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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest sposób transferu sygnałów analogowych przez barierę pojemno-

ściową oraz układ elektroniczny przeznaczony do transferu sygnałów analogowych przez barierę po-

jemnościową zapewniający zwiększoną odporność na obecność wysokich napięć pomiędzy obwodem 

wejściowym i obwodem wyjściowym. 

Obwody realizujące transfer sygnałów analogowych przez barierę pojemnościową są bardziej 

odporne na wysokie napięcia aniżeli obwody izolacyjne, w których stosuje sprzężenie indukcyjne. 

Duży poziom zaufania opiera się na fakcie, że w obwodach o sprzężeniu pojemnościowym stosuje się 

kondensatory, które są prostsze w konstrukcji od transformatorów. Ponadto, podczas gdy w układach 

o sprzężeniu indukcyjnym konieczne jest stosowanie specyficznych elementów indukcyjnych; w ob-

wodach stosujących sprzężenie pojemnościowe mogą być zastosowane standardowe elementy, któ-

rych poziom niezawodności jest precyzyjnie określony z uwagi na dużą zazwyczaj skalę produkcji. 

Innym czynnikiem przemawiającym na korzyść pojemnościowych elementów sprzęgających jest fakt, 

że ceramiczne dielektryki, które są stosowane w kondensatorach separujących, są znacznie bardziej 

odporne na procesy degradacji wywołane przez czynniki środowiskowe, aniżeli dielektryki polimerowe 

stosowane w elementach indukcyjnych. 

Znane są z polskich opisów patentowych nr 158 919 i 161 592 wykonania izolatorów galwa-

nicznych przeznaczonych do transferu sygnałów analogowych. 

Izolator według polskiego opisu patentowego nr 161 592 ma modulator połączony z pojemno-

ściowym blokiem separacji galwanicznej, który utworzony jest z kondensatorów wysokonapięciowych, 

który z kolei połączony jest z blokiem demodulatora, ten z kolei połączony jest poprzez wzmacniacz 

i filtr dolnoprzepustowy z układem wyjściowym. 

Inne rozwiązanie ujawnione w polskim opisie patentowym nr 158 919 ma blok separacji utwo-

rzony z kondensatorów wysokonapięciowych, przy czym elektrody wysokonapięciowe bloku separacji 

galwanicznej połączone są bezpośrednio z modulatorem, natomiast elektrody niskonapięciowe połą-

czone są poprzez układ symetryzujący z wejściami wzmacniacza różnicowego, którego wyjście połą-

czone jest z jednym wejściem demodulatora, a drugie wejście demodulatora połączone jest bezpo-

średnio z wyjściem generatora przebiegu prostokątnego połączonym z elektrodami niskonapięciowymi 

kondensatorów drugiego bloku separacji galwanicznej. 

Oba rozwiązania przedstawione w opisach patentowych, aczkolwiek pracują poprawnie przy 

dużej różnicy napięć stałych pomiędzy blokiem wejściowym, a blokiem wyjściowym, nie wykazują 

dostatecznej odporności na duże wartości napięć zmiennych rzędu 10 KV pomiędzy blokiem wejścio-

wym i blokiem wyjściowym. Wymagania te są stawiane współczesnym urządzeniom pomiarowym 

pracującym przy obecności wysokich napięć zmiennych. Poprawę tych właściwości oraz jak również 

poprawę stabilności uzyskano w rozwiązaniu według wynalazku. 

Elektryczne rozdzielenie obwodu wejściowego i wyjściowego w pojemnościowych izolatorach 

galwanicznych zapewniają kondensatory separujące, które są w stanie wytrzymać napięcia rzędu 

dziesiątek kilowoltów. Izolator galwaniczny winien również zapewnić odporność na duże wartości na-

pięcia zmiennego. Ponieważ napięcia zmienne o wysokiej wartości występują zazwyczaj w otoczeniu 

energetycznych linii przesyłowych i urządzeniach im towarzyszących, a ich częstotliwość jest określo-

na i wynosi 50 Hz, przyjęto, że izolator galwaniczny winien być odporny na wysokie napięcia zmienne  

o wartości 10 KV i częstotliwości 50 Hz. Oznacza to, że napięcie zmienne o wartości amplitudy 10 KV  

i częstotliwości 50 Hz nie powinno zniekształcać transferowanego przez barierę pojemnościową sy-

gnału analogowego o wartości 10 V z precyzją, co najmniej 10 mV. Zatem, obecność wspólnego na-

pięcia zmiennego o amplitudzie 10 KV i częstotliwości 50 Hz winna spowodować zniekształcenia na-

