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Streszczenie: W artykule omówiono badania naukowe 
w dziedzinie magnetycznych i hybrydowych mnożników 
częstotliwości prowadzone w latach 1968-2014 w Politechnice 
Lubelskiej. Przedstawiono osiągnięcia w dorobku naukowym 
pracowników oraz wybrane wdrożenia przemysłowe 
zaprojektowanych rozwiązań. 
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1. WSTĘP 

 
Zwielokrotnienie częstotliwości w układzie 

statycznym, złożonym z nieliniowych elementów 
magnetycznych realizował po raz pierwszy J. Zenneck 
w 1899 r. Prace w zakresie wykorzystania elementów 
magnetycznych dla celów przemiany częstotliwości 
prowadzili na początku ubiegłego stulecia przede wszystkim 
M. Joly, G. Vallaurie, J. Epstein, O.V. Bronk i F. Spinelli. 
Trzej ostatni byli twórcami pierwszych opatentowanych 
wynalazków z dziedziny zwielokrotniania częstotliwości, 
zgłoszonych w latach 1902-1913. Po drugiej wojnie 
światowej, wskutek istotnego polepszenia jakości 
materiałów magnetycznych poprawiły się parametry 
użytkowe i poszerzył się zakres zastosowań magnetycznych 
mnożników częstotliwości, co wywołało wzrost liczby prac 
naukowych i patentów. W okresie tym ukazało się 
w literaturze światowej kilkaset publikacji, udzielono 
kilkadziesiąt patentów, wydano kilkanaście monografii. 
Problematyce magnetycznych mnożników częstotliwości 
poświęcono wiele prac doktorskich i habilitacyjnych  
[1-14]. 

Działanie magnetycznych mnożników częstotliwości 
o całkowitym współczynniku mnożenia wykorzystuje 
zjawisko powstawania wyższych harmonicznych strumienia 
magnetycznego w nieliniowych rdzeniach magnetowodów. 
Odpowiedni układ połączeń uzwojeń lub zastosowane filtry 
pozwalają uzyskiwać na wyjściu mnożnika żądaną 
harmoniczną napięcia. 

Jedną z możliwych realizacji takiego układu jest 
zasilanie uzwojeń pierwotnych jednakowych 
transformatorów z symetrycznego wielofazowego źródła 
napięcia (rys. 1). Brak przewodu zerowego w układzie 
zasilania powoduje, że w odkształconych prądach 
magnesujących nie występują harmoniczne tworzące układy 
kolejności zerowej. Napięcia indukowane w szeregowo 
połączonych uzwojeniach wtórnych mnożnika 

transformatorowego są sumowane w wyniku czego napięcie 
wyjściowe zawiera tylko harmoniczne kolejności zerowej. 

 

 
 

Rys. 1. Schemat poglądowy symetrycznego potrajacza 
częstotliwości typu transformatorowego 

 
Harmoniczne dziewiąte są dużo mniejsze od trzecich 

i pomijając ich wpływ można stwierdzić, że na zaciskach 
wyjściowych pojawia się napięcie potrojonej częstotliwości. 
O wartości napięcia strony wtórnej potrajacza decyduje więc 
trzecia harmoniczna indukcji w rdzeniu B3m, której wartość 
zależy od kształtu charakterystyki magnesowania i stopnia 
nasycenia obwodu magnetycznego. W stanie jałowym 
wartość skuteczna napięcia wyjściowego wynosi: 

 

m32320 π23 sBzfU =                           (1) 

 
gdzie: U20 – wartość skuteczna napięcia na wyjściu 

potrajacza w stanie jałowym, f3 – częstotliwość 
wyjściowa (150 Hz), z2 – liczba zwojów uzwojenia 
wtórnego transformatora, s – pole przekroju 
poprzecznego rdzenia, B3m – wartość maksymalna 
trzeciej harmonicznej indukcji magnetycznej 
w rdzeniu. 

