
INSTYTUT  INFORMATYKI STOSOWANEJ 

POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ 

 

 

 

 

Ćwiczenia Nr 10 

 

SPRAWNOŚĆ GENERATORA LAMPOWEGO W.CZ. DO 

NAGRZEWANIA INDUKCYJNEGO  
 

1.WPROWADZENIE. 

Generatory lampowe, wraz z falownikami tyrystorowymi i tranzystorowymi, należą do 

grupy elektronicznych źródeł zasilania w grzejnictwie indukcyjnym. Zarówno ze względu na 

koszty inwestycyjne, jak i koszty eksploatacyjne oraz stosunkowo duże wymiary są one obecnie 

w coraz większym stopniu zastępowane przez generatory tranzystorowe. Generatory lampowe 

budowane są jako układy samo-wzbudne z transformatorowym sprzężeniem zwrotnym przy 

wykorzystaniu triody mocy jako elementu wzmacniającego. Schemat obwodu mocy takiego 

generatora przedstawiony jest na rys. 1. 

Zasadniczym elementem generatora jest oscylator (przetwornik częstotliwości) złożony z 

lampy La, równoległego obwodu rezonansowego oraz układu sprzężenia zwrotnego 

(indukcyjność Ls, pojemność Cs i rezystancja Rs). Obwód rezonansowy składa się z pojemności 

Cr oraz zastępczej indukcyjności transformatora Trwy z przyłączonym do zacisków wyjściowych 

uzwojenia wtórnego (cewka L2) indukcyjnym układem grzejnym (układ wzbudnik - wsad). 

Transformator Trwy wykonany jako transformator powietrzny jest jednocześnie elementem 

dopasowującym impedancję układu wzbudnik-wsad (o małej wartości) do wymaganej 

rezystancji dynamicznej lampy (o dużej wartości). Parametry zastępcze układu wzbudnik-

wsad (przenoszone przez transformatora Trwy) są zatem częścią zastępczej indukcyjności i 

rezystancji obwodu rezonansowego oscylatora. 
Schemat generatora przedstawiony na rys. l jest układem z tzw. zasilaniem równoległym 

(stosowanym powszechnie w generatorach i wzmacniaczach mocy), w którym rozdzielone są 

składowe stałe i zmienne napięć za pośrednictwem dławika Dł oraz kondensatora Co. Dławik Dł 

oddziela składową zmienną napięcia anodowego od prostownika Pr-WN, a kondensator Co 

oddziela składową stałą napięcia anodowego od obwodu rezonansowego. Transformator anodowy 

Tranod oraz prostownik trójfazowy, pełnookresowy (6D), stanowią źródło napięcia stałego 

zasilającego oscylator. 

Generator lampowy jest więc przemiennikiem częstotliwości, w którym częstotliwość 

sieciowa 50 Hz trójfazowej sieci energetycznej przetwarzana jest najpierw na napięcie stałe, o 

wartościach od kilku do kilkunastu kilowoltów a następnie na jednofazowe napięcie 

wielkiej częstotliwości. 

W praktyce generatory lampowe dla potrzeb grzejnictwa indukcyjnego pracują przy 

częstotliwościach od 200kHz do kilku MHz. Przy takich częstotliwościach w elementach 

generatora, wiodących prądy w.cz. występuje silnie zjawisko naskórkowości. Przy 

częstotliwości f=400kHz głębokość wnikania fali elektromagnetycznej do miedzi wynosi zaledwie 

0,1 mm co znacznie zmniejsza czynny przekrój przewodów Sprawia to, że większość 

elementów oscylatora musi być chłodzona wodą. 

Głównym źródłem strat w generatorze są: lampa La, transformator TRwy oraz w mniejszym 

stopniu kondensatory obwodu rezonansowego Cr. Straty energii w obwodzie zasilającym 

(Trafo Tranod - Pr-WN) stanowią zaledwie kilka procent energii pobranej z sieci 

energetycznej. 



 

Rys. 1. Schemat obwodu mocy generatora lampowego 

 

 

 

2. CEL ĆWICZENIA.  

 

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową i zasadą działania generatora lampowego 

wielkiej częstotliwości oraz nagrzewaniem indukcyjnym przy wykorzystani u w.cz. 

W ćwiczeniu wykonywany jest pomiar mocy wyjściowej i częstotliwości generatora. 

