
Verifikácia hodnôt potenciálov zmeraných pomocou 
elektrolytickej vane relaxačnou metódou

Elektrické polia technických zariadení
– sú zložité, tvar elektród nemožno nahradiť jednoduchším pri požadovanej 
presnosti
– na zisťovanie tvaru el. poľa sa používa relaxačná metóda mapovania

Relaxačná metóda
– dá sa použiť na všetky druhy potenciálových polí, ktoré sa popisujú 
Laplaceovou alebo Poissonovou rovnicou
– uvažujme bezvírové elektrické polia, pre ktoré platí Laplaceova rovnica

Poissonova Laplaceova
– Ak rozdelíme skúmané pole do pravidelných geometrických obrazcov 
(trojuholníky, štvorce, 6-uholníky), a aplikujeme na ne Laplaceovu rovnicu 
rozvedenú pre daný obrazec do Taylorovho radu, možno odvodiť vzťah platný 
pre potenciály uzlových bodov
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– pri rozdelení skúmaného el. poľa na štvorce podľa obr., potenciál bodu 0 bude 
daný na základe potenciálov 1, 2, 3 a 4 vzťahom :

– daná rovnica platí pre všetky štvorce => jej postupným použitím sa dá 
elektrické pole popísať
– základom pre výpočet je odhad potenciálov uzlových bodov

– jednou z experimentálnych metód na získavanie kvantitatívneho obrazu el. 
poľa je metóda elektrolytickej vane
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Elektrolytická vaňa

– je nádoba z izolačného materiálu naplnená elektrolytom
– po vložení meraného objektu a pripojení zdroja sa vytvorí prúdové pole
– na základe analógie prúdového na elektrického poľa platí Laplaceova rovnica
považujeme prúdnice prúdového poľa za indukčné čiary el. poľa
– aby sa predošlo polarizácií elektrolytu, používa sa striedavé napätie tónovej 
frekvencie

Metóda elektrolytickej vane

– používa sa na mapovanie rovinných a rotačne symetrických polí
– princíp : vyrovnávanie odporového mostíka
– základom pre výpočet je odhad potenciálov uzlových bodov



Verifikácia hodnôt potenciálov zmeraných pomocou 
elektrolytickej vane relaxačnou metódou

Metóda elektrolytickej vane
– v diagonále medzi bežcom kalibrovaného 
potenciometra KP a sondou elektrolyt. vane S je 
zapojený nulový indikátor NI (slúchadlo, pri 
presnejších meraniach elektronický NI, príp. 
oscilograf)
– keď potenciál sondy = poteciálu na KP, 
indikátorom nepreteká prúd => z nastavenia KP sa 
odčíta potenicál v % celkového napätia
– postupným prekladaním sondy sa mapuje priebeh 
ekipotenciálnych hladín

Wagnerove uzemnenie
– zlepšuje presnosť merania v prípade väčšieho vplyvu parazit. kapacity 
– princíp : privedie na sondu potenciál zeme => pri zmene polohy sondy sa
zmenia potenciály elektród objektu vzhľadom na zem
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Úloha :

Na danom objekte pomocou elektrolytickej vane 
zmerajte potenciály zadaných uzlových bodov a tieto potenciály 
skontrolujte pomocou relaxačnej metódy
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Elektrolytická vaňa a sonda :
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Ovládanie a kalibrovaný potenciometer :
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Schéma zapojenia

EV   - elektrolytická vaňa 1x1x0,5 m 
S      - sonda 
NZ   - napájací zdroj 0-40 V, 50-500 Hz 
KP   - kalibrovaný potenciometer ARIPOT 
NI    - digitálny voltmeter ako nulový indikátor 
A     - ampérmeter Metra 
V     - voltmeter Metra
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Postup merania :

– medzielektródové pole objektu je rozdelené na štvoruholníky s očíslovanými 
uzlovými bodmi
– objekt sa vloží do elektrolytickej vane a pripojí sa napätie
1. sonda sa nastaví na zvolený bod a fixuje sa
2. vyvážime mostík = znížime prúd tečúci nulovým indikátorom na minimum

– hodnota odporu na potenciometri udáva napätie v mieste poľa Vknam (%)
3. podobne postupujeme v meraní v ostatných bodoch
4. namerané body sa potom verifikujú pomocou relaxačnej metódy podľa :

– zvolenými hodnotami potenciálov budú hodnoty namerané v elektrolyt. vani
5. v niektorých bodoch nemusí byť rovnica splnená, zvyšok sa napíše do tabuľky
– pri nastavovaní hodnoty napájacieho napätia do elektrolyt. vane treba dávať 
pozor, aby prúd tečúci cez potenciometer neprekročil predpísanú hodnotu !!!
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Merané body a vzorový výpočet :
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