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Plan Prezentacji 

1. Ogólna informacja o wykonanych pomiarach 

2. Stan istniejący sieci 

3. Zakres modyfikacji 

4. Wyniki pomiarów 
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Zasady wykonania pomiarów 

 

1. Zakresy dla których został wykonany pomiar: 

• 150 kHz - 30 MHz – pasmo b, 

• 9 – 150 kHz – pasmo a. 

2. Pomiar impedancji między każdym zaciskiem przewodu zasilającego 

a obudową. 

3. Pomiar współczynnika podziału napięcia metodą bezpośrednią 

• Pomiary wykonano dla gniazda jedno- i trójfazowego. 

4. Pomiar współczynnika izolacji 
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Schemat elektryczny trójfazowej sieci sztucznej  
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Układ do pomiaru modułu i fazy impedancji 

sieci sztucznej  

Widok sieci podczas pomiaru 
Widok stanowiska do pomiarów 

(sieć+analizator) 



Moduł dla przedziału 9kHz-150kHz oraz  

150kHz-30MHz 

Faza dla przedziału 9kHz-150kHz oraz  

150kHz-30MHz 
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Przebiegi w funkcji częstotliwości nominalnych 

wartości modułu i fazy impedancji sieci sztucznej 



Moduł dla przedziału 9kHz-150kHz oraz  

150kHz-30MHz dla fazy L1 
Faza dla przedziału 9kHz-150kHz oraz  

150kHz-30MHz dla fazy L1 
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2. Stan istniejący sieci 

 

Przebiegi w funkcji częstotliwości wartości modułu i 

fazy impedancji sieci sztucznej dla stanu przed 

modyfikacją 
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3. Zakres modyfikacji 

 

• Ekranowanie przewodów fazy L1 oraz N między gniazdem 

trójfazowym i jednofazowym. 

• Umieszczenie na przewodzie fazy L1 koralik ferrytowy z proszku 

żelaza 

• Zamiana kondensatorów 2 μF na kondensatory o pojemności 4 μF 

• Wykonanie adapterów do pomiarów modułu i fazy dla gniazda 

jednofazowego i trójfazowego.  
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Widok sztucznej sieci po modyfikacji 

 

 



Moduł dla przedziału 9kHz-150kHz oraz  

150kHz-30MHz dla fazy L3 

 

Faza dla przedziału 9kHz-150kHz oraz  

150kHz-30MHz dla fazy L3 
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4. Wyniki pomiarów 

 

Przebiegi w funkcji częstotliwości wartości modułu i 

fazy impedancji sieci sztucznej dla stanu po 

modyfikacji 

• Gniazdo trójfazowe 



Moduł dla przedziału 9kHz-150kHz oraz  

150kHz-30MHz dla N 
Faza dla przedziału 9kHz-150kHz oraz  

150kHz-30MHz dla N 
11 

 

Przebiegi w funkcji częstotliwości wartości modułu i 

fazy impedancji sieci sztucznej dla stanu po 

modyfikacją 

• Gniazdo jednofazowe 



Układ do pomiaru współczynnika podziału 

napięcia 

Układ pomiarowy do pierwszego pomiaru  Układ pomiarowy do drugiego pomiaru  
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Wyniki bezpośredniego pomiaru współczynnika podziału 
napięcia 

 

współczynnik podziału napięcia  
przed modyfikacją 

współczynnik podziału napięcia  
po modyfikacji 
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Wyniki pomiaru współczynnika izolacji 
 

współczynnik izolacjI po modyfikacją 



 

 

Dziękuję za uwagę 