 
Intensywny rozwój energoelektroniki spowodował 

zastąpienie magnetycznych mnożników częstotliwości 
w wielu zastosowaniach przez urządzenia 
półprzewodnikowe, jednakże w kilku dziedzinach 
stosowanie magnetycznych mnożników częstotliwości było 
nadal korzystniejsze w stosunku do innych układów 
przetwarzających częstotliwość. Zastosowanie 
magnetycznych mnożników częstotliwości pozwala na ogół 
uniknąć jednego transformowania energii, co poprawia 
sprawność całego układu i może prowadzić do łącznego 
mniejszego zużycia materiałów i podzespołów. Szczególnie 
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często stosowane były potrajacze, które obok 
zwielokrotnienia częstotliwości całkowicie symetryzują 
obciążenie jednofazowe. 

W latach osiemdziesiątych XX wieku budowano 
magnetyczne mnożniki częstotliwości o mocach do 7 MW 
[15] przy sprawnościach rzędu 95% i zwielokrotnieniu 
częstotliwości od 2 do 35 razy [16]. Ponadto istniały 
magnetyczne dzielniki częstotliwości oraz mnożniki 
zwielokratniające częstotliwość niecałkowitą liczbą razy, np. 
1,5. Budowano również hybrydowe mnożniki częstotliwości, 
w których wykorzystywano zarówno elementy magnetyczne 
jak i półprzewodnikowe [17]. 

Praca magnetycznych mnożników częstotliwości, 
zwłaszcza dużych mocy realizowana była przy indukcjach 
2,2-2,5 T i natężeniu pola magnetycznego 20-80 kA/m [18]. 
W urządzeniach dużych mocy, które muszą charakteryzować 
się wysoką sprawnością oraz małym jednostkowym 
zużyciem materiałów zwielokrotnienie częstotliwości na 
ogół nie przekraczało liczby 9. Przy takich częstotliwościach 
na wyjściu, zużycie materiałów w magnetycznych 
mnożnikach częstotliwości było w stosunku do zwykłych 
transformatorów o tej samej mocy i częstotliwości na 
wyjściu 1,5-5 razy większe [16]. Dobre własności 
eksploatacyjne, takie jak duża niezawodność działania, 
wysoka sprawność, poprawna współpraca z siecią zasilającą 
oraz możliwość uzyskania pożądanej charakterystyki 
zewnętrznej powodowało, że w zakresie częstotliwości 
wyjściowej do 450 Hz magnetyczne mnożniki częstotliwości 
były konkurencyjne w stosunku do innych przemienników 
częstotliwości. 

 
2. ZASTOSOWANIA  

 
Głównym obszarem zastosowań magnetycznych 

mnożników częstotliwości była metalurgia 
i elektrotechnologie. 

W metalurgii wykorzystywano magnetyczne mnożniki 
częstotliwości do zasilania pieców indukcyjnych do topienia 
metali i wytwarzania stopów [19], [20]. Ponadto stosowano 
magnetyczne mnożniki częstotliwości do zasilania instalacji 
nagrzewania indukcyjnego [21], urządzeń obróbki 
elektroerozyjnej [22], spawarek i nagrzewarek oporowych 
[23], pieców do nagrzewania grafitu i obróbki karbidu [22]. 
Przykładem zastosowań może być zbudowany w 1975 r. 
przez firmę Meloney Electric Co. Ltd. w Toronto układ 
magnetycznych potrajaczy o mocy 20 MW do zasilania 
indukcyjnej nagrzewnicy kęsów stalowych [15]. Układ 
zasilający składał się z trzech magnetycznych potrajaczy 
częstotliwości o mocy wyjściowej 6,6 MW każdy. Układ 
zbudowano na zamówienie firmy Ajax Magnethermic 
Corporation w USA.  

