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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest dzielnik wysokiego napięcia. Stosowany w znanych układach do 

pomiaru wysokiego napięcia zwłaszcza w dzielnikach wysokiego napięcia z autokalibracją. Przezna-

czony jest w szczególności do pomiarów w warunkach technicznych, w których występują zakłócenia. 

Znane są, między innymi z książki „Zakłócenia w aparaturze elektronicznej” Lech Hasse wyd. 

Radiotechnik Sp. z o.o. Warszawa 1995; s. 92–97, ogólne zasady i sposoby ekranowania wieloczłono-

wych urządzeń elektrycznych i elektronicznych w celu uniknięcia zjawiska interferencji elektromagne-

tycznej i wpływu zaburzeń zewnętrznych na sygnały pomiarowe. Brakuje szczegółowych rozwiązań 

w odniesieniu do licznych konkretnych aplikacji w urządzeniach pomiarowych w rodzaju impedancyj-

nych dzielników, polegających na określeniu liczby, wzajemnego usytuowania i zweryfikowanego połą-

czenia ekranów obejmujących poszczególne człony urządzenia celem uzyskania najmniejszego po-

ziomu zakłóceń sygnałów pomiarowych. 

Istotą rozwiązania, według wynalazku jest zastosowanie ekranowania tych elementów dzielnika, 

które są wrażliwe na wpływ zakłóceń przez co mogą znacząco wpływać na wynik pomiaru. Rozwiązanie 

dotyczy dzielnika zawierającego człon impedancyjny wejściowy, człon impedancyjny wyjściowy pierw-

szy i człon impedancyjny wyjściowy drugi zbocznikowany łącznikiem, połączone kolejno, szeregowo 

pomiędzy wejściem wysokiego napięcia a masą. Dzielnik ten ma wyjście pomiarowe z węzła pomiędzy 

członem impedancyjnym wejściowym a członem impedancyjnym wyjściowym pierwszym. 

 Człon impedancyjny wejściowy, częściowo lub całkowicie człon impedancyjny wyjściowy 

pierwszy oraz wyjścia pomiarowe umieszczone są w elektrostatycznym ekranie górnym, który 

połączony jest galwanicznie z wejściem wysokiego napięcia. 

 Człon impedancyjny wyjściowy pierwszy, wyjścia pomiarowe oraz część lub cały człon impe-

dancyjny wejściowy, umieszczone są wewnątrz elektrostatycznego ekranu środkowego, który 

połączony jest galwanicznie z węzłem pomiędzy członami impedancyjnymi wyjściowym pierw-

szym i wyjściowym drugim. 

 Wyprowadzenie wyjścia pomiarowego wykonane jest kablem koncentrycznym w dwóch ekra-

nach, z których wewnętrzny połączony jest galwanicznie z ekranem środkowym, a zewnętrzny 

połączony jest z masą. 

Korzystnie jest jeśli dodatkowo ekran środkowy oraz częściowo lub całkowicie ekran górny 

umieszczone są w wewnętrznej przestrzeni ekranu dolnego, połączonego galwanicznie z masą. 

Korzystnie jest jeśli ekran środkowy umieszczony jest wewnątrz ekranu górnego. Możliwe jest też 

usytuowanie odwrotne czyli umieszczenie ekranu górnego wewnątrz ekranu środkowego. 

Korzyścią jest możliwość włączenia pierwszego miernika obniżonego napięcia pomiędzy prze-

wodem i ekranem/oplotem wewnętrznym kabla koncentrycznego, wyprowadzonego z wyjścia pomia-

rowego. 

Podobnie korzystnym jest gdy drugi miernik obniżonego napięcia włączony jest pomiędzy ekra-

nami/oplotami kabla koncentrycznego, wyprowadzonego z wyjścia pomiarowego. 

Korzystne jest też usytuowanie kabla koncentrycznego, wyprowadzonego z wyjścia pomiaro-

wego, osiowo względem członów impedancyjnych i osiowo względem ekranów. 

Podczas normalnego, nie awaryjnego użytkowania zaobserwowano, że w węźle pomiędzy czło-

nem impedancyjnym wejściowym a członem impedancyjnym wyjściowym pierwszym, z którego odbie-

rane jest obniżone napięcie występują znaczące zakłócenia. Dzięki zastosowaniu ekranów, usytuowa-

nych według wynalazku, wyeliminowano to źródło błędów pomiarowych. 

Przedmiot wynalazku przedstawiono w przykładowych rozwiązaniach pokazanych schematycz-

nie na rysunku. Na fig. 1 przedstawiono przykład I, a na fig. 2 przykład II. 

W obu przykładowych rozwiązaniach dzielnik zawiera człon impedancyjny wejściowy Q, człon 

impedancyjny wyjściowy pierwszy P i człon impedancyjny wyjściowy drugi T zbocznikowany łączni-

kiem S, połączone kolejno, szeregowo pomiędzy wejściem wysokiego napięcia WWN a masą GND. 

Wyjście pomiarowe WP znajduje się pomiędzy członem impedancyjnym wejściowym Q a członem im-

pedancyjnym wyjściowym pierwszym P1. 

