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Przedm~otem wyna1azkiu jest magnetycmy przenych, na zaci,ski których' włączone osą obwody LC o
mienn1k częstotliwości i liczby f,az przema:czony oo
zgrupowane w dwa nie,zależne zestawy gwiązdOlWe.
do potrajahia oczęstotliJwości i orównoczesnej zmiaZasada' działania: ·tego mnOżnika ~arta ona efekcie'
ny liczby 'faz z jednej na trzy, który może maleźć
fexl'orezonansowym ogranioza jeg,o zastosowanie
zastosowanie o zwłaszcza do żasilania o trójfazowych II do jednego tylko obciążenia dla kazdej fazy; gdyż
silników asynchTloniocznych wys,okoO'brDtowych oz
nawet dość nieznaczna=dana obciążenia spowoduje
jednofazowego źródła napięcia przemiennego.
ro:z.strojenie mnożnika i zanik funkcji o zwielokrotDotychczas do spełniania funkcji . jednoczesnej
nienia częst,otli.wości. Ponadto dol:5ór wartości elezmj,any częstotliiwości i liczby faz można' stosować
mentów ferrorezonansowych tak,: by uzyskać zaznany układ składający się zprzy:najmniej' dwu 10 kładane przesunięcia fazowE! oraz dopa'sowanie do
maszyn elektrYCittych 'Wirujących. Układ' ten 'ce~
obciążeniaje'śt o dość żmudne. W innym znanym
chuje sIę niską sprawnością, wymag,a starannej
o. rozwiązaniu równoczesne przekształ'ćenie 'częstortliklOnserwacjii obsługi oraz posiada ogranicwną
wości i liczby faz realizowane' było przez kaskadotrwałość. Inne rozwiąiania przekształtniJka często
we po~ą.c.zenie elektronicznego mnow.ika częstotli
wości i magnetycznego potrajact.a liCZby faż. To
tliowości ' o wyżej wspomnianych funkcjach 'opiera 15
połączenie . kaskadowe' t!harakteryzuje się' jednak
się na układach' elektronilk:i mocy. W u:kładzieta- .sprawnościllniższą niż 'każdy 'z'elementówk,gskadY
kim jednofazowe napięcie p!l'zemienne jest pros-towane, a onastępńie przekształcane w ofalown~ku na
i powoduje wcześniej wymienione' zakłóceni1ł ele"
ktrotechnicme. Ze w~lęduna niską spraWID.ość·
napięcie trójfazowe. WYmaga to dużej ilości elementów elektronicznych, ukiad sterowania je~t IQ i duże zuź:yde' materiałówkidn.strukcyjnych niekorzystne -jest te'ż kaskadówe łączenie omagnetyczbardzo sIrompliIkowany, a przez to stOsunkowo za-,
wodny i Iws·ztowny; - Elektroniczne elementy' stenego jednofazOIWego' potrajacz!l częstotliwość! i ma-'
gnetycznegoprzekształltnika liczby fat..
rowane pOWOdują znaczne zakłócenia pracy sieci
Celem'iwynalazku jest' uzyskanie 'przekształtnitka"
zasilającej i innycłi···odbiorników. W' rożwiązaniu
pOd'WajaCża częstotnwóśClz 'wyjście'rh' wielofazo- 21 magnetycznego;" który spełniać' t'lędzie"ró'wnocteśnie
wym zhahym z patentu ZSRR nr' 725 162 wykórz,yfunkcje przemiennika 'cżęstotli-woścl 'i 'przemiennika
stuje się element ferrorezonans,owy w celu wzbu-'
liczby faz w układzie 'o'niewielkiej liczbieelementów, prostego w konstrukcji' i eksploatacji, um ożli.:. ,
dzenia 'drgań drugiej' 'harmonicznej.
·wi.ającego pracę przy zmianie parametrów obciąUkład składa'si-ę' z transforrnat'ora o jednym
uzwojeniu pferwotl'lym"i kllku uzwojeni8JC'h' wtórżenia.
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Istotą tńagnet~znego przemiennika częstotliwoś