pięcia wyjściowego o wartość mniejszą od 10 mV. Tak silne tłumienie sygnału wspólnego można zre-

alizować w kilku etapach: poprzez filtrację, tłumienie sygnału wspólnego za pośrednictwem wzmac-

niacza różnicowego, oraz detekcję synchroniczną w układzie demodulatora. Tłumienie sygnału wspól-

nego przez aktywne obwody tłumiące (wzmacniacz różnicowy i detektor synchroniczny) może być 

skutecznie zrealizowane pod warunkiem, że nie zostały przekroczone dopuszczalne wartości napięcia 

wejściowego dla danego obwodu w zastosowanej aplikacji. Praktycznie są to wartości wyraźnie 

mniejsze od wartości zastosowanych napięć zasilania dla danego obwodu. Zatem, wartość amplitudy 

sygnału wspólnego wprowadzonego do któregokolwiek aktywnego obwodu tłumiącego sygnał wspól-

ny nie może być większa od pojedynczych Voltów. Zanim zmodulowany sygnał wejściowy wraz z za-

kłócającym sygnałem wspólnym zostaną wprowadzone do aktywnego obwodu tłumiącego wartość 
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amplitudy sygnału wspólnego musi być zredukowana do poziomu pojedynczych Voltów. Zastosowanie 

podwójnego symetrycznego pojemnościowego dzielnika napięcia o wysokim współczynniku podziału 

zapewnia, że nawet przy obecności zakłócających napięć o amplitudzie 10 KV nie zostaną przekro-

czone dopuszczalne graniczne wartości napięć wejściowych. Jednakże, tak skonstruowany obwód 

tłumi jednocześnie w takim samym stopniu transferowany sygnał analogowy, który następnie musi być 

wzmocniony i odseparowany od zakłócającego sygnału wspólnego. Wymaga to zastosowania wielu 

dodatkowych obwodów w torze przetwarzania sygnału. 

Rozwiązanie według wynalazku upraszcza obwód elektryczny i dopuszcza większy zakres tole-

rancji dla współczynnika podziału dzielnika pojemnościowego. 

Istota sposobu transferu sygnałów analogowych przez barierę pojemnościową według wynalaz-

ku polega na tym, że za pomocą półprzewodnikowych łączników realizuje się procesy szybkiego ła-

dowania pojemności stanowiących dwa symetryczne dzielniki pojemnościowe do wartości napięć rów-

nej lub proporcjonalnej do chwilowej wartości napięcia wejściowego i szybkiego rozładowania pojem-

ności stanowiących dzielniki pojemnościowe do wartości napięcia zbliżonej do zera, przy czym wy-

mienione procesy ładowania i rozładowania realizuje cyklicznie się z ustaloną częstotliwością, a pro-

ces komutacji łączników steruje się za pośrednictwem programowalnego obwodu sterującego, ponad-

to, za pomocą wzmacniacza różnicowego, wzmacnia się różnicę sygnałów wyjściowych z dzielników 

pojemnościowych, dodatkowo sygnał wyjściowy wzmacniacza poddaje się procesowi uśredniania za 

pośrednictwem filtra dolno pasmowego. 

W czasie cyklu ładowania wszystkie łączniki rozłącza się, natomiast w czasie cyklu rozładowa-

nia wszystkie łączniki załącza się. Optymalne parametry impulsów sterujących łącznikami, wcześniej 

programowo ustala się, w programowalnym obwodzie sterującym. 

Układ elektroniczny przeznaczony do transferu sygnałów analogowych przez barierę pojemno-

ściową według wynalazku ma blok wejściowy, który zawiera zespół, co najmniej dwóch półprzewodni-

kowych łączników, które dołączone są do zacisków wejściowych oraz kondensatorów stanowiących 

barierę izolacyjną, które z kolei połączone są z blokiem kondensatorów symetryzujących, ponadto do 

wspólnych węzłów łączących pierwszy kondensator bariery izolacyjnej z pierwszym kondensatorem 

bloku symetryzującego oraz drugi kondensator bariery izolacyjnej z drugim kondensatorem bloku sy-

metryzującego dołączone są łączniki bloku komutacyjnego oraz wejścia dolno-pasmowego wzmac-

niacza różnicowego, którego wyjście dołączone jest do filtra dolno-pasmowego, przy czym do łączni-

ków bloku komutacyjnego doprowadzone są również sygnały sterujące z cyfrowego bloku sterowania, 

który dostarcza również, za pośrednictwem trzeciego i czwartego kondensatora bariery izolacyjnej 

