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Przedmiotem wynalazku jest magnetyczny podwajacz częstotli!wośc.i z wejściami i wyjściem trójfazowym, przemac2iOllly do zasilania odbiorników
trójfaaJOlWych, ZWł8lS2iC2ia silników asynchro.nicznych.

dla drugiej fazy uzwo.jenie pierwsze i u2iWo.jenie
drugie, dla trzeciej fazy uzwojenie pierwsze i uzwojenie drugie, przy czym uzwojenia te między
sobą są połączOllle w trójkąt lub gwiaooę i. pllzyłą
C2io.ne są trójfazowej sieci za'silającej, natomiast f\.1IZwojenia wtórne podwajacza UIIl1ies2iC:rone są na
śirodlkowyoch kolllll11mach i skojarzane w trójkąt lub
gwiazdę, ponadto na środJkowych koLtmm.ach transformatorów umiesZc7JOIlle są u2lWojetnia podma~e
sowania, które połąC21Ollle są szeregowo. i za.silane
są ze źródła napięcia stałego. popr,zez filtr.

Znane magnetyc'zne podwaJacze częstotliwości z
trójfawwym składają się z sześciu oddzielnych rdzeni magnetycznych oraz odpowiednio
połąC21o.nych uzwojeń. Układ talki jest cięŻokJ. i zajmuje dużo. miejsca. W przypadku ko.nstrukcji o
rdzeniach zintegro.wanY'ch uZYlslkuje się zwartość
koIlSltl1ukJCji, ale układ jest trudny do. wykonania
ze w2iględu na swoją złOŻOlllo.ŚĆ. Znany jest też
z patentu ZSRR' nr 688968 mnożnik-IPotrajacz częs
totliwości z wyjściem trójfawwym zawier.ający dwie
gI"Upy transforma.torów, najwyżej trzy w każdej
,grupie. SeikcjOlrlowane trójfawwe uzwojenia pierwotne połącwne są w gwia·zdę a wtórne u2lWojenia
połąozone są w o.twarty tlrójkąt. Element regulujący włąCZJOny jest między punkty gwiazd uzwojeń
pierwotnych. Ulkład ten zawiera jednak sześć niezale:i.:nyoch transformatorów, przez co. jest ciężki
i 'zajmuje dużo miejsca.
wyjściem

Magne,tyczny podwajacz częstotliwości z wejścia
mi i wyjściem trójfazowym o rdzeniach trójkolumnowych, charakteryzuje się tym, że składa się
z trzech transforrna~orów trójkolumnowY'ch któlfych
uzwojenia pierwotne umieszczo.ne są na skrajnych
kruumnach i po.lączone są szeregowo, dla pierwszej fa'zy uzwojenie pierwsze i u2lWojenie drugie,
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Korzystnym slrutkiem wynalazku jest to, że wykor,zys1Juje zredukowaną liczbę rdzeni oraz posiada
Ulkład przejrzY5ty, łatwy do wykonania i prosty
w eksploatacji.

Powielacz częstotliwości według wynala:zk.u objest w przyokładzie wykonania na rysunku.
Powiela.cz częstotliwościsklada się z trzech jedna20
kowych transformatorów 1, 2, 3 G rdzenia.ch trójkolumnowych. Uzwojenie pierwotne w każdej fazie ~a 'dwie sekcje uzwojeń umieszczonych na
skrajnyoch kolumnach, d~a fa'zy AB uzwojenia alXI
i aaXa. dla fazy Be uzwojenia blYI i baYa. a dla fazy CA uzwojenia CIZI i C3Za. które połączone są
25
szeregowo, zaś między fazami w trójkąt. U2lWojenia
wtórne a2x2, b2Yz, łl2Z2 umiesZiCZIOIle są w środkowej
kolumnie { sko.jar2iOllle są w trójkąt, . jednocześnie
na kolumnach środJk:owyoch umies2iCwne są uzwo30 jenia" pod magnesowania połącwne szeregowo, które
jaśniony
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zasilane są ze źródła napięcia stałego 5 poprzez
filtr 4.
W układzie wykorzystuje się jedyn.ie trzy rdzenie trój kolumnowe bez szczelin powietrznych. Dwie
szeregOWIO połącwne sekcje uzwojenia pierwotnego
są zasilane z sieci o częstotli,wości f i nawinięte są
w ten sposób, źe iIIldukowane w skrajnych kolumnach nieparzyste harmoniczne strumienie magnetyczne odejmują się w kolumnie środkowej. Uzwojenie podma.gnesowania, przez które płynie prąd
stały'u\ńieswzone na środkowej kolumnie powodując pOlaryzację rdzenia to jest niesY1ffietryczm.e
jego magnesowanie i w efekcie generację wyższych
parzystych harmonicznych strumienia, z których
druga ma największą wartość.
Ze w~lędu na to, że połączenie uzwojeń pierwotnych powoduje elimilIlację nieparzystych harmonicznych strumienia w kolumnie środkowej w uzwojeniu wtórnym umieszcwnym na tej kolumnie
występuje głóWltlie druga harmoniczna napięcia.
Jego faza zależy jednoznaczmie od fazy napięcia
zasilającego dany rdzeń więc przy zasilaniu uzwojeń pierwotnych skojarzonych w trójkąt lub gwiazdę z symetrycznej sieci trójfazowej również napię
cia wtórne o częstotliwości 2f tworzą symetryczny układ trójfazowy, który otrzymuje się na zaciskach 'uzwojeń wtórnych połączonych w trójkąt
lub gwiazdę. Filar 4 w .obwodzie podmagnesowa-

nia ogranicza obciążenie źródła napięcia sta:ego 5
wyższymi harmonicznymi, jedynie w stanach awaryjnych i przejściowych ponieważ w stanie ustalonym dzięki trójfazowej symetrii układów napięć
nieparzystych i parzystych harmonicznych, redukują się ooe do zera w otwartym trójlkącie uzwojeń
podmagnesowania.
Zastrzeżenie patentowe
Magne,tyc7.IlY podwajac,z częstotliwości z weJsciami i wyjściem trójfazowym o rozeniach trójIkolumnowych, znamienny tym, że składa się z trzech
transformatoll"ów trójkolumnowych (l, 2, 3), których
uzwojenia pierwotne umieszczone są na skrajnych
lwlumnach i połączone są szel'egowo,dlapierwszej fazy (AB) uzwojenie pierw,sze (xlal) i uzwojen:e (a3 x 3), dla drugiej fazy (BC) uzwojenie pierwsze (Ylbl) i uzwojenie drugie (baY3), dla trzeciej
fazy (CA) uzwojenie pierwsze (ZICI) i uzwojenie
drugie (C3Z3), przy czym uzwojenili te' między sobą
są połączone w trójkąt lub w gwiazdę i przyłą
czone są do trójfazowej sieci zasilającej, natomiast
uzwojenia wtórne (a2x2, b2Y2, ~Z2) podwajacza umieszczone są na środkowych kolumnach i skojarzone są w trójlkąt lub gwiazdę, ponadto na Śirod
kowych kolumnach transformatorów umieszczone
są "uzwojenia podmagnesowania, które połączone
są'szeregowo i zasilane są ze źródła napięcia stałego (5) poprzez filtr (4).
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