ci i liczby faz o wejściu jednofazowym i wyjścia
trójfa2lowym, jest to, że zbudowany jest z dwóch
transformat.orów trójkol1.tmnowych o jednej kolumnie ze s7JCzeliną powi~trzną, których uz.wojenia 5
pierwotne '0 sekcjach szeregowych na k'olumnie ze
szcźeHną i na lro1.umnie Cez sz.czeliny umieszczxm.e
są na skrajnychlroltU1lnach i połą,czone są szeregowo tak, że wejście uzwojenia pierwotnego pierwszego ·transformatora połączone jest z fazą sieci po- 10
prze.z dławik, natomiast wyjście uz.wojenia pierwotneglo drugiego transf,ormai-ora połącz.one jest
z zerem sieci, zaś wejście uzwojenia pierwotnego
pie,rwszeg,o transformatora połącz.one jest z wyjś
ciem uzwojenia pierwotnego drugiego transforma- 15
tora poprzez kondensat.or, oraz z trzeciego transformatora ze szczelinami powietr2lIlymi, którego uzwojenia połączone są w trójkąt i połączone są z
uzwojeni-ami wtórnymi pierwszego i drugiego transformatora umieszc2lOIIymi na śrOdkowych kolum- :ao
nach. Wyjści-a uzwojeń wtórnych transformatorów
pierwszeg.o d drugieg,o podłączone .są do wspólnego
wierz.chołka połączeń transformatora trzeciego, zaś
wejścia uzwojeń wtórnych transforma,torów włą
czone są na poZlostałe wierz.ch.ołki połączenia uz- 25
wojeń trzeciego transformatora. Jednocześnie w
trójkąt uzwojeń trzeciego' transformatora włączone
są kondensatory.
W l"Ozwiązaniru według wynalazku stosuje się jedynie trzy rdzenie ma,gnetyczne, wykorzystanie ma- 30
teriałów czynnych jest wysokie. Układ przemiennika jest nieskomplikowany, a mimo to łączy w
sobie dwie funkcje, których reaHzacja wYmagała
dotąd dwóch oddzielnych urządzeń na rdzeniach
magnetycznych. Nowy przemiennik charakteryzuje ..
się dobrą sprarwn.ością oraz jest łatwy do zbudowania i pr,osty w e'ksploatacji.
Magnetyczny przemiennik częstotliwoś,ci i liczby faz wedŁug wynalazku jest bliżej objaśniony
w przykładzie wykonania na rysunku. Prz.eksz- łO
tałtni,k s,kłada się z trzech transformatorów o rdzeniach trójk.olumnowych 1,2,3. Rdzenie t'ransformatorów 1 i 2 mają szczelinę powietrzną w jednej kolumnie. Sekcje u~ojenia pierwotnego transformatora 1: alXl i a3X3 połączone są szeregowo również 45
uzw.ojenia pierwotnego transformatora 2: a4X4 i asxs
połączone są. szęregowo. Sekcje &lXl oraz a4X4
wnieszczone są na kolumnie ze sz.czeliną powietćrz
ną. Obie sekcje uzwojeń pierwotnych wniesz.cz.one
. są na kolumnach skrajnych rdzeni 1. i 2. Początek 10
uzwojenia pierwotnego rdzenia 1 jest zaciskiem
wejściowym' A a k.oniec X6 uZWlOjenia pierwotnego
rozenia .2 jest zaciskiem wejściowy!? B. Zaciski
A, B prze~ dławik szeregowy 4 i kondensator równoległy 5 przyłącz.one są do zacisków' O i F sieci
D
jednofB:Z!?Wej prądu przemiennego o częstotliJWiOŚci
f. Dławik. 4 pOtpraMTia kształt prądu wejściowego
a kondenSator l) popćrawia w,spółczynnik mocy.
Sekcje uzwojeń pierwotnych transfmmatorów 1 i 2
połączone są w ten sposób, że generowane wsw- lO
tek nasycenia się obwodu magnetycznego trzecie
haimon..io:zm.e strumieni dodają się w koLumnie
środ~owej, tak że harmoniczna ta jest największa
w widmie harmonicznych napięcia UZlWojeń a2X2
.oraz asXG.
II

