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Układ sterowania przemiennika częstotliwości do na-
grzewania indukcyjnego zawierający blok pomiarowy połą-
czony z przekładnikami prądowymi włączonymi w obwodach 
falownika napięcia, którego wyjścia połączone są  z układem 
cyfrowym oraz sterownik, którego wyjścia są połączone 
z łącznikami falownika napięcia przemiennika częstotliwości, 
a także mikrokomputer, połączony z kolejnymi wejściami 
układu cyfrowego, przy czym blok pomiarowy zawiera detek-
tor zera i układ dyskryminacji prądu, zaś układ cyfrowy zawie-
ra elementy logiczne, znamienny tym, że zawiera blok 
zabezpieczenia termicznego (BZT) obwodów falownika 
napięcia przemiennika częstotliwości, który podłączony jest 
do układu cyfrowego (DC) oraz układ optoizolacji (UOp), 
który jest włączony pomiędzy układem cyfrowym (UC) 
a sterownikiem (ST) łączników falownika napięcia, a dodat-
kowe wyjście (WY4) układu cyfrowego (UC) jest połączone 
z wejściem mikrokomputera (MK), do którego podłączona jest 
konsola (P) i wyświetlacz (W), a układ cyfrowy (UC) zawiera 
układ różniczkujący (UR), którego wejście stanowi pierwsze 
wejście (WE1) układu (UC) i jest połączone równocześnie 
z detektorem zera znanego bloku pomiarowego prądu (BPP) 
oraz z wejściem znanej pierwszej bramki logicznej (AND1), 
której wyjście stanowi pierwsze wyjście (WY1) układu (UC), 
a drugie wejście tej bramki (AND1) jest połączone z drugim 
wejściem (WE2) układu cyfrowego (UC) połączonym z mi-
krokomputerem (MK), natomiast wyjście układu różniczkują-
cego (UR) poprzez drugą bramkę logiczną (AND2) jest……. 
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Opis wynalazku 
Przedmiotem wynalazku jest układ sterowania przemiennika częstotliwości do nagrzewania in-

dukcyjnego. 
Znany z publikacji naukowo-technicznej (A. Kurbiel, Wł. Łoziak, Z. Waradzyn, R. Kieroński 

„Tranzystorowy przemiennik do nagrzewania indukcyjnego” - II Konferencja SENE′95 Sterowanie  
w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym, Łódź-Arturowek, str.396-401) przemiennik częstotliwo-
ści zawiera prostownik, zasilany z sieci prądu przemiennego oraz połączony z nim falownik napięcia, 
utworzony z szeregowo połączonych dwóch tranzystorów zbocznikowanych diodami, przy czym drugi 
tranzystor zbocznikowany jest gałęzią zawierającą kondensator połączony szeregowo z nagrzewnicą 
indukcyjną R0L0. Przemiennik częstotliwości wyposażony jest także w układ sterowania, który zawiera 
analogowy blok pomiarowy. Jedno wejście analogowego bloku pomiarowego połączone jest z prze-
kładnikiem prądowym włączonym w obwodzie zasilania nagrzewnicy pomiędzy pierwszy tranzystor  
a gałąź zawierającą drugi tranzystor, zaś drugie wejście analogowego bloku pomiarowego połączone 
jest z drugim przekładnikiem prądowym włączonym w obwodzie rozładowania kondensatora w gałęzi 
zawierającej drugi tranzystor. Jedno wyjście analogowego bloku pomiarowego połączone jest poprzez 
blok cyfrowy ze sterownikiem, którego wyjścia są połączone z bramkami tranzystorów falownika na-
pięcia. Drugie wyjście analogowego bloku pomiarowego połączone jest z mikrokomputerem jedno-
układowym, do którego podłączone są także kolejne wejścia bloku cyfrowego. 

Analogowy blok pomiarowy zawiera detektor zera oraz dyskryminator, zaś blok cyfrowy zawiera 
dwa tory, z których jeden generuje sygnały sterujące dla sterownika tranzystorów falownika napięcia, 
a drugi generuje sygnał blokady dla tego sterownika. Pierwszy tor bloku cyfrowego zawiera układ 
opóźniający, którego wyjście połączone jest poprzez pierwszą bramkę logiczną NAND i inwerter  
z wejściem pierwszej bramki wyjściowej AND, a wejście układu opóźniającego połączone z detekto-
rem zera analogowego bloku pomiarowego jest połączone poprzez drugi inwerter i drugą bramkę 
NAND z wejściem trzeciej bramki NAND, której wyjście jest połączone z jednym wejściem drugiej 
bramki wyjściowej AND. Ponadto drugie wejście drugiej bramki NAND jest połączone z drugim wej-
ściem pierwszej bramki NAND i równocześnie z drugim wejściem bloku cyfrowego połączonym z mi-
krokomputerem, a drugie wejście trzeciej bramki NAND połączone jest z kolejnym wejściem bloku 
cyfrowego połączonym z mikrokomputerem, natomiast wyjście pierwszej bramki wyjściowej AND po-
łączone ze sterownikiem jest połączone również poprzez trzeci inwerter z drugim wejściem drugiej 
bramki wyjściowej AND, której wyjście połączone ze sterownikiem jest połączone również poprzez 
czwarty inwerter z drugim wejściem pierwszej bramki wyjściowej AND. 

