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H02H 22.09.1979 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisùawa Sta
szica, Kraków, Polska (Jan Manitius, Henryk Zygmunt, 
Jacek  Jerzy Cholewka, Zbigniew Kulski, 
Marian Rohde, Janusz Grzegorski, Mieczysùaw Han
dzlik). 

Sposób zabezpieczenia
oraz

do zabezpieczenia przemiennika częstotliwości 

Sposób zabezpieczenia przemiennika częstotliwości 
polega na tym, że sygnaùem stanu awaryjnego wyco
fuje się impulsy sterujące przeksztaùtnik i równo
cześnie wygasza się impulsy sterujące falownik
zaùącza się hamulec napędu. 

Ukùad do zabezpieczenia zawiera silnik (1) poùączo
ny z zasilaniem poprzez falownik (2) i przeksztaù
tnik (3). 

Przed przeksztaùtnikiem (3) jest wùączony dùawik 
rozùadowczy (4) a pomiędzy falownik (2) i przeksztaù
tnik (3) jest wùączony dùawik wygùadzający (5), któ
ry ùączy się poprzez  napięcia (6) z blo
kiem blokady (7). Wejście sterujące falownika (2) 
jest poùączone poprzez wzmacniacz (9) z przetworni
kiem napięcia (10), który również ùączy się z blo
kiem regulacji falownika (11) i elementem logicz
nym (12). 

Wejście sterujące przeksztaùtnika (3) jest poùączo
ne poprzez wzmacniacz (13) z rozdzielaczem impul
sów  który również ùączy się z sygnalizatorem 
(15) i elementem logicznym (12) oraz poprzez blok 
synchronizacji (16) z regulatorem prądu (17). Regula
tor prądu (17) ùączy się z blokiem formowania (18), 
z blokiem blokady (7) i z elementem logicznym (12), 
oraz poprzez element wykonawczy (19) z blokiem 
sterowania  (2 zastrzeżenia) 

 T 05.05.1980 

Politechnika Biaùostocka, Biaùystok, Polska (Serafin 
Romaniuk, Stanisùaw Aleksandrowicz, Wùodzimierz 
Ochrymiuk). 

Ukùad zabezpieczenia 
trójfazowych odbiorników prądu przemiennego 

Ukùad rozwiązuje zagadnienie zabezpieczenia trój
fazowych odbiorników prądu przemiennego od pra
cy awaryjnej wywoùanej zasilaniem niepeùnofazowym. 

Trójfazowy prostownik utworzony z diod  po 
stronie prądu przemiennego jest poùączony z wtór
nymi uzwojeniami przetwornika (PR) na zaczepach 
(b). 

Na wyjście tego prostownika wùączone są równo
legle rezystor  kondensator  i obwód utwo
rzony z przekaźnika (P) emitera i kolektora tranzy
stora (T). Baza tego tranzystora ùączy się poprzez 
diody  i rezystory (R3) z punktami (1, 2 i 3), 
przy czym anody diód (D3) tworzą galwaniczny punkt 
z bazą tranzystora (T) zaś katody tych diod poprzez 
rezystory (R3) ùączą się z katodami diod

(1 zastrzeżenie) 

H02H P. 224378 T 20.05.1980 

Biaùostockie Zakùady Podzespoùów Telewizyjnych 
 Biaùystok, Polska (Jan Daniluk, 

Konrad Woźniak). 

Ukùad zabezpieczający 
tranzystor przetwornicy

przed uszkodzeniem podczas jej rozruchu 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zabezpieczenia 
tranzystora przetwornicy czoperowej przed przekro
czeniem określonej wartości prądu w jej obwodzie. 

Ukùad zabezpieczający tranzystor przetwornicy czo
perowej przed uszkodzeniem jest wùączony do obwo
du  klucza tej przetwornicy punktami (A) 
i (B) (plus od strony A). 

Ukùad zabezpieczający charakteryzuje się tym, że 
ukùad wyzwalający bezpiecznik poùączony jest z bazą 
tranzystora  poprzez diodę (D3) w kierunku prze
wodzenia diody (D5), oraz zgodnie z kierunkiem po
laryzacji ukùadu super a względem prądu przepùy
wającego z punktu (A) do punktu (B) i pomiędzy 
tymi punktami jest wùączony szeregowo kondensator 

 z równolegle poùączonymi diodą  i neonów
ką  (1 zastrzeżenie) 