W Republice Federalnej Niemiec firma Otto Junker 
GmbH budowała całe typoszeregi pieców indukcyjnych 
o mocach od 40 kW do 4650 kW zasilanych 
z magnetycznych mnożników częstotliwości 
przeznaczonych do produkcji stali i stopów metali 
kolorowych [24], [25] (tab. 1). W piecach tych obok 
potrajaczy stosowano również pięciokrotne 
i dziewięciokrotne zwielokrotnienie częstotliwości. 
Mnożniki te zasilane były z sieci o napięciach 10 kV i 15 kV 
lub przez transformatory obniżające napięcie. 

Ważną dziedziną zastosowań mnożników 
magnetycznych były instalacje do wytwarzania ozonu [7], 
[26]-[29]. W technologiach uzdatniania wody pitnej, 
przetwórstwie żywności oraz obróbce ścieków 

przemysłowych stosuje się ozon, wytwarzany z tlenu 
w procesie cichych wyładowań elektrycznych, 
w urządzeniach zwanych ozonatorami. 

 
Tablica 1. Charakterystyka pieców indukcyjnych produkcji Junker 
zasilanych z magnetycznych potrajaczy częstotliwości [24] 
 
Pojemność, 

kg 
Moc 

pozorna, 
kVA 

Moc 
czynna, 

kW 

Wydajność, 
kg/h 

Jednostkowe 
zużycie energii, 

kWh/t 
Typ TFTSt – stal, 1600°C 

250 330 275 370 640 
6000 3300 2750 3650 640 

Typ TFTCu  – miedź, 1200°C 
150 130 110 190 450 
5000 2250 1670 4400 360 

Typ TFTAl  – aluminium, 700°C 
50 50 40 40 770 

1850 1260 1050 1600 530 
 
Proces syntezy ozonu jest energochłonny, a jego 

wydajność zależy od wartości i częstotliwości napięcia. 
Przemysłowe ozonatory o mocach jednostkowych kilkuset 
kilowatów zasilane są ze specjalnych transformatorów 
napięciem do 50 kV, częstotliwości sieciowej bądź 
podwyższonej w granicach 100-600 Hz. Ozonator jest 
jednofazowym odbiornikiem energii elektrycznej, 
nieliniowym, charakteru pojemnościowego. Zastosowanie 
magnetycznego mnożnika częstotliwości w układzie 
zasilania umożliwia uzyskanie wymaganego napięcia 
i częstotliwości, symetryzację obciążenia jednofazowego 
oraz kompensację biernej mocy pojemnościowej. 

Magnetyczne mnożniki częstotliwości stosowano 
również do zasilania silników indukcyjnych o prędkościach 
obrotowych wyższych od 3000 obrotów na minutę. W tym 
celu wykorzystywano najczęściej podwajacze, potrajacze 
i pięciokrotniki, rzadziej sześcio- i dziewięciokrotniki [30]. 
Moce silników zasilanych z magnetycznych mnożników 
częstotliwości wynosiły 100-500 W w przypadku silników 
jedno- i dwufazowych oraz do 25 kW dla silników 
trójfazowych. Silniki zasilane z magnetycznych mnożników 
częstotliwości były stosowane w sprzęcie gospodarstwa 
domowego [16], [31], (odkurzacze, sokowirówki, 
wentylatory, miksery), sprzęcie rolniczym [16] (maszynki do 
strzyżenia owiec, pompach wody), elektronarzędziach 
(szlifierki, wiertarki) oraz w napędzie przemysłowym 
(wiertnicze pompy wgłębne, pompy próżniowe, kompresory, 
rozpylacze odśrodkowe, wentylatory, elektrowrzeciona do 
włókien chemicznych [32]. 