Drugi tor bloku cyfrowego zawiera trójwejściową bramkę NAND, której zwarte wejścia połączo-
ne są z kolejnym wejściem bloku cyfrowego połączonym z dyskryminatorem wartości maksymalnej 
prądu analogowego bloku pomiarowego, zaś wyjście tej bramki jest połączone poprzez drugą trójwej-
ściową bramkę NAND z wejściem blokującym sterownika i równocześnie z wejściem trzeciej trójwej-
ściowej bramki NAND, której wyjście jest podłączone do drugiego wejścia drugiej trójwejściowej bram-
ki NAND. Ponadto następne dwa wejścia bloku cyfrowego połączone z mikrokomputerem połączone 
są z wejściami bramki NAND, której wyjście jest połączone ze zwartymi ze sobą wejściami kolejnej 
bramki NAND podłączonej swoim wyjściem do trzeciego wejścia drugiej trójwejściowej bramki NAND, 
a kolejne wejście bloku cyfrowego połączone z mikrokomputerem połączone jest ze zwartymi ze sobą, 
pozostałymi wejściami trzeciej trójwejściowej bramki NAND. 

Układ, według wynalazku, zawierający blok pomiarowy połączony z przekładnikami prądowymi 
włączonymi w obwodach falownika napięcia, którego wyjścia połączone są z układem cyfrowym oraz 
sterownik, którego wyjścia są połączone z łącznikami falownika napięcia przemiennika częstotliwości, 
a także mikrokomputer, połączony z kolejnymi wejściami układu cyfrowego, przy czym blok pomiarowy 
zawiera detektor zera i układ dyskryminacji prądu, zaś układ cyfrowy zawiera elementy logiczne cha-
rakteryzuje się tym, że zawiera blok zabezpieczenia termicznego obwodów falownika napięcia prze-
miennika częstotliwości, który podłączony jest do układu cyfrowego oraz układ optoizolacji, który jest 
włączony pomiędzy układem cyfrowym a sterownikiem łączników falownika napięcia, a dodatkowe 
wyjście układu cyfrowego jest połączone z wejściem mikrokomputera, do którego podłączona jest 
konsola i wyświetlacz. Układ cyfrowy zawiera układ różniczkujący, którego wejście stanowi pierwsze 
wejście układu i jest połączone równocześnie z detektorem zera znanego bloku pomiarowego prądu 
oraz z wejściem znanej pierwszej bramki logicznej AND, której wyjście stanowi pierwsze wyjście układu,
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a drugie wejście tej bramki AND jest połączone z drugim wejściem układu cyfrowego połączonym  
z mikrokomputerem. Natomiast wyjście układu różniczkującego poprzez drugą bramkę logiczną AND 
jest połączone z kasującym wejściem przerzutnika, którego wejście ustawiające połączone jest po-
przez kolejną bramkę logiczną NAND z drugim wejściem drugiej bramki AND i równocześnie z na-
stępnym wejściem układu cyfrowego, które jest połączone z kolejnym wyjściem mikrokomputera. Wyj-
ście przerzutnika połączone jest z drugim wyjściem układu cyfrowego połączonym z układem optoizo-
lacji i równocześnie z kolejnym wyjściem podłączonym do mikrokomputera. Ponadto układ cyfrowy 
zawiera trójwejściową bramkę logiczną OR, której wejścia stanowią kolejne wejścia układu cyfrowego, 
do których podłączone są odpowiednio układ dyskryminacji prądu znanego bloku pomiarowego, blok 
zabezpieczenia termicznego oraz następne wyjście mikrokomputera. 

Układ sterowania przemiennika częstotliwości do nagrzewania indukcyjnego, według wynalaz-
ku, umożliwia regulację mocy pobieranej przez nagrzewnicę indukcyjną dzięki zmianie ilości oscylacji 
prądu w obwodzie rozładowania kondensatora falownika uzyskiwanej poprzez regulację wartości cza-
su załączenia łącznika tranzystorowego w tym obwodzie, a także poprzez regulację czasu zabloko-
wania obu łączników falownika. 