W przykładowych dzielnikach umieszczony jest elektrostatyczny ekran górny E1 obejmujący 

człon impedancyjny wejściowy Q, częściowo lub całkowicie człon impedancyjny wyjściowy pierwszy P 

oraz węzeł wyjścia pomiarowego WP. Ekran ten połączony jest galwanicznie z wejściem wysokiego  
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napięcia WWN. W dzielnikach tych umieszczony jest też elektrostatyczny ekran środkowy E2 obejmu-

jący człon impedancyjny wyjściowy pierwszy P, węzeł wyjścia pomiarowego WP oraz część lub cały 

człon impedancyjny wejściowy Q. Ten ekran połączony jest galwanicznie z węzłem pomiędzy członami 

impedancyjnymi wyjściowym pierwszym P i wyjściowym drugim T. Wyprowadzenie wyjścia pomiaro-

wego WP wykonane jest kablem koncentrycznym w dwóch ekranach w postaci oplotów. Oplot we-

wnętrzny OW połączony jest galwanicznie z ekranem wyjścia E2, a oplot zewnętrzny OZ połączony jest 

z masą GND. Ponadto ekran wyjścia E2 i częściowo ekran wejścia E1 umieszczone są w ekranie ze-

wnętrznym E3, połączonym galwanicznie z masą GND. W przykładowych rozwiązaniach ekrany wyko-

nane są w postaci walców obejmujących wymienione powyżej człony i elementy dzielnika. W obu przy-

kładach kabel koncentryczny wyprowadzenia wyjścia pomiarowego WP usytuowany jest osiowo wzglę-

dem członów impedancyjnych i osiowo względem ekranów. 

Miernik pierwszy M1 obniżonego napięcia włączony jest pomiędzy przewodem wewnętrznym 

i oplotem wewnętrznym OW kabla koncentrycznego, wyprowadzonego z wyjścia pomiarowego WP.  

Pomiędzy oplotami OW;OZ kabla koncentrycznego, wyprowadzonego z wyjścia pomiarowego, (WP) 

włączony jest miernik drugi M2 obniżonego napięcia. 

Różnica pomiędzy przykładowymi rozwiązaniami polega na innym usytuowaniu ekranów wzglę-

dem siebie. 

P r z y k ł a d  I 

W tym rozwiązaniu, opisanym szczegółowo powyżej, ekran środkowy E2 umieszczony jest we-

wnątrz ekranu górnego E1. 

P r z y k ł a d  II 

W tym rozwiązaniu, również opisanym powyżej, ekran wejścia E1 umieszczony jest wewnątrz 

ekranu środkowego E2. 

Zespół ekranów, według wynalazku może być także zastosowany do dzielników napięcia o in-

nym, podobnym układzie połączeń. 

 

Wykaz oznaczeń 

WWN wejście wysokiego napięcia 

GND masa 

WP wyjście pomiarowe 

Q człon impedancyjny wejściowy 

P  człon impedancyjny wyjściowy pierwszy 

T  człon impedancyjny wyjściowy drugi 

S  łącznik 

E1 ekran górny 

E2 ekran środkowy 

E3 ekran dolny 

OW oplot wewnętrzny kabla koncentrycznego wyprowadzenia wyjścia pomiarowego 

OZ  oplot zewnętrzny kabla koncentrycznego wyprowadzenia wyjścia pomiarowego 

M1 miernik pierwszy obniżonego napięcia 

M2 miernik drugi obniżonego napięcia 

 

 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Dzielnik wysokiego napięcia, zawierający człon impedancyjny wejściowy, człon impedancyjny 

wyjściowy pierwszy i człon impedancyjny wyjściowy drugi zbocznikowany łącznikiem, połą-

czone kolejno, szeregowo pomiędzy wejściem wysokiego napięcia a masą, i mający wyjście 

pomiarowe z węzła pomiędzy członem impedancyjnym wejściowym a członem impedancyj-

nym wyjściowym pierwszym, znamienny tym, że 

 człon impedancyjny wejściowy (Q) oraz, częściowo lub całkowicie, człon impedancyjny 

wyjściowy pierwszy (P) oraz węzeł wyjścia pomiarowego (WP) umieszczone są w elek-

trostatycznym ekranie górnym (E1), przy czym ten ekran połączony jest galwanicznie 

z wejściem wysokiego napięcia (WWN), 
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 człon impedancyjny wyjściowy pierwszy (P), węzeł wyjścia pomiarowego (WP) oraz 

część lub cały człon impedancyjny wejściowy (Q), umieszczone są wewnątrz elektrosta-

tycznego ekranu środkowego (E2) połączonego galwanicznie z węzłem pomiędzy czło-

nami impedancyjnymi wyjściowym pierwszym (P) i wyjściowym drugim (T), 

 natomiast wyprowadzenie z węzła wyjścia pomiarowego (WP) wykonane jest kablem 

koncentrycznym z podwójnym oplotem, z których wewnętrzny (OW) połączony jest gal-

wanicznie z ekranem środkowym (E2), a zewnętrzny (OZ) połączony jest z masą (GND). 

2. Dzielnik, według zastrz. 1, znamienny tym, że ekran środkowy (E2) oraz, częściowo lub cał-

kowicie, ekran górny (E1) umieszczone są w ekranie dolnym (E3), połączonym galwanicznie 

z masą (GND). 

3. Dzielnik, według zastrz. 1, znamienny tym, że ekran środkowy (E2) umieszczony jest we-

wnątrz albo na zewnątrz ekranu górnego (E1). 

4. Dzielnik, według zastrz. 1, znamienny tym, że miernik pierwszy (M1) obniżonego napięcia 

włączony jest pomiędzy przewodem i oplotem wewnętrznym (OW) kabla koncentrycznego, 

wyprowadzonego z wyjścia pomiarowego (WP). 

5. Dzielnik, według zastrz. 1, znamienny tym, że miernik drugi (M2) obniżonego napięcia włą-

czony jest, pomiędzy oplotami (OW;OZ) kabla koncentrycznego, wyprowadzonego z wyjścia 

pomiarowego (WP). 

6. Dzielnik, według zastrz. 1, znamienny tym, że kabel koncentryczny, wyprowadzony z wyjścia 

pomiarowego (WP), usytuowany jest osiowo względem członów impedancyjnych i osiowo 

względem ekranów. 
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Rysunki 
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