 

3. PROGRAM ĆWICZENIA. 

 

3.1. Stanowisko badawcze. 

Pomiary przeprowadzone zostaną na generatorze lampowym o częstotliwości 3,4 MHz i 

mocy wyjściowej l kW. Schemat układu pomiarowego przedstawiono na rys.2. Przed 

przystąpieniem do pomiarów należy włączyć chłodzenie wodne generatora, a następnie 

zasilanie generatora przełącznikiem pakietowym znajdującym się na płycie sterowniczej 

generatora. Wygrzać lampę generatora przez czas minimum 3 min. 

 

Rys.2.Schemat układu pomiarowego:  l-wzbudnik, 2-kalorymetr, W-watomierz, T1, T2-

termometry rtęciowe, Rd- układ rezystorów tworzących sztuczne zero, F-miernik 

częstotliwości z cewką pomiarową Cp 



3.2. Pomiar mocy wyjściowej, wejściowej i częstotliwości generatora  

Pomiary wykonać dla trzech rodzajów wsadów będących kalorymetrami wodnymi: 

• rurka ze stali węglowej (magnetyczna), 

• rurka ze stali nierdzewnej (niemagnetyczna), 

• rurka z mosiądzu. 

Kalorymetry umieszczać symetrycznie we wzbudniku. Uruchomić obieg wody 

przepływającej przez kalorymetr. Przełącznik rodzaju pracy generatora ustawić w pozycji 

„lokalne" a następnie włączyć „grzanie" (zielony przycisk na płycie sterowniczej). 

Wyregulować przepływ wody przez kalorymetr tak, aby przyrost temperatury wody na 

wylocie kalorymetru wynosił co najmniej 3 °C. Po ustaleniu się temperatury wody wylotowej 

odczytać wskazania watomierza W oraz dokonać pomiaru przepływu wody przez kalorymetr 

przy użyciu menzurki i stopera. Pomiar wykonać trzykrotnie dla każdego rodzaju kalorymetru 

przyjmując jako wynik ostateczny wartość średnią z trzech pomiarów. Równocześnie 

pomierzyć częstotliwość generatora przy użyciu miernika częstotliwości F umieszczając 

cewkę pomiarową miernika w odległości (40-60)cm od wzbudnika. Po wykonaniu 

pomiarów wyłączyć „grzanie" (przycisk czerwony), a następnie wyłączyć zasilanie 

generatora przełącznikiem pakietowym. 

Wyniki pomiarów, oddzielnie dla każdego rodzaju kalorymetru, zestawić w tabeli 1. 

 

 

Tabela 1. Wyniki pomiarów mocy wejściowej i wyjściowe oraz częstotliwości generatora dla 

jednego kalorymetru (trzy pomiary) 
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3.3. Wyznaczanie sprawności generatora 

Sprawność całkowita generatora jest to stosunek mocy wydzielonej we wsadzie Pw i mocy 

pobranej z sieci elektroenergetycznej. 
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gdzie: Ps1 - moc odczytana na watomierzu. 

 

Moc wydzieloną we wsadzie Pw przy pomiarze metodą kalorymetryczną wyznacza się z 

zależności: 
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gdzie: 



cw - ciepło właściwe wody, 

mw - masa wody, 

 - przyrost temperatury wody, 

t - czas przepływu wody, 

Vw - objętość wody, 

w - gęstość wody. 

Przyjmując ciepło właściwe wody cw=4,19 kJ/kg*K, gęstość wody w=l kg/dcm
3
 oraz 

uwzględniając, że przepływ =Vw/t, zależność (2) można napisać w postaci: 

 

]W[8,69 wP      (3) 

 

gdzie:  - przepływ w l/min,  - przyrost temperatury wody w 
o
C.  

 

4. OPRACOWANIE WYNIKÓW 
W sprawozdaniu należy zamieścić wyniki pomiaru mocy wejściowej i wyjściowej 

generatora, częstotliwości generatora oraz wyniki obliczeń sprawności całkowitej dla 

wszystkich rodzajów kalorymetrów. Wyniki przedstawić w formie tabelarycznej. Zamieścić 

komentarze dotyczące uzyskanych wyników. 
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PYTANIA KONTROLNE 

 

1.Jakie elementy elektroniczne stanowią oscylator generatora lampowego? 

2. Czy indukcyjność układu wzbudnik-wsad stanowi część indukcyjności obwody rezonansowego oscylatora? 

3. Jaką funkcję pełnią dławik DŁ umieszczony między prostownikiem i oscylatorem? 

4. Jaką funkcję pełni kondensator C0 umieszczony między anodą lampy i układem rezonansowym?  

5. Jakiego rzędu jest napięcie zasilające anodę lampy generacyjnej? 

6. W jakich elementach generatora lampowego należy spodziewać się głównych strat mocy czynnej? 