Przedmiot wynalazku uwidoczniony jest w przykładowym wykonaniu na rysunku, na którym 
fig. 1 przedstawia schemat ideowo blokowy układu, a fig. 2 - schemat ideowy układu cyfrowego,  
fig. 3a - przebieg czasowy prądu przez nagrzewnicę, a fig. 3b - przebiegi czasowe sygnałów stero-
wania przemiennika częstotliwości z gałęzią szeregowo połączonych: kondensatora falownika i na-
grzewnicy. 

Układ, według wynalazku, zawiera analogowy blok pomiarowy BPP wyposażony w detektor 
zera oraz blok dyskryminacji prądu nagrzewnicy i prądu zasilającego falownik napięcia. Jedno wej-
ście analogowego bloku pomiarowego BPP połączone jest z przekładnikiem prądowym włączonym 
w obwodzie zasilania nagrzewnicy, a drugie wejście analogowego bloku pomiarowego BPP połą-
czone jest z drugim przekładnikiem prądowym włączonym w obwodzie rozładowania kondensatora 
falownika, nieuwidocznionych na rysunku. Natomiast wyjścia bloku pomiarowego BPP połączone są 
z odpowiednimi wejściami WE1, WE4 układu cyfrowego UC. Układ zawiera również blok zabezpie-
czenia termicznego obwodów falownika napięcia BZT, którego wyjście połączone jest z wejściem 
WE5 układu cyfrowego UC, a wejścia połączone są z czujnikami temperatury, nie uwidocznionymi 
na rysunku. Do kolejnych wejść WE2, WE3, WE6 układu cyfrowego UC podłączone są wyjścia mi-
krokomputera jednoukładowego MK. do którego podłączona jest konsola P i wyświetlacz W. Wyjścia 
WY1 - WY3 układu cyfrowego UC poprzez układ optoizolacji UOp połączone są ze sterownikiem 
ST, którego wyjścia połączone są odpowiednio z bramkami tranzystorowych łączników falownika 
napięcia, a dodatkowe wyjście WY4 układu cyfrowego UC podłączone jest do wejścia mikrokompu-
tera MK. 

Układ cyfrowy UC zawiera układ różniczkujący UR, którego wejście stanowi pierwsze wejście 
WE1 układu UC i jest połączone równocześnie z detektorem zera znanego bloku pomiarowego BPP 
oraz z wejściem znanej pierwszej bramki AND1, której wyjście stanowi pierwsze wyjście WY1 układu 
UC, zaś drugie wejście tej bramki AND1 jest połączone z drugim wejściem WE2 układu cyfrowego 
UC, które jest połączone z mikrokomputerem M K. Wyjście układu różniczkującego UR poprzez drugą 
bramkę AND2 jest połączone z kasującym wejściem R przerzutnika RS, którego drugie wejście usta-
wiające S połączone jest poprzez kolejną bramkę NAND z drugim wejściem drugiej bramki AND2  
i równocześnie z następnym wejściem WE3 układu cyfrowego UC, które jest połączone z mikrokom-
puterem MK. Natomiast wyjście Q przerzutnika RS stanowi drugie wyjście WY2 układu cyfrowego UC. 
Wyjście WY2 układu cyfrowego UC jest podłączone do układu UOp i równocześnie jest zwarte z do-
datkowym wyjściem WY4 tego układu UC. które jest połączone z wejściem mikrokomputera MK. Po-
nadto układ cyfrowy UC zawiera trójwejściową bramkę OR, której wejścia stanowią kolejne wejścia 
WE4 - WE6 układu cyfrowego UC, do których podłączone są odpowiednio blok dyskryminacji prądu 
znanego bloku pomiarowego BPP, blok zabezpieczenia termicznego BZT oraz kolejne wyjście mikro-
komputera MK, a wyjście bramki OR stanowi kolejne wyjście WY3 układu cyfrowego UC i jest podłą-
czone do układu UOp. 

