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Sposób realizujący zmiany napięcia lub prądu wyjścio-
wego oraz częstotliwości przemiennika polega na kształto-
waniu częstotliwości przemiennika w regulatorze strumienia 
czynnego (10) w zależności od sygnału różnicy sygnał 
proporcjonalnego do sygnału składowej czynnej strumienia 
magnetycznego maszyny mierzonego za pomocą bloku 
pomiaru (12) i sygnału zadanego z regulatora (8) wielkości 
nadrzędnej, ograniczanego sygnałem wypracowanym 
uprzednio w bloku wypracowania ograniczeń (5), którym 
jest sygnał strumienia rzeczywistego maszyny z bloku 
pomiaru (4) albo suma sygnału strumienia rzeczywistego 
z bloku (4) i sygnału błędu strumienia z bloku (1), ewentual-
nie suma sygnału prądu rzeczywistego z bloku pomiaru (14) 
i sygnału błędu strumienia z bloku (1), albo suma stałego 
sygnału zadanego ograniczenia z bloku (15) i sygnału błędu 
strumienia z bloku (1), albo suma sygnału prądu rzeczywi-
stego z bloku (14) i sygnału strumienia rzeczywistego 
z bloku (4). Sposób ten charakteryzuje się tym, że za po-
mocą bloku korekcji strumienia czynnego (13) zwiększa się 
wartość bezwzględną sygnału strumienia czynnego mierzo-
nego za pomocą bloku pomiaru strumienia czynnego (12) 
proporcjonalnie do różnicy wartości sygnału strumienia 
zadawanego, kształtowanego w znany sposób za pomocą 
bloku kształtowania strumienia (2) i sygnału strumienia 
rzeczywistego mierzonego za pomocą bloku pomiaru stru-
mienia rzeczywistego (4), . . . . . . . . . . .  
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Opis wynalazku 
Przedmiotem wynalazku jest sposób i układ sterowania częstotliwościowego napędu elektrycz-

nego, znajdujący zastosowanie w układach automatyki napędu asynchronicznego. 
Znany z polskiego patentu nr 144010 sposób polega na tym, że realizuje się zmiany napięcia 

lub prądu wyjściowego oraz częstotliwości przemiennika, którą kształtuje się w proporcjonalno-
całkującym regulatorze w zależności od różnicy sygnału napięcia zadanego z regulatora częstotliwo-
ści i sygnału proporcjonalnego do składowej czynnej strumienia magnetycznego maszyny, bądź sy-
gnału proporcjonalnego do wartości kąta fazowego między strumieniem maszyny a prądem prze-
miennika. Sygnał wyjściowy z regulatora częstotliwości ogranicza się sygnałem warunkującym po-
wstanie momentu elektromechanicznego maszyny, którym jest sygnał strumienia rzeczywistego ma-
szyny lub sygnał będący sumą sygnałów strumienia rzeczywistego i błędu strumienia albo sygnał bę-
dący sumą sygnałów prądu rzeczywistego i błędu strumienia, bądź sygnał będący sumą sygnału sta-
łego i sygnału błędu strumienia, a także sygnał będący sumą sygnału prądu rzeczywistego i sygnału 
strumienia rzeczywistego. 

Inny znany z polskiego patentu nr 163430 sposób sterowania częstotliwościowego napędu 
elektrycznego polega na tym, że realizuje się zmiany napięcia lub prądu oraz częstotliwości prze-
miennika, którą kształtuje się w regulatorze w zależności od różnicy sygnału proporcjonalnego do 
składowej czynnej strumienia magnetycznego maszyny i sygnału wyjściowego z regulatora wielkości 
nadrzędnej, który ogranicza się uprzednio sygnałem będącym sumą sygnałów strumienia rzeczywi-
stego i błędu strumienia. Równocześnie kontroluje się wartość prądu przekształtnika zadanego lub 
prądu rzeczywistego, a po przekroczeniu przez kontrolowany prąd wartości progowej równej korzyst-
nie 90% jego ustalonej wartości maksymalnej, zmniejsza się wartość sygnału ograniczenia proporcjo-
nalnie do wartości kontrolowanego prądu przekształtnika, korzystnie do wartości równej 50% jego 
wartości początkowej, przy wartości prądu przekształtnika równej jego ustalonej wartości maksymalnej. 