sygnały sterujące półprzewodnikowymi łącznikami w bloku wejściowym. W obwodzie do transferu 

sygnałów analogowych mogą być zastosowane półprzewodnikowe łączniki zrealizowane w oparciu  

o tranzystory N-MOS lub J-FET. Blok symetryzujący, posiada co najmniej jedną parę szeregowo połą-

czonych jednakowych kondensatorów symetryzujących, których wspólny punkt połączenia dołączony 

jest do masy po stronie odbiorczej. Blok symetryzujący połączony jest z blokiem komutacyjnym i dol-

no-pasmowym wzmacniaczem różnicowym, co umożliwia tłumienie sygnału zakłócającego wspólnego 

wynikającego z obecności napięć stałych i zmiennych pomiędzy obwodem wejściowym i obwodem 

wyjściowym. 

Przedmiot wynalazku w przykładzie wykonania ujawniono na rysunku na którym oznaczono: 

blok wejściowy 1, blok separacji galwanicznej 2, blok symetryzujący 3, blok komutacyjny 4, dolno- 

-pasmowy wzmacniacz różnicowy 5, filtr dolno-pasmowy 6 i cyfrowy blok sterowania 7. 

Wejściowy sygnał dolno-pasmowy zwierany jest za pomocą szeregowo połączonych łączników 

K1, K2 stanie załączenia łączników K1, K2 następuje rozładowanie pojemności C1A, C1B. Również  

w stanie załączenia łączników K3, K4 następuje rozładowanie pojemności C2A, C2B. W stanie wyłą-

czenia łączników K1, K2, K3, K4 następuje ładowanie pojemności C1A, C1B do wartości napięcia 

zbliżonej do chwilowej wartości sygnału wejściowego oraz ładowanie pojemności C2A, C2B do warto-

ści napięć proporcjonalnych do chwilowej wartości sygnału wejściowego. W efekcie na zaciskach wej-

ściowych dolno-pasmowego wzmacniacza różnicowego 5 pojawi się prostokątny sygnał o częstotliwo-

ści ustalonej przez cyfrowy blok sterowania 7, którego amplituda jest liniowo proporcjonalna do chwilo-

wej wartości sygnału wejściowego. Wyjściowy sygnał z dolno-pasmowego wzmacniacza różnicowego 5 

po procesie filtracji w bloku filtra dolno-pasmowego 6 odtwarza wejściowy sygnał analogowy. Ten obwód 

elektryczny realizuje kilka funkcji jednocześnie: kluczowanie wejść dzielników - łączniki K1, K2, kluczo-

wanie wyjść dzielników - łączniki K3, K4, funkcję separacji galwanicznej - pojemności C1A, C1B, funkcję 

tłumienia sygnału i napięć zakłócających - dzielniki pojemnościowe C1A-C2A, C1B-C2B, funkcję  
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separacji sygnału analogowego od napięć zakłócających - wzmacniacz różnicowy 5 z dołączonym 

blokiem symetryzującym 3 oraz blokiem komutacyjnym 4. Istotną korzystną właściwością układu we-

dług wynalazku jest jego elastyczność i duża odporność na wysokie napięcia zakłócające. Ponieważ 

cyfrowy blok sterowania 7 wymusza pracę łączników K1, K2, K3, K4 ze znacznie większą częstotliwo-

ścią aniżeli częstotliwość wejściowego napięcia zakłócającego o wysokich amplitudach, których czę-

stotliwość zazwyczaj wynosi ok. 50 Hz, to stopień tłumienia przez dzielniki C1A-C2A, i C1B-C2B może 

być ustawiony na znacznie niższym poziomie. 

Mniejsze tłumienie oznacza, że na wejście dolno-pasmowego wzmacniacza różnicowego 5 zo-

stanie wprowadzony sygnał o większej amplitudzie. Jednocześnie, pomimo zmniejszonego tłumienia, 

wartości napięć zakłócających względem masy nie przekroczą dopuszczalnych wartości, ponieważ  

w czasie półokresu napięcia zakłócającego kondensatory C2A, C2B, z których pobierane jest napięcie 

wejściowe dolno-pasmowego wzmacniacza różnicowego 5, są wielokrotnie rozładowywane. Zatem, 

nawet przy średnim współczynniku podziału napięcia (przykładowo 1:100) i wysokich napięciach za-

kłócających (10 KV), nie zostaną przekroczone dopuszczalne wartości napięcia na wejściu dolno-

pasmowego wzmacniacza różnicowego 5. Ta cecha jest bardzo korzystna, ponieważ mniejszy 

współczynnik podziału dzielników pojemnościowych C1A-C2A i C1B-C2B, w tym przypadku, popra-

wia relację pomiędzy wartością sygnału, a wartością rzeczywistego napięcia zakłócającego na we j-

ściu dolno-pasmowego wzmacniacza różnicowego 5. 

