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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest sposób i uk ad do wyznaczania sygna u strumienia magnetyczne-

go skojarzonego z faz  trójfazowej maszyny indukcyjnej, znajduj cy zastosowanie w uk adach auto-

matycznej regulacji i sterowania przekszta tnikowych uk adów nap dowych, zw aszcza zawieraj cych 

przemiennik cz stotliwo ci z falownikiem pr du. 

Znany z patentu nr PL 161 300 sposób wyznaczania sygna u strumienia magnetycznego skoja-

rzonego z faz  maszyny indukcyjnej polega na utworzeniu za pomoc  pierwszego w z a sumuj cego 

sygna u ró nicy mierzonego napi cia fazowego i sygna u proporcjonalnego do spadku napi cia na 

rezystancji stojana maszyny a uformowanego uprzednio za pomoc  uk adu kompensacji spadku na-

pi cia na podstawie mierzonego pr du fazowego, przy czym uzyskiwany sygna u ró nicy, stanowi 

sygna  si y elektromotorycznej danej fazy, od którego w pierwszym w le sumuj cym odejmuje si

dodatkowy sygna  uformowany uprzednio na podstawie mierzonego pr du fazowego za pomoc  cz o-

nu ró niczkuj cego z inercj  którego sta a czasowa jest równa sta ej czasowej narastania strumienia 

magnetycznego maszyny. Nast pnie sygna , otrzymany na wyj ciu pierwszego w z a sumuj cego po 

uformowaniu w drugim cz onie ró niczkuj cym z inercj  sumuje si  z sygna em mierzonego pr du 

fazowego w drugim w le sumuj cym, przy czym sta a czasowa pierwszego cz onu ró niczkuj cego  

z inercj  jest du o wi ksza od sta ej czasowej drugiego cz onu ró niczkuj cego z inercj . Sygna , uzy-

skany na wyj ciu drugiego w z a sumuj cego poddaje si  kolejnemu formowaniu w cz onie inercyj-

nym, którego sta a czasowa jest korzystnie równa sta ej czasowej narastania strumienia magnetycz-

nego maszyny indukcyjnej. Uzyskany w ten sposób sygna  z faz  trójfazowej maszyny indukcyjnej 

stanowi sygna  proporcjonalny do strumienia magnetycznego skojarzonego z dan  faz  maszyny in-

dukcyjnej.

Powy szy sposób, w innej wersji, charakteryzuje si  tym, e na podstawie mierzonego pr du

fazowego kszta tuje si  dodatkowy sygna  za pomoc  drugiego cz onu ró niczkuj cego z inercj , który 

odejmuje si  w drugim w le sumuj cym od sumy sygna ów: sygna u mierzonego pr du fazowego 

oraz uprzednio ukszta towanego za pomoc  pierwszego cz onu ró niczkuj cego z inercj  sygna u si y

elektromotorycznej. Otrzymany na wyj ciu drugiego w z a sumuj cego sygna  poddaje si  kolejnemu 

formowaniu za pomoc  cz onu inercyjnego uzyskuj c sygna , który stanowi sygna  proporcjonalny do 

strumienia magnetycznego skojarzonego z dan  faz  maszyny indukcyjnej, przy czym sta a czasowa 

pierwszego cz onu ró niczkuj cego z inercj  jest du o wi ksza od sta ej czasowej drugiego cz onu 

ró niczkuj cego z inercj  a sta a czasowa cz onu inercyjnego jest korzystnie równa sta ej czasowej 

drugiego cz onu ró niczkuj cego z inercj , która jest korzystnie równa sta ej czasowej narastania stru-

mienia magnetycznego maszyny indukcyjnej. Po uzyskaniu sygna u strumienia magnetycznego skoja-

rzonego z dan  faz  maszyny indukcyjnej i równoczesnym wyznaczeniu sygna ów strumienia skoja-

rzonego z pozosta ymi jej fazami okre la si  wypadkowy strumie  magnetyczny maszyny, który jest 

wykorzystywany w uk adach regulacji i sterowania przemiennika cz stotliwo ci z falownikiem pr du,

zasilaj cego t  maszyn .