Kontynuacją badań nad magnetycznymi mnożnikami 
częstotliwości było skonstruowanie w latach 
dziewięćdziesiątych XX wieku specjalnego układu zasilania 
reaktorów plazmowych ze ślizgającym się wyładowaniem 
łukowym (ang. Gliding Arc, GlidArc). Układ ten integrował 
funkcje zapłonu i podtrzymania wyładowań dzięki 
wykorzystaniu wyższych harmonicznych strumienia 
magnetycznego indukowanego w rdzeniach zespołu trzech 
transformatorów jednofazowych [9], [12], [33], [34]. 

 
3. OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE 

 
W ramach badań naukowych nad magnetycznymi 

mnożnikami częstotliwości pracownicy Wydziału 
Elektrycznego (aktualnie Wydziału Elektrotechniki 
i Informatyki) Politechniki Lubelskiej zrealizowali osiem 
prac doktorskich: 
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1. Wawszczak J., Analiza obciążalności magnetycznych 
potrajaczy częstotliwości, promotor: prof. Tadeusz 
Janowski, Politechnika Łódzka, 1977. 

2. Nafalski A., Analiza własności magnetycznego 
mnożnika częstotliwości do zasilania jednofazowych 
silników indukcyjnych, promotor: prof. Tadeusz 
Janowski, Politechnika Warszawska, 1978. 

3. Dresler Z., Regulacja napięcia wyjściowego 
magnetycznego potrajacza częstotliwości, promotor: 
prof. Tadeusz Janowski, Politechnika Lubelska, 1982. 

4. Goleman R., Straty mocy w transformatorowym 
potrajaczu częstotliwości, promotor: prof. Tadeusz 
Janowski, Politechnika Lubelska, 1983. 

5. Wac-Włodarczyk A., Analiza pracy magnetycznego 
dziewięciokrotnika częstotliwości, promotor: prof. 
Tadeusz Janowski, Politechnika Lubelska, 1983. 

6. Guz J., Analityczne wyznaczanie prądów i napięć 
magnetycznego pięciokrotnika częstotliwości, 
promotor: prof. Tadeusz Janowski, Politechnika 
lubelska, 1984. 

7. Stryczewska H.D., Analiza pracy magnetycznego 
potrajacza częstotliwości jako źródła zasilania 
odbiornika nieliniowego na przykładzie wytwornicy 
ozonu, promotor: prof. Tadeusz Janowski, Politechnika 
Lubelska, 1986. 

8. Jaroszyński L., Analiza plazmowego reaktora 
łukowego wykorzystującego nieliniowość 
magnetowodów transformatorów układu zasilającego, 
promotor: prof. Henryka D. Stryczewska, Politechnika 
Lubelska, 2000. 
Wynikiem badań było również opracowanie pięciu 

monografii habilitacyjnych w dziedzinie mnożników 
częstotliwości: 
1. Nafalski A., Analiza magnetycznych mnożników 

częstotliwości z rdzeniami trójkolumnowymi, 
Politechnika Warszawska, 1989. 

2. Janowski T., Magnetyczne potrajacze częstotliwości, 
Politechnika Łódzka, 1991. 

3. Stryczewska H.D., Elektromagnetyczny układ zasilania 
reaktorów plazmowych ze ślizgającym się 
wyładowaniem łukowym, Instytut Elektrotechniki 
w Warszawie, 1999. 

4. Wac-Włodarczyk A., Hybrydowe układy przetwarzania 
częstotliwości, AGH w Krakowie, 1999. 

5. Goleman R., Szybkoobrotowe hybrydowe silniki 
indukcyjne zasilane bezpośrednio z sieci 50 Hz, 
Politechnika Lubelska, 2014. 
Na powstałe w Politechnice Lubelskiej rozwiązania 

szczegółowe budowanych magnetycznych mnożników 
częstotliwości uzyskano 18 patentów. Opublikowano ponad 
sto artykułów naukowych w tej dziedzinie. 