Inną korzystną właściwością układu według wynalazku jest uproszczone sterowanie łącznikami 

K1, K2, K3, K4. Ponieważ pojemnościowe dzielniki C1A-C2A, C1B-C2B nie wprowadzają znaczących 

przesunięć fazowych pomiędzy sygnałem wejściowym i sygnałem wyjściowym łączniki mogą być ste-

rowane jednym sygnałem bez konieczności stosowania korekty fazowej. 

 

 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Sposób transferu sygnałów analogowych przez barierę pojemnościową, znamienny tym, że 

za pomocą półprzewodnikowych łączników realizuje się procesy szybkiego ładowania pojemności 

stanowiących dwa symetryczne dzielniki pojemnościowe do wartości napięć równej lub proporcjonal-

nej do chwilowej wartości napięcia wejściowego i szybkiego rozładowania pojemności stanowiących 

dzielniki pojemnościowe do wartości napięcia zbliżonej do zera, przy czym wymienione procesy łado-

wania i rozładowania realizuje się cyklicznie z ustaloną częstotliwością, a proces komutacji łączników 

steruje się za pośrednictwem programowalnego obwodu sterującego, ponadto, za pomocą wzmacnia-

cza różnicowego, wzmacnia się różnicę sygnałów wyjściowych z dzielników pojemnościowych, dodat-

kowo sygnał wyjściowy wzmacniacza poddaje się procesowi uśredniania za pośrednictwem filtra dol-

no-pasmowego. 

2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że w czasie cyklu ładowania wszystkie łączniki 

(K1, K2, K3, K4) rozłącza się, natomiast w czasie cyklu rozładowania wszystkie łączniki załącza się. 

3. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że procesy załączania i wyłączania łączników ste-

ruje się za pomocą programowalnego obwodu sterującego (7), w którym wcześniej programowo ustala 

się optymalne parametry impulsów sterujących. 

4. Układ elektroniczny przeznaczony do transferu sygnałów analogowych przez barierą pojem-

nościową zawierający pojemnościowy blok separacji galwanicznej, wejściowy obwód przełączający, 

różnicowy wzmacniacz dolnopasmowy i ampli-filtr dolnoprzepustowy, znamienny tym, że ma blok 

wejściowy (1), który zawiera zespół co najmniej dwóch półprzewodnikowych łączników (K1), (K2), 

które dołączone są do zacisków wejściowych oraz kondensatorów (C1A), (C1B) stanowiących barierę 

izolacyjną, które z kolei połączone są z blokiem kondensatorów symetryzujących (C2A), (C2B), po-

nadto do wspólnych węzłów łączących kondensatory (C1A), (C2A) oraz (C1B), (C2B) dołączone są 

łączniki (K3), (K4) oraz wejścia dolno-pasmowego wzmacniacza różnicowego (5), którego wyjście 

dołączone jest do filtra dolno-pasmowego (6), przy czym do łączników (K3), (K4) doprowadzone są 

również sygnały sterujące z cyfrowego bloku sterowania (7), który dostarcza również, za pośrednic-

twem kondensatorów separujących (C3A), (C3B) sygnały sterujące kluczami (K1), (K2) w bloku wej-

ściowym (1). 

5. Układ według zastrz. 4, znamienny tym, że półprzewodnikowe łączniki (K1, K2, K3, K4) zre-

alizowano na bazie tranzystorów N-MOS. 
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6. Układ według zastrz. 4, znamienny tym, że półprzewodnikowe łączniki (K1, K2, K3, K4) zre-

alizowano na bazie tranzystorów J-FET. 

7. Układ według zastrz. 4, znamienny tym, że pojemnościowy blok symetryzujący (3) ma co 

najmniej jedną parę szeregowo połączonych jednakowych kondensatorów symetryzujących (C2A), 

(C2B), których wspólny punkt połączenia dołączony jest do masy po stronie odbiorczej.  

8. Układ według zastrz. 4, znamienny tym, że ma blok symetryzujący (3) połączony z blokiem 

komutacyjnym (4) i dolno-pasmowym wzmacniaczem różnicowym (5) co umożliwia tłumienie wspól-

nego sygnału zakłócającego wynikającego z obecności napięć stałych i zmiennych pomiędzy obwo-

dem wejściowym (1) i obwodem wyjściowym. 
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Rysunek 
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