Znany z patentu nr PL 161 300 uk ad zawiera w ze  sumuj cy, którego wej cie dodatnie po -

czone jest z blokiem pomiaru napi cia fazowego, a wej cie ujemne poprzez uk ad kompensacji spad-

ku napi cia na rezystancji lub rezystancji i reaktancji rozproszenia stojana po czone jest z blokiem 

pomiaru pr du fazowego. Wyj cie w z a po czone jest poprzez cz on ró niczkuj cy z inercj  z do-

datnim wej ciem drugiego w z a sumuj cego, którego drugie wej cie dodatnie po czone jest z blo-

kiem pomiaru pr du fazowego. Blok pomiaru pr du fazowego po czony jest równie  poprzez drugi 

cz on ró niczkuj cy z inercj  z drugim wej ciem ujemnym znanego w z a sumuj cego. Wyj cie za

drugiego w z a sumuj cego po czone jest z cz onem inercyjnym, którego wyj cie stanowi wyj cie

uk adu. 

W innej wersji, uk ad wed ug powy szego patentu, blok pomiaru pr du fazowego, który po -

czony jest bezpo rednio z dodatnim wej ciem drugiego w z a sumuj cego po czony jest równie

poprzez drugi cz on ró niczkuj cy z inercj  z drugim wej ciem ujemnym tego w z a.

Sposób, wed ug wynalazku, polegaj cy na wypracowywaniu sygna u proporcjonalnego do si y

elektromotorycznej danej fazy maszyny na podstawie mierzonych uprzednio sygna ów napi cia i pr -

du zasilaj cego t  faz  maszyny, a nast pnie formowaniu tego sygna u za pomoc  cz onu inercyjnego 

dla otrzymania sygna u proporcjonalnego do strumienia magnetycznego skojarzonego z dan  faz

maszyny charakteryzuje si  tym, e sygna  proporcjonalny do si y elektromotorycznej danej fazy 

maszyny, wyznaczany za pomoc  bloku wyznaczania SEM w znany sposób dla ka dej fazy maszyny 



PL 212 953 B1 3

oddzielnie, sumuje si  za pomoc  w z a sumuj cego z sygna em koryguj cym wypracowanym na 

podstawie sygna u pr du danej fazy maszyny za pomoc  bloku koryguj cego, za  uzyskany sygna

przetwarza si  w znany sposób za pomoc  cz onu inercyjnego. Sygna  koryguj cy kszta tuje si  tak, 

e za pomoc  bloku pomiarowo-porównuj cego wyznacza si  modu  sygna u strumienia magnetycz-

nego skojarzonego z dan  faz  maszyny, a otrzymywanego na wyj ciu cz onu inercyjnego oraz modu-

y sygna ów strumieni magnetycznych skojarzonych z pozosta ymi fazami maszyny. Nast pnie uzy-

skan  wielko  modu  sygna u strumienia magnetycznego skojarzonego z dan  faz  maszyny porów-

nuje si  z modu ami sygna ów proporcjonalnych do strumieni magnetycznych skojarzonych z pozosta-

ymi fazami maszyny, po czym za pomoc  uzyskanego sygna u kluczuje si  przy pomocy cznika 

sygna  pr du danej fazy maszyny, a na podstawie otrzymanego sygna u formuje si  za pomoc  cz o-

nu korekcyjnego sygna  koryguj cy dla w z a sumuj cego. Kluczowanie pomiarowego sygna u pr du

danej fazy realizuje si  tak, e gdy warto  modu u sygna u strumienia magnetycznego danej fazy jest 

mniejsza od warto ci modu u któregokolwiek z sygna ów strumienia magnetycznego pozosta ych faz 

maszyny, wówczas warto  sygna u koryguj cego równa jest zero. 