Znany z polskiego patentu nr 144010 układ zawiera blok obliczania błędu strumienia, którego 
jedno wejście jest połączone z wyjściem bloku kształtowania strumienia, a drugie wejście jest połą-
czone z blokiem pomiaru strumienia rzeczywistego, który również łączy się z jednym z wejść bloku 
wypracowania ograniczeń sygnału wyjściowego z regulatora częstotliwości. Wyjście bloku obliczania 
błędu strumienia jest połączone z kolejnym wejściem bloku wypracowania ograniczeń i z wejściem 
regulatora strumienia, którego wyjście jest połączone z blokiem sterowania przekształtnika. Jedno 
wejście bloku kształtowania strumienia jest połączone z potencjometrycznym zadajnikiem strumienia, 
a drugie z wyjściem regulatora strumienia czynnego, które również łączy się z blokiem sterowania 
falownika i z jednym z wejść sumujących regulatora częstotliwości. Wejście ograniczające regulatora 
częstotliwości jest połączone z wyjściem bloku wypracowania ograniczeń, a drugie wejście sumujące 
z potencjometrycznym zadajnikiem częstotliwości. Wyjście regulatora częstotliwości jest połączone  
z jednym z wejść regulatora strumienia czynnego, którego drugie wejście jest połączone z blokiem 
pomiarowym strumienia czynnego. Kolejne wejścia bloku wypracowania ograniczeń są połączone 
odpowiednio z blokiem pomiaru prądu rzeczywistego i z potencjometrycznym zadajnikiem ograniczeń. 

Znany z polskiego patentu nr 163430 układ sterowania częstotliwościowego napędu zawiera 
blok sterowania przekształtnika połączony z regulatorem strumienia rzeczywistego poprzez regulator 
prądu, do którego jest podłączony człon pomiarowy prądu przekształtnika. Jedno wejście regulatora 
strumienia rzeczywistego jest połączone równocześnie z blokiem pomiaru strumienia rzeczywistego,  
z jednym wejściem bloku wypracowania ograniczeń oraz z jednym wejściem bloku obliczania błędu 
strumienia, a drugie wejście jest połączone z zadajnikiem strumienia rzeczywistego i drugim wejściem 
bloku obliczania błędu strumienia, którego wyjście jest połączone z drugim wejściem bloku wypraco-
wania ograniczeń. Wyjście bloku wypracowania ograniczeń jest połączone bezpośrednio z jednym 
wejściem ograniczeń regulatora wielkości nadrzędnej korzystnie częstotliwości, a z drugim jego wej-
ściem poprzez inwerter, zaś wejścia regulatora wielkości nadrzędnej są połączone odpowiednio: jedno 
z zadajnikiem wielkości nadrzędnej, a drugie z członem pomiarowym wielkości nadrzędnej, natomiast 
jego wyjście jest połączone z jednym wejściem regulatora strumienia czynnego, którego drugie wej-
ście jest połączone z blokiem pomiaru strumienia czynnego, a wyjście jest połączone z układem ste-
rowania falownika. Ponadto układ zawiera nieliniowy układ kontrolny, którego wyjście jest połączone  
z kolejnym wejściem bloku wypracowania ograniczeń, a wejście poprzez filtr dolnoprzepustowy jest 
połączone ze znanym członem pomiarowym rzeczywistego prądu przekształtnika albo z wyjściem 
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regulatora strumienia rzeczywistego, którego sygnał wyjściowy jest sygnałem prądu zadanego prze-
kształtnika. 

Niedogodnością znanych rozwiązań jest to, że w napędach silników zwłaszcza silników induk-
cyjnych o mocy powyżej 100 kW pracujących przy wartościach bliskich nominalnemu obciążeniu, 
wzrostowi obciążenia silnika nie towarzyszy odpowiednie zwiększenie sygnału strumienia czynnego. 
Wynika to z dużej wartości cosϕ silnika i jednoczesnego zmniejszania się wartości rzeczywistego stru-
mienia magnetycznego maszyny w trakcie obciążania. W rezultacie, na skutek powstałego błędu  
w torze zadawania częstotliwości, strumień magnetyczny maszyny zmniejsza się do chwili zadziałania 
bloku wypracowania ograniczeń. 