Działanie układu jest następujące. Po uruchomieniu układu sterowania za pomocą przycisku 
konsoli P następuje generowanie przez mikrokomputer MK sygnału Ł1′, który w układzie cyfrowym UC 
zostaje skojarzony z sygnałem A z detektora zera bloku pomiarowego BPP, a uzyskany sygnał Ł1 na 
wyjściu WY1 układu UC powoduje załączenie łącznika tranzystorowego w obwodzie zasilania na-
grzewnicy. Następuje wówczas ładowanie kondensatora falownika i przepływ prądu przez szeregowo 
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dołączoną nagrzewnicę przez określony stały okres czasu ts. Przebieg płynącego prądu ma kształt 
pulsu i w momencie, gdy wartość prądu zmaleje do zera następuje jego wyłączenie. Po upływie czasu ts 
na wejście S przerzutnika RS układu UC podawany jest z mikrokomputera MK sygnał Ł2′ powodujący 
załączenie łącznika tranzystorowego w obwodzie rozładowania kondensatora falownika na określony 
regulowany okres czasu tr1. Kondensator falownika rozładowuje wówczas swoją energię poprzez na-
grzewnicę prądem o charakterze drgań oscylacyjnych tłumionych o częstotliwości zależnej od para-
metrów tego obwodu. Po upływie określonego czasu tr1, wyłączenie łącznika obwodu rozładowania 
kondensatora falownika następuje w momencie, gdy prąd rozładowania osiągnie wartość zero, wy-
krywaną za pomocą detektora zera bloku pomiarowego BPP, czyli po upływie rzeczywistego czasu tr12 
(fig. 3b), a następnie łączniki falownika pozostają zablokowane przez określony regulowany okres 
czasu tr2. Następnie cykl pracy powtarza się. 

Poprzez zmianę wartości czasu tr1 uzyskuje się zmianę ilości oscylacji prądu rozładowania kon-
densatora falownika płynącego przez nagrzewnicę, a poprzez zmianę wartości czasu tr2 uzyskuje się 
zmianę wartości czasu trwania stanu bezprądowego nagrzewnicy. 

Wystąpienie stanu awaryjnego przemiennika częstotliwości, spowodowanego przekroczeniem 
wartości prądu dopuszczalnego w obwodzie siłowym, a wykrywanym za pomocą bloku pomiarowego 
BPP lub przekroczeniem temperatury dopuszczalnej jego elementów wykrywanym za pomocą bloku 
zabezpieczenia termicznego BZT, powoduje generowanie w układzie cyfrowym UC sygnału B bloku-
jącego obydwa łączniki falownika. 

 
 

Zastrzeżenie patentowe 

Układ sterowania przemiennika częstotliwości do nagrzewania indukcyjnego zawierający blok 
pomiarowy połączony z przekładnikami prądowymi włączonymi w obwodach falownika napięcia, 
którego wyjścia połączone są z układem cyfrowym oraz sterownik, którego wyjścia są połączone  
z łącznikami falownika napięcia przemiennika częstotliwości, a także mikrokomputer, połączony  
z kolejnymi wejściami układu cyfrowego, przy czym blok pomiarowy zawiera detektor zera i układ 
dyskryminacji prądu, zaś układ cyfrowy zawiera elementy logiczne, znamienny tym, że zawiera 
blok zabezpieczenia termicznego (BZT) obwodów falownika napięcia przemiennika częstotliwości, 
który podłączony jest do układu cyfrowego (DC) oraz układ optoizolacji (UOp), który jest włączony 
pomiędzy układem cyfrowym (UC) a sterownikiem (ST) łączników falownika napięcia, a dodatkowe 
wyjście (WY4) układu cyfrowego (UC) jest połączone z wejściem mikrokomputera (MK), do którego 
podłączona jest konsola (P) i wyświetlacz (W), a układ cyfrowy (UC) zawiera układ różniczkujący 
(UR), którego wejście stanowi pierwsze wejście (WE1) układu (UC) i jest połączone równocześnie  
z detektorem zera znanego bloku pomiarowego prądu (BPP) oraz z wejściem znanej pierwszej 
bramki logicznej (AND1), której wyjście stanowi pierwsze wyjście (WY1) układu (UC), a drugie wej-
ście tej bramki (AND1) jest połączone z drugim wejściem (WE2) układu cyfrowego (UC) połączonym 
z mikrokomputerem (MK), natomiast wyjście układu różniczkującego (UR) poprzez drugą bramkę 
logiczną (AND2) jest połączone z kasującym wejściem (R) przerzutnika (RS), którego wejście usta-
wiające (S) połączone jest poprzez kolejną bramkę logiczną (NAND) z drugim wejściem drugiej 
bramki (AND2) i równocześnie z następnym wejściem (WE3) układu cyfrowego (UC), które jest po-
łączone z następnym wyjściem mikrokomputera (MK), a wyjście (Q) przerzutnika (RS) połączone 
jest z drugim wyjściem (WY2) układu cyfrowego (UC) połączonym z układem optoizolacji (UOp)  
i równocześnie z kolejnym wyjściem (WY4) podłączonym do mikrokomputera (MK), ponadto układ 
cyfrowy (UC) zawiera trójwejściową bramkę logiczną (OR), której wejścia stanowią kolejne wejścia 
(WE4 - WE6) układu cyfrowego (UC), do których podłączone Są odpowiednio układ dyskryminacji 
prądu znanego bloku pomiarowego (BPP), blok zabezpieczenia termicznego (BZT) oraz kolejne 
wyjście mikrokomputera (MK). 
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Rysunki 
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