Uk ad, wed ug wynalazku, zawieraj cy blok wyznaczania sygna u si y elektromotorycznej danej 

fazy maszyny indukcyjnej, którego wej cia po czone s  z przetwornikami napi cia i pr du fazowego 

maszyny, a wyj cie poprzez w ze  sumuj cy po czone jest z cz onem inercyjnym, którego wyj cie 

stanowi wyj cie uk adu charakteryzuje si  tym, e wyj cie cz onu inercyjnego po czone jest równie

z jednym wej ciem bloku koryguj cego, do którego kolejnych wej  pod czone s  sygna y proporcjo-

nalne do sygna ów strumienia magnetycznego skojarzonego z pozosta ymi fazami trójfazowej maszy-

ny indukcyjnej oraz sygna  mierzonego pr du danej fazy maszyny indukcyjnej. Blok koryguj cy zawie-

ra na wej ciu blok pomiarowo-porównuj cy, którego wyj cie po czone jest z wej ciem steruj cym 

cznika. Jeden zacisk cznika pod czony jest do przetwornika pomiarowego pr du danej fazy ma-

szyny indukcyjnej, a drugi zacisk tego cznika pod czony jest do wej cia cz onu korekcyjnego, któ-

rego wyj cie stanowi wyj cie bloku koryguj cego i jest po czone z drugim wej ciem znanego w z a

sumuj cego. 

Sposób i uk ad, wed ug wynalazku, umo liwia odtworzenie sygna u proporcjonalnego do warto-

ci strumienia magnetycznego maszyny indukcyjnej skojarzonego z jej faz  na podstawie po redniego 

pomiaru napi  i pr dów maszyny, zw aszcza w zakresie ich bardzo niskich cz stotliwo ci. 

Rozwi zanie, wed ug wynalazku, przedstawione jest w przyk adzie wykonania na rysunku, który 

przedstawia schemat blokowy uk adu. 

Sposób, wed ug wynalazku, polega na tym, e na za pomoc  bloku wyznaczania sygna u SEM 

1 wypracowuje si  w znany sposób sygna  e1 proporcjonalny do si y elektromotorycznej danej fazy 

maszyny jako sygna  ró nicy mierzonego napi cia fazowego Uf1 i sygna u proporcjonalnego do spad-

ku napi cia na rezystancji albo rezystancji i reaktancji rozproszenia stojana maszyny indukcyjnej  

a uformowanego uprzednio na podstawie mierzonego pr du fazowego If1. Uzyskany sygna  e1, wy-

znaczany dla ka dej fazy maszyny oddzielnie, sumuje si  za pomoc  w z a sumuj cego 2 z sygna em 

koryguj cym k1 wypracowanym na podstawie sygna u pr du If1 danej fazy maszyny za pomoc  bloku 

koryguj cego A. Sygna  uzyskany na wyj ciu w z a sumuj cego 2 przetwarza si  w znany sposób za 

pomoc  cz onu inercyjnego 3. Sygna  koryguj cy k1 kszta tuje si  tak, e za pomoc  bloku pomiarowo- 

porównuj cego 4 wyznacza si  modu  sygna u strumienia magnetycznego f1 skojarzonego z dan

faz  maszyny, a otrzymywanego na wyj ciu cz onu inercyjnego 3 oraz modu y sygna ów strumieni 

magnetycznych ( f2, f3) skojarzonych z pozosta ymi fazami maszyny. Nast pnie uzyskan  wielko

modu u sygna u strumienia magnetycznego f1 skojarzonego z dan  faz  maszyny porównuje si

z modu ami sygna ów proporcjonalnych do strumieni magnetycznych f2, f3 skojarzonych z pozosta-

ymi fazami maszyny, po czym za pomoc  uzyskanego sygna u kluczuje si  przy pomocy cznika 5

sygna  pr du If1 danej fazy maszyny, a nast pnie na podstawie otrzymanego sygna u formuje si  za 

pomoc  cz onu korekcyjnego 6 sygna  koryguj cy k1 dla w z a sumuj cego 2. Natomiast kluczowanie 

pomiarowego sygna u pr du If1 danej fazy realizuje si  tak, e gdy warto  modu u sygna u strumienia 

magnetycznego f1 danej fazy jest mniejsza od warto ci modu u któregokolwiek z sygna ów strumie-

nia magnetycznego f2, f3 pozosta ych faz maszyny, wówczas warto  sygna u koryguj cego k1 rów-

na jest zero. 