Sposób, według wynalazku, sterowania częstotliwościowego napędu elektrycznego, realizujący 
zmiany napięcia lub prądu wyjściowego oraz częstotliwości przemiennika, a polegający na kształto-
waniu częstotliwości przemiennika w proporcjonalno-całkującym regulatorze w zależności od różnicy 
sygnału proporcjonalnego do sygnału składowej czynnej strumienia magnetycznego maszyny i sygna-
łu zadawanego z regulatora wielkości nadrzędnej, ograniczanego sygnałem wypracowanym uprzednio 
w bloku wypracowania ograniczeń, którym jest sygnał strumienia rzeczywistego maszyny, albo suma 
sygnału strumienia rzeczywistego i sygnału błędu strumienia, ewentualnie suma sygnału prądu rze-
czywistego i sygnału błędu strumienia, albo suma stałego sygnału zadanego ograniczenia i sygnału 
błędu strumienia, albo suma sygnału prądu rzeczywistego i sygnału strumienia rzeczywistego charak-
teryzuje się tym, że za pomocą bloku korekcji strumienia czynnego zwiększa się wartość bezwzględną 
sygnału strumienia czynnego mierzonego za pomocą bloku pomiaru strumienia czynnego, proporcjo-
nalnie do różnicy wartości sygnału strumienia zadawanego, kształtowanego w znany sposób za po-
mocą bloku kształtowania strumienia i sygnału strumienia rzeczywistego mierzonego za pomocą bloku 
pomiaru strumienia rzeczywistego, gdy wartość sygnału strumienia zadawanego z bloku kształtowania 
strumienia przewyższa wartość sygnału strumienia rzeczywistego mierzonego w bloku pomiaru tego 
strumienia i odpowiednio zmniejsza się wartość bezwzględną strumienia czynnego mierzonego za 
pomocą bloku pomiaru strumienia czynnego, gdy wartość mierzonego sygnału strumienia rzeczywi-
stego przewyższa wartość sygnału strumienia kształtowanego w znany sposób w bloku kształtowania 
i zadawanego do bloku obliczania błędu strumienia w torze regulacji prądu przekształtnika. 

Układ, według wynalazku, zawierający blok obliczania błędu strumienia, którego jedno wejście 
jest połączone z wyjściem bloku kształtowania strumienia, a drugie wejście jest połączone równocze-
śnie z blokiem pomiaru strumienia rzeczywistego i z jednym wejściem bloku wypracowania ograni-
czeń, zaś wyjście bloku obliczania błędu strumienia jest połączone poprzez regulator strumienia  
z blokiem sterowania przekształtnika, a jedno wejście bloku kształtowania strumienia jest połączone  
z zadajnikiem strumienia, zaś drugie jego wejście jest połączone z wyjściem regulatora strumienia 
czynnego, które jest połączone również z blokiem sterowania falownika, natomiast jedno wejście regu-
latora strumienia czynnego jest połączone z wyjściem regulatora częstotliwości, którego jedno wejście 
połączone jest z zadajnikiem wielkości nadrzędnej korzystnie z zadajnikiem częstotliwości, a drugie  
z blokiem pomiaru wielkości nadrzędnej albo odpowiednio z wyjściem regulatora strumienia czynnego, 
zaś następne wejście bloku wypracowania ograniczeń jest połączone z wyjściem bloku obliczania 
błędu strumienia, a kolejne wejścia tego bloku połączone są ewentualnie z blokiem pomiaru prądu 
rzeczywistego i z zadajnikiem ograniczenia, natomiast wyjście bloku wypracowania ograniczeń jest 
połączone z kolejnym wejściem regulatora wielkości nadrzędnej, a także zawierający blok pomiaru 
strumienia czynnego charakteryzuje się tym, że zawiera blok korekcji strumienia czynnego, którego 
jedno wejście jest połączone z wyjściem bloku obliczania błędu strumienia, a drugie wejście jest połą-
czone z blokiem pomiaru strumienia czynnego, zaś jego wyjście jest połączone z drugim wejściem 
znanego regulatora strumienia czynnego. 

