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Przedmiotem wynalazku jest układ do nasta~iania obciążenia prądo~ego przy zadanym
i zadanym współczynniku mocy, z~łaszcza ~ wytwórniach aparató~ elektrycznych
i laboratoriach naukowo-badawczych.
Znany jest z patentu głównego nr 125 904 układ do nastawiania obciążenia prądowego
przy zadanym napięciu i zadanym ~spółczynniku mocy, charakteryzujący ~ię tym, że ma nieregulowane elementy obciążające o charakterze czynno - indukcyjnym lub czynno - pojemnoś
ciowym RL lub RC oraz autotransformator z nastawianą liczbą zwojów po stronie pier-..otnej
i nastawianymi liczbami Z~ojów po stronie wtórnej niezależnie dla dwóch obwodó~.
Stosowanie układu według patentu 125 904 ograniczone jest górną wartością prądu.
Celem wynalazku jest uniknięcie wyżej wymienionej niedogodności. Cel ten osiągnięto
poprzez opracowanie układu do nastawiania obciążenia prądo~ego przy zadanym napięciu
1 zadanym wsp6łczynniku mocy za~ierający nieregulowane elementy obciążające o charakterze
czynno-indukcyjnym lub czynno-pojemnościowym oraz a.utotransformator z nastawianą liczbą
zwojów po stronie pierwotnej i nastawianymi liczbami zwoj6w po stronie wtórnej niezależ
nie dla dw6ch obwod6w, którego istotą jest to, że po stronie pierwotnej autotransformatora włączony jest szybkodziałający łącznik elektroniczny, najkorzystniej tyrystorowy
sterowany ze stykami pomocniczymi przełączników zaczepów po obu stronach
autotransformatora.
Korzystnym skutkiem wynalazku jest to, że zmi~,a liczby Z~ojóW po obu stronach autotransformator~ odbywa się bezprądowo, co pozwala na stosowanie tego układu do znacznie
większych prądów jak układ z patentu nr 125 904.
Układ według wynalazku przeQstawiony jest schematycznie na rysunku. Uzwojenie pierwotne autotransformatora AT poprzez przełączniki zaczepów P1, P10, P50 i łącznik elektroniczny LE jest przyłączane zaciskami 1, 2 do badanego urządzenia elektrycznego.
napięciu

2

134 439

Nieregulowane elementy obclą~~ające R i X poprzez dwa układy przełączników R1, R10, R100
i X1, X10, X100 są przyłączane do strony wtórnej autotransformatora. Zestyki pomocnicze
PP, PR, PX połączone szeregowel, sterują pracą łącznika elektronicznego tE. Przy zadanym
na wejściu autotransformatora napięciu U, nastawianie wymaganego natętenia prądu l jest
realizowane przez zmianę napięć wyjściowych autotransformatora na nieregulowanych elementach obclątających R i X. Wyma,ganą wartość współczynnika mocy cos
uzyskuje się przez
dobór składowych czynnej lR i biernej Ix prądu l. Nastawiana liczba zwojów UZwojenia
pierwotnego autotransformatora pozwala zmieniać natętenie prądu l przy zachowaniu stałej
wartości współczynnika mocy COE;
• Łącznik elektroniczny ŁE, sterowany zestykami
pomocniczymi przełączników zac2:epów, zapewnia bezprądowe nastawienie liczby zwojów po
obu stronach auto tran sformato ra\ AT.
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Układ do nastawiania obciątania prądowego przy zadanym napięciu i zadanym współcŻyn
nlku mocy zawierający nieregulowane elementy obciążające o charakterze czynno-indukcyjnym lub czynno-pojemnościowym oraz autotransformator z nastawianą liczbę zwojów po stronie pierwotnej i nastawianymi liczbami zwojów po stronie wtórnej niezależnie dla dwóch
obwodów według patentu nr 125 904, z n a Dl i e n n y
t Y m, t,e po stronie pierwotnej
autotransformatora włączony jest szybkodzialający łącznik elektroniczny najkorzystniej
tyrystorowy sterowany zestykami pomocniczymi przełączników zaczepów po obu stronach
autotransformatora.
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