Uk ad, wed ug wynalazku, zawiera blok 1 wyznaczania sygna u si y elektromotorycznej SEM 

danej fazy maszyny indukcyjnej, którego wej cia po czone s  z przetwornikami napi cia i pr du fa-

zowego maszyny nie uwidocznione na rysunku. Wyj cie bloku 1 wyznaczania sygna u si y elektromo-

torycznej poprzez w ze  sumuj cy 2 po czone jest z cz onem inercyjnym 3, którego wyj cie stanowi 



PL 212 953 B1 4

wyj cie uk adu. Wyj cie cz onu inercyjnego 3 po czone jest równie  z jednym wej ciem bloku korygu-

j cego A, do którego kolejnych wej  pod czone s  sygna y proporcjonalne do sygna ów strumienia 

magnetycznego 2, 3 skojarzonego z pozosta ymi fazami trójfazowej maszyny indukcyjnej oraz sy-

gna  pr du If1 danej fazy maszyny indukcyjnej. Blok koryguj cy A zawiera na wej ciu blok pomiarowo-

porównuj cy 4, którego wyj cie po czone jest z wej ciem steruj cym cznika 5, a jeden zacisk cz-

nika (5) pod czony jest do przetwornika pomiarowego pr du danej fazy maszyny indukcyjnej, nato-

miast drugi zacisk tego cznika 5 pod czony jest do wej cia cz onu korekcyjnego 6, którego wyj cie

stanowi wyj cie bloku koryguj cego A i jest po czone z drugim wej ciem znanego w z a sumuj cego 2.

Dzia anie uk adu, wed ug wynalazku, polega na tym, e w bloku 1 wyznaczania sygna u si y

elektromotorycznej realizowane jest odejmowanie od sygna u napi cia fazowego Uf1 maszyny induk-

cyjnej sygna u proporcjonalnego do iloczynu chwilowej warto ci pr du fazowego If1 i warto ci zast p-

czej rezystancji fazowej stojana tej maszyny. Do otrzymanego sygna u si y elektromotorycznej e1 da-

nej fazy maszyny dodawany jest w w le sumuj cym 2 sygna  koryguj cy k1, który wypracowywany 

jest w bloku koryguj cym A na podstawie sygna u pr du fazowego If1 maszyny, przy czym nast puje 

to tylko wtedy, gdy sygna  tego pr du If1 jest przy czony za pomoc cznika 5 do wej cia cz onu 

korekcyjnego 6. Sterowanie prac cznika 5 jest realizowane za pomoc  sygna u otrzymywanego  

z bloku pomiarowo-porównuj cego 4 i cznik 5 jest zamykany tylko wtedy, gdy warto  modu u sy-

gna u strumienia magnetycznego f1 danej fazy jest wi kszy od warto ci modu u któregokolwiek  

z sygna ów strumienia magnetycznego f2, f3 pozosta ych faz maszyny wyznaczanych w bloku po-

miarowo-porównuj cym 4.

Wykaz oznacze  na rysunku 

1 -  blok wyznaczania sygna u si y elektromotorycznej SEM danej fazy maszyny indukcyjnej 

2 -  w ze  sumuj cy 

3 -  cz on inercyjny 

4 -  blok pomiarowo-porównuj cy 

5 - cznik 

6 -  cz on korekcyjny  

A -  blok koryguj cy 

If1 - sygna  pr du fazowego  

Uf1 - sygna  napi cia fazowego 

f1, f2, f3 - sygna y strumieni magnetycznych poszczególnych faz maszyny indukcyjnej  

k1 - sygna  koryguj cy 

Zastrze enia patentowe 

1. Sposób wyznaczania sygna u strumienia magnetycznego skojarzonego z faz  trójfazowej 

maszyny indukcyjnej polegaj cy na wypracowywaniu sygna u proporcjonalnego do si y elektromoto-