Rozwiązanie, według wynalazku, poprzez zastosowanie bloku korekcji strumienia czynnego do 
stałej kontroli błędu strumienia magnetycznego umożliwia wcześniejszą niż dotychczas interwencję  
w torze sterowania falownika, zapewniając bardziej stabilną bez tendencji do oscylacji, pracę napędu, 
a tym samym wpływa na zwiększenie pewności ruchowej napędu, zwłaszcza napędów zasilających 
silniki indukcyjne o mocy powyżej 100 kW pracujący przy wartościach bliskich nominalnemu obciążeniu. 

Rozwiązanie, według wynalazku, uwidocznione jest w przykładowym wykonaniu na rysunku, 
który przedstawia schemat blokowy układu. 

Sposób, według wynalazku, polega na tym, że w zależności od błędu strumienia wyznaczonego 
za pomocą bloku obliczania błędu strumienia 1 na podstawie sygnału strumienia rzeczywistego mie-
rzonego za pomocą bloku pomiaru strumienia rzeczywistego 4 oraz sygnału ukształtowanego za po-
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mocą bloku kształtowania strumienia 2 na bazie sygnału zadanego z zadajnika 3, formuje się w regu-
latorze strumienia 6 wielkość żądanego prądu dla przekształtnika, nie uwidocznionego na rysunku. 
Sygnał częstotliwości dla nie uwidocznionego na rysunku, falownika kształtuje się w regulatorze stru-
mienia czynnego 10 w zależności od różnicy sygnału proporcjonalnego do sygnału składowej czynnej 
strumienia magnetycznego maszyny, mierzonego za pomocą bloku pomiaru strumienia czynnego 12, 
skorygowanego w bloku korekcji strumienia czynnego 13 i sygnału wyjściowego z regulatora wielkości 
nadrzędnej 8, ograniczanego sygnałem wypracowanym za pomocą bloku wypracowania ograniczeń 5, 
będącym sumą sygnału strumienia rzeczywistego, mierzonego za pomocą bloku pomiaru strumienia 
rzeczywistego 4 i sygnału błędu strumienia, określanego za pomocą bloku obliczania błędu strumienia 1, 
przy czym jako regulator 8 wielkości nadrzędnej stosuje się przykładowo regulator częstotliwości. Ko-
rekcję strumienia czynnego maszyny przeprowadza się w ten sposób, że zwiększa się wartość bez-
względną sygnału strumienia czynnego, otrzymywanego z bloku pomiaru strumienia czynnego 12, 
proporcjonalnie do sygnału wypracowanego w bloku obliczania błędu strumienia 1, a będącego różni-
cą wartości sygnału strumienia zadanego, kształtowanego w bloku 2 i sygnału strumienia rzeczywi-
stego mierzonego za pomocą bloku pomiaru 4, w przypadku gdy wartość sygnału strumienia zadane-
go ukształtowanego za pomocą bloku kształtowania strumienia 2 przewyższa wartość sygnału stru-
mienia rzeczywistego uzyskanego za pomocą bloku pomiaru strumienia rzeczywistego 4 i odpowied-
nio zmniejsza się wartość bezwzględną mierzonego sygnału strumienia czynnego, w przypadku gdy 
wartość sygnału strumienia rzeczywistego maszyny elektrycznej mierzonego za pomocą bloku pomia-
ru 4 przewyższa wartość sygnału strumienia kształtowanego w bloku 2 i zadawanego do bloku obli-
czania błędu strumienia 1 w torze regulacji prądu przekształtnika. 