Podczas badań nad układami zwielokrotniania 
częstotliwości nawiązano wiele interesujących znajomości 
owocujących bliską współpracę międzynarodową z kilkoma 
ważnymi instytucjami naukowymi: 
• Japonia: profesor Kazuo Bessho i profesor Sotoshi 

Yamada – Kanazawa University, profesor Chobei 
Yamabe – Saga University, profesor T. Harada – 
Kyushu University, Fukuoka. 

• Niemcy: doktor Johannes Sievert – Physikalisch-
Technische Bundesanstalt, Braunschweig. 

• Wielka Brytania: profesor Anthony Mosses, Wolfson 
Centre for Magnetics – Cardiff University. 

• Ukraina: profesor V. Kolesniczenko i profesor 
D. Szydłowski – Instytut Elektrodynamiki Ukraińskiej 
Akademii Nauk. 

• Francja: profesor Albin Czernichowski i doktor Hervé 
Lesueur, Université d'Orléans. 
W latach 1970-2000 zbudowano i zastosowano 

w praktyce ponad dwadzieścia urządzeń magnetycznych 
zwielokratniających częstotliwość. Do najbardziej 
interesujących wdrożeń tych układów można zaliczyć: 
• projekt i budowę magnetycznych potrajaczy 

częstotliwości do zasilania wytwornic ozonu o mocy 
wyjściowej 3 kVA – zastąpienie przetwornicy 
maszynowej (wirującej) 50/150 Hz w Wytwórni Wód 
Mineralnych w Grodzisku Wielkopolskim, 1982, 

• zastosowanie magnetycznych potrajaczy częstotliwości 
z wyjściem trójfazowym o mocy 80 kVA do zasilania 
maszyn przędzalniczych włókien chemicznych 
(wirówek) w zakładach Chemitex w Sochaczewie, 
1984, 

• wykonanie i uruchomienie sześciu zintegrowanych 
układów zasilania generatorów plazmy nietermicznej 
ze ślizgającym się wyładowaniem łukowym dla 
Laboratorium Plazmy Uniwersytetu w Orleanie oraz 
dwóch zasilaczy dla firmy Sunen Arc Technology 
w Paryżu, Francja, 1992. 

 
4. WNIOSKI 

 
Jakkolwiek budowa magnetycznych mnożników 

częstotliwości niewiele odbiega od transformatorów, w ich 
działaniu występuje wiele różnic i problematyka 
optymalizacji tych urządzeń jest bardzo rozległa. Mimo 
stosunkowo długiej historii samej idei magnetycznych 
mnożników częstotliwości ich właściwy rozwój jako 
urządzeń dużych mocy przypadał na okres drugiej połowy 
XX wieku i wiązał się z poprawą własności magnetycznych 
blach transformatorowych. Postęp w dziedzinie 
przekształtników półprzewodnikowych dużej mocy 
doprowadził do marginalizacji rozwiązań czysto 
magnetycznych. 
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MAGNETIC FREQUENCY MULTIPLIERS – SCIENTIFIC RESEARC H  
AT THE LUBLIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN 1968-2014  

 
In most cases, magnetic frequency multiplier structure does not differ much from a plain transformer. However, there 

are many differences in their operation and the problem of optimization of these devices is very extensive. Despite the 
relatively long history of the idea of magnetic frequency multipliers, their intense development as the high-power devices fell 
on the period of the second half of the twentieth century. The article describes scientific research in the field of the magnetic 
and hybrid frequency multipliers carried out in the years 1968-2014 at the Lublin University of Technology. The team of 
scientists led by Professor Tadeusz Janowski built and tested several magnetic frequency convertors. The large number of 
them has been successfully applied in industry. Eight PhD dissertations have been prepared, five postdoctoral dissertations 
(habilitation theses) and over hundred scientific papers in the subject of frequency multipliers have been published. Advances 
in the field of high power semiconductor converters has led to the marginalization of purely magnetic solutions. 

 
Keywords: magnetic frequency multiplier, tripler, quintupler, nontupler. 
 


