négypólusok bemeneti paramétereinek mérésére is. 

A Wheatstone-híd származtatása: 

 

Írjuk fel a két feszültségosztó egyenletét! 

 

Ebből levezethető2, hogy a hídegyensúly:  

 

 

 

A hídegyensúly a Wheatstone-híd kiegyenlített 

állapotában adódik (UAB -a kimeneti feszültség nulla 

értékű), vagyis, ha a szemközti hídágak ellenállásainak 

szorzata azonos.  

                                                           
1 Sir Charles Wheatstone (1802 – 1875) angol fizikus és feltalálóról kapta a nevét. 
2 http://www.mikeelektronika.hu/DOK/Wheatstone_hid.pdf  

Ismertesse a Wheatstone-híddal történő ellenállásmérést! 

Részletezze: 
- a Wheatstone-híd származtatását  

- a Wheatstone-híd kiegyenlített állapotát  

- a hídegyensúly és a hídáttétel fogalmát 
- a Wheatstone-híd alkalmazását, a mérés menetét, eszközeit 

http://www.mikeelektronika.hu/DOK/Wheatstone_hid.pdf


Ellenállásmérés Wheatstone-híddal 

A Wheatstone-híd alkalmazása 

Az ellenállás mérésére alkalmas Wheatstone-

híd kapcsolási rajzán láthatjuk, hogy RX 

ismeretlen ellenállás hídágában egy RP 

hitelesen, és kis fokozatokban állítható 

normál ellenállást tartalmaz, amellyel a 

kimeneti feszültséget tudjuk nagyon pontosan 

nullára beállítani. RP értéke a 

fokozatkapcsolók állásain vagy egy skálán 

olvasható le. 

Kiegyenlített állapotban: RX*R2=RP*R1 

Az ismeretlen ellenállást pedig ebből az 

összefüggésből kifejezve: 

𝑅𝑥 = 𝑅𝑝 ∗
𝑅1
𝑅2

 

A hídáttétel 

Az 
𝑅1

𝑅2
 hányadost hídáttételnek vagy hídviszonynak 

nevezzük, és minden értéke 10-nek valamilyen egész 
hatványa, 10-2, 10-1, 1, 101, 102 
A mérés elvégzése után az ismeretlen ellenállás 
értékének kiszámításához a kiegyenlítéskor 
leolvasott RP értéket a hídáttétellel kell megszorozni.  
A kimenetre egy nagyon érzékeny műszert, egy 
galvanométert3 kell kapcsolni. Ez a műszer 
kiegyenlítéses rendszerű, ami azt jelenti, hogy akkor 
kell a beállított értékeket leolvasni, amikor a műszer 
egyensúlyi, vagyis nulla állapotot jelez. 
 
 

Gyakorlati feladat: Itt ismert az RX.  

Részletesebben: ITT 

                                                           
3 A galvanométer elektronikai mérőműszer. Fő, és egyben legfontosabb feladata hídkapcsolásokban a nulla állapot 

kijelzése. Kivitele ezért középnullás. A kialakításától függően lengőtekercses, vagy lengőmágneses, feszített 
szálas, csúcsos, vagy lengőszálas, fém, üveg, vagy fénymutatós. Készül átkapcsolható méréshatárral is. 

http://www.mikeelektronika.hu/DOK/Wheatstone_hid.pdf
http://www.mikeelektronika.hu/DOK/Wheatstone_hid.pdf