Układ, według wynalazku, zawiera blok obliczania błędu strumienia 1, którego jedno wejście 
jest połączone z wyjściem bloku kształtowania strumienia 2, do którego jest dołączony potencjome-
tryczny zadajnik strumienia rzeczywistego 3, a drugie wejście bloku obliczania błędu strumienia 1 jest 
połączone z blokiem pomiaru strumienia rzeczywistego 4, który jest również połączony z jednym wej-
ściem bloku wypracowania ograniczeń 5. Wyjście bloku obliczania błędu strumienia 1 jest połączone 
poprzez regulator strumienia 6 z blokiem sterowania przekształtnika 7. Wyjście bloku wypracowania 
ograniczeń 5 jest połączone z wejściem ograniczającym regulatora częstotliwości lub innej wielkości 
nadrzędnej 8, którego następne wejście jest połączone z zadajnikiem 9 częstotliwości lub innej wielo-
ści nadrzędnej, a wyjście tego regulatora 8 jest połączone poprzez regulator strumienia czynnego 10 
ze sterownikiem falownika 11. Wyjście regulatora strumienia czynnego 10 połączone jest z drugim 
wejściem bloku kształtowania strumienia 2. Kolejne wejście regulatora 8 częstotliwości lub innej wiel-
kości nadrzędnej jest połączone z wyjściem regulatora strumienia czynnego 10 lub blokiem pomiaro-
wym innej wielości nadrzędnej N. Natomiast blok pomiaru strumienia czynnego 12 jest połączony 
poprzez blok korekcji strumienia czynnego 13 z drugim wejściem regulatora strumienia czynnego 10, 
przy czym drugie wejście bloku korekcji strumienia czynnego 13 jest połączone z wyjściem bloku obli-
czania błędu strumienia 1 i równocześnie z następnym wejściem bloku wypracowania ograniczeń 5, 
do którego kolejnych wejść są ewentualnie podłączone blok pomiaru prądu rzeczywistego 14 prze-
kształtnika, nie uwidocznionego na rysunku, a także potencjometryczny zadajnik ograniczenia 15.  

Działanie układu jest następujące. Sygnał strumienia rzeczywistego z bloku pomiaru strumienia 
rzeczywistego 4 oraz sygnał z bloku kształtowania strumienia 2 ukształtowany na bazie sygnału zada-
nego z zadajnika strumienia 3 są podawane do regulatora strumienia 6, którego sygnał wyjściowy jest 
sygnałem prądu zadawanego poprzez sterownik 7 do przekształtnika nie uwidocznionego na rysunku. 
Sygnał zadanej wielkości nadrzędnej na przykład częstotliwości z potencjometrycznego zadajnika 9 
jest podawany na wejście regulatora 8 częstotliwości. Regulator 8 częstotliwości wypracowuje sygnał 
zadany dla regulatora strumienia czynnego 10. Wielkość sygnału wyjściowego z regulatora 8 często-
tliwości, będącego sygnałem zadawanego strumienia czynnego jest ograniczana poprzez sygnał wy-
pracowany w bloku wypracowania ograniczeń 5 na podstawie sygnału będącego sumą sygnału stru-
mienia rzeczywistego z bloku 4 i sygnału błędu strumienia z bloku 1, ewentualnie na podstawie sygna-
łu strumienia rzeczywistego maszyny z bloku 4 albo sumy sygnału prądu rzeczywistego z bloku po-
miaru prądu 14 i sygnału błędu strumienia z bloku 1, albo sumy stałego sygnału zadanego ogranicze-
nia z bloku 15 i sygnału błędu strumienia z bloku 1, albo sumy sygnału prądu rzeczywistego z bloku 14  
i sygnału strumienia rzeczywistego z bloku 4. Na drugie wejście regulatora strumienia czynnego 10 
jest podawany sygnał z wyjścia bloku korekcji strumienia czynnego 13. W bloku korekcji strumienia 
czynnego 13 następuje sumowanie sygnału otrzymanego z bloku pomiaru strumienia czynnego 12  
z sygnałem błędu strumienia wypracowanego w bloku obliczania błędu strumienia 1 uprzednio po-
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mnożonego znakiem sygnału strumienia czynnego z bloku pomiarowego 12. Regulator 10 wypraco-
wuje sygnał częstotliwości dla przekształtnika, który jest podawany równocześnie do układu sterowa-
nia falownika 11, do bloku kształtowania strumienia 2, a także na drugie wejście regulatora 8 często-
tliwości, w przypadku gdy wielkością nadrzędną jest częstotliwość. Gdy wielkością nadrzędną N jest 
wielkość inna niż częstotliwość, wówczas na drugie wejście regulatora 8 podawany jest sygnał rze-
czywistej wielkości nadrzędnej N mierzonej za pomocą bloku pomiarowego tej wielkości nie uwidocz-
nionego na rysunku. 