Każdy

z hansf.ormatorów 1 i 2 funkcjonuje więc
jako potrajacz częstotliw,ości i dwa niezależne napięcia o częstotliwości 3f, doprowadzone.są do transf.ormatoćra 3. Transf'ormaltor 3 ma trzy kOl,umny
ze sz.czelinami powietrznymi. Uzwojenia jego kolumn a7X7, asxs i .agXg połąclZone są ćróWlIlolegle z
kondensatorami 6, 7 i 8 i skojaćr~one w trójkąt.
Do wierz.chołków trójkąta podłączone są uZlWojenia
wyjścj,owe transformatOćra 1: a2X2 oćraz traruf.ormatora 2: a5XS. Wierzchołki trój;kąta X7XS i Xg są równocześnie zaciskami wyjściowymi R, S i T, na któćrych uzyskuje się w stanie ćreronansu przemienne
napięcie trójfazowe o częstotliwości 3f. Kondensatoćry 6, 7 i 8 twoną z uzwojeniami wtórnymi tćran
sf,ormatorów 1 i 2 klOnfigurację ferrorezonanwwego
p.rzemiennika liczby faz, który przy odpowiednim
doborze uzwojeń, pojemności i przekroju rdzeni
dostaćrcza na wyjściu symetrycznego· napięcia trójfazm,wego. Transformujące się na stćronę wtórną
napięcie o ,częstoW'wości f fHtmwane jest przez
filtr trójfazowy .oparty na połączeniu uzwojeń
transformatora 3 i kondensatoćrów 6, 7 i 8, tak że
hójfarowe napięcie wyjściowe Q ez.ęstotliwości 3f
jest prakty,cznie sinuso4dalne. Przemiennik jest
wiel.ofunkcyjnym . układem magnetyc,znym: zw:ielokratnia częstotliwość i liczbę faz, separuje część
zasilającą od odbi'Orczej, stabilizuje napięcie wyjś
dowe oraz zabezpiecza odbi.ornik przed przecią
żeniem.

Zast

ćr

ze że n i e

p a fe n t o w e

MagnetycZl1Y przemiennik częstotliwości i licZ/by
faz o wejŚCiu jednofazowym i wyjściu trójfazowym, znamienny tym, że zbudowany jes't z dwóch
transf.ormatmów trój'~olulffilnowych (1 i 2) o jednej
kolumnie ze szczeliną powietrzną, których uz.wojenia piećrwotne .o sekcjach szeregowych na kolumnie ze szczeliną i na kolumnie bez szczeliny: (alx1
i a3x3) dla transforma,tora pierwszego (1) oraz (a4x4
i asX6) dla drugiego transf.ormatora (2), umiesz.czone są na skra,jnych kolumnach i połącwne są szereglowo tak, że wejŚCie uzwojenia piećrwotneg.o
pierwszeg.o transformatora (1) połącz.one jest fazą
sieci poprze.z dławik (ł), natomiast wyjście uzwojenia pierwotnego dmgieg,o transfoćrmatora (2) połącz.one jest z zećrem (O) sieci, zaś wejście UZlW.ojenia pierwotneg.o pierwszego hansformatora (1)
polącz.one jest z wyjściem uzwojenia pierwotnego
drugiego transformatora (2) p'D!Przez lmndensator
(5), oraz z trzeciego transformatora (3) ze szc,zelinami powietrznymi, którego uzwojenia (a7x7, asXs
i agxg) połączone są w trójkąt i połącz.one są z uzwojeniem wtórnym (a21'2) transformatoca pierwszego (1) i uzwojeniem wtórnym (a51'5) transformatora drugiego (2) które umie,gz.cwne są na śćrod
k,QWych kolumnach, przy czym wyjścia uzwojeń
wtórnych podłącume są do wspólnego wier7JChołka
p,ołączeń uzw.ojeń transf,ormatoratćrzeciego (3), zaś
wejścia uzwojeń wtórnych transformatorów (1 i 2)
włącrone są na pozostąle wierz.chołkli połączenia uzw(l'jeń trzeciego transformatoćra, przy czym w trójkąt uZlWojeń transformatora trzeciego włącZlOlle są
kondensatory (6, ~, 8) •
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