rycznej danej fazy maszyny na podstawie mierzonych uprzednio sygna ów napi cia i pr du zasilaj -

cego t  faz  maszyny, a nast pnie formowaniu tego sygna u za pomoc  cz onu inercyjnego dla otrzy-

mania sygna u proporcjonalnego do strumienia magnetycznego skojarzonego z dan  faz  maszyny 

znamienny tym, e sygna  (e1) proporcjonalny do si y elektromotorycznej danej fazy maszyny, wy-

znaczany za pomoc  bloku (1) wyznaczania si y elektromotorycznej w znany sposób dla ka dej fazy 

maszyny oddzielnie, sumuje si  za pomoc  w z a sumuj cego (2) z sygna em koryguj cym (k1) wy-

pracowanym na podstawie sygna u pr du (If1) danej fazy maszyny za pomoc  bloku koryguj cego (A),

za  uzyskany sygna  przetwarza si  w znany sposób za pomoc  cz onu inercyjnego (3), przy czym 

sygna  koryguj cy (k1) kszta tuje si  tak, e za pomoc  bloku pomiarowo-porównuj cego (4) wyznacza 

si  modu  sygna u strumienia magnetycznego ( f1) skojarzonego z dan  faz  maszyny, a otrzymywa-

nego na wyj ciu cz onu inercyjnego (3) oraz modu y sygna ów strumieni magnetycznych ( f2), ( f3)

skojarzonych z pozosta ymi fazami maszyny, nast pnie wielko  modu u sygna u strumienia magne-

tycznego ( f1) skojarzonego z dan  faz  maszyny porównuje si  z modu ami sygna ów strumieni ma-

gnetycznych ( f2, f3) skojarzonych z pozosta ymi fazami maszyny, po czym za pomoc  uzyskanego 

sygna u kluczuje si  przy pomocy cznika (5) sygna  pr du (If1) danej fazy maszyny, a na podstawie 

otrzymanego sygna u formuje si  za pomoc  cz onu korekcyjnego (6) sygna  koryguj cy (k1) dla w z a
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sumuj cego (2), za  kluczowanie pomiarowego sygna u pr du danej fazy (If1) realizuje si  tak, e gdy 

warto  modu u sygna u strumienia magnetycznego ( f1) danej fazy jest mniejsza od warto ci modu u

któregokolwiek z sygna ów strumienia magnetycznego ( f2, f3) pozosta ych faz maszyny, wówczas 

warto  sygna u koryguj cego (k1) równa jest zero. 

2. Uk ad do wyznaczania sygna u strumienia magnetycznego skojarzonego z faz  trójfazowej 

maszyny indukcyjnej zawieraj cy blok wyznaczania sygna u si y elektromotorycznej danej fazy ma-

szyny indukcyjnej, którego wej cia po czone s  z przetwornikami napi cia i pr du fazowego maszy-

ny, a wyj cie poprzez w ze  sumuj cy po czone jest z cz onem inercyjnym, którego wyj cie stanowi 

wyj cie uk adu, znamienny tym, e wyj cie cz onu inercyjnego (3) po czone jest równie  z jednym 

wej ciem bloku koryguj cego (A), do którego kolejnych wej  pod czone s  sygna y proporcjonalne 

do sygna ów strumieni magnetycznych ( 2, 3) skojarzonych z pozosta ymi fazami maszyny indukcyj-

nej oraz sygna  pr du (If1) danej fazy maszyny indukcyjnej, przy czym blok koryguj cy (A) zawiera na 

wej ciu blok pomiarowo-porównuj cy (4), którego wyj cie po czone jest z wej ciem steruj cym cz-

nika (5), a jeden zacisk cznika (5) pod czony jest do przetwornika pomiarowego pr du danej fazy 

maszyny indukcyjnej, natomiast drugi zacisk tego cznika (5) pod czony jest do wej cia cz onu ko-

rekcyjnego (6), którego wyj cie stanowi wyj cie bloku koryguj cego (A) i jest po czone z drugim wej-

ciem znanego w z a sumuj cego (2).
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