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Elektrostatická soustava 

 

   Přístroje této soustavy jsou založeny na principu silových účinků elektrostatického 
pole, to je na vzájemném přitahování těles s nestejnojmennými náboji a na 
odpuzování těles se stejnojmennými náboji. Tyto přístroje reagují přímo na rozdíl 
potenciálů, takže mohou měřit jen napětí stejnosměrná nebo střídavá.  
  Konstrukce přístrojů této soustavy bývá různá, nejčastěji svým tvarem připomínají 
jednoduché kondenzátory s jednou elektrodou pevnou a druhou pohyblivou. 

   Princip: měřící ústrojí se skládá ze dvou pevných desek, mezi nimiž se pohybuje 
na dvou tenkých bronzových závěsech pohyblivá deska (obr 1). Bronzový závěs se 
používá místo ložisek z důvodu malého tření, neboť tato soustava má malý pohybový 
moment. Přivedeme-li mezi tyto desky napětí, začnou na sebe působit přitažlivou 
silou, což způsobí natočení pohyblivé desky tak, že se snaží zasunout co největší 
plochou mezi pevné desky. Jakmile dojde k vyrovnání pohybového a direktivního 
momentu, výchylka ručky se ustálí. Direktivní moment bývá nejčastěji tvořen 
závěsem nebo spirálovou pružinkou, která rovněž slouží jako přívod napětí na 
pohyblivou elektrodu. 

Jelikož pohybový moment této soustavy je příliš malý, zapojují se paralelně pevné a 
pohyblivé desky, což vede k jeho zvýšení (obr 2). 

Obr 1. 
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 Obr 2. 

 

   Vlastnosti: - měří jenstejnosměrné a střídavé napětí 
                       - rozsah měřitelných napětí cca 20Važ 600kV  
                       - nulová vlastní spotřeba při měření stejnosměrných napětí 
                       - při měření střídavých napětí je vlastní spotřeba malá (závisí na                
                         kapacitě přístroje a na kmitočtu napětí) 
                       - třída přesnosti 1,5 až 1% 
                       - vliv cizích elektrických polí na přesnost měření  
                       - malý pohybový moment   
                       - choulostivé na hrubé mechanické zacházení 
                       - tlumení bývá vzduchové nebo magnetické 
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