 
 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Sposób sterowania częstotliwościowego napędu elektrycznego, realizujący zmiany napięcia 
lub prądu wyjściowego oraz częstotliwości przemiennika polegający na kształtowaniu częstotliwości 
przemiennika w proporcjonalno-całkującym regulatorze w zależności od różnicy sygnału proporcjonal-
nego do sygnału składowej czynnej strumienia magnetycznego maszyny i sygnału zadawanego  
z regulatora wielkości nadrzędnej, ograniczanego sygnałem wypracowanym uprzednio w bloku wy-
pracowania ograniczeń, którym jest sygnał strumienia rzeczywistego maszyny, albo suma sygnału 
strumienia rzeczywistego i sygnału błędu strumienia, ewentualnie suma sygnału prądu rzeczywistego  
i sygnału błędu strumienia, albo suma stałego sygnału zadanego ograniczenia i sygnału błędu stru-
mienia, albo suma sygnału prądu rzeczywistego i sygnału strumienia rzeczywistego, znamienny tym, 
że za pomocą bloku korekcji strumienia czynnego (13) zwiększa się wartość bezwzględną sygnału 
strumienia czynnego mierzonego za pomocą bloku pomiaru strumienia czynnego (12), proporcjonalnie 
do różnicy wartości sygnału strumienia zadawanego, kształtowanego w znany sposób za pomocą 
bloku kształtowania strumienia (2) i sygnału strumienia rzeczywistego mierzonego za pomocą bloku 
pomiaru strumienia rzeczywistego (4), gdy wartość sygnału strumienia zadawanego z bloku kształto-
wania strumienia (2) przewyższa wartość sygnału strumienia rzeczywistego mierzonego w bloku po-
miaru (4) i odpowiednio zmniejsza się wartość bezwzględną strumienia czynnego mierzonego za po-
mocą bloku pomiaru strumienia czynnego (12), gdy wartość mierzonego sygnału strumienia rzeczywi-
stego z bloku pomiaru (4) przewyższa wartość sygnału strumienia kształtowanego w znany sposób  
w bloku kształtowania strumienia (2) i zadawanego do bloku obliczania błędu strumienia (1) w torze 
regulacji prądu przekształtnika. 

2. Układ sterowania częstotliwościowego napędu elektrycznego zawierający blok obliczania 
błędu strumienia, którego jedno wejście jest połączone z wyjściem bloku kształtowania strumienia,  
a drugie wejście jest połączone równocześnie z blokiem pomiaru strumienia rzeczywistego i z jednym 
wejściem bloku wypracowania ograniczeń, zaś wyjście bloku obliczania błędu strumienia jest połączo-
ne poprzez regulator strumienia z blokiem sterowania przekształtnika, a jedno wejście bloku kształto-
wania strumienia jest połączone z zadajnikiem strumienia, zaś drugie jego wejście jest połączone  
z wyjściem regulatora strumienia czynnego, które jest połączone również z blokiem sterowania falow-
nika, natomiast jedno wejście regulatora strumienia czynnego jest połączone z wyjściem regulatora 
częstotliwości, którego jedno wejście połączone jest z zadajnikiem wielkości nadrzędnej korzystnie  
z zadajnikiem częstotliwości, a drugie z blokiem pomiaru wielkości nadrzędnej albo odpowiednio  
z wyjściem regulatora strumienia czynnego, zaś następne wejście bloku wypracowania ograniczeń 
jest połączone z wyjściem bloku obliczania błędu strumienia, a kolejne wejścia tego bloku połączone 
są ewentualnie z blokiem pomiaru prądu rzeczywistego i z zadajnikiem ograniczenia, natomiast wyj-
ście bloku wypracowania ograniczeń jest połączone z kolejnym wejściem regulatora wielkości nad-
rzędnej, a także zawierający blok pomiaru strumienia czynnego, znamienny tym, że zawiera blok 
korekcji strumienia czynnego 13, którego jedno wejście jest połączone z wyjściem bloku obliczania 
błędu strumienia 1, a drugie wejście jest połączone z blokiem pomiaru strumienia czynnego 12, zaś 
jego wyjście jest połączone z drugim wejściem znanego regulatora strumienia czynnego 10. 
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Rysunek 
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