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 I. 

(54)  do zdalnego sterowania apara-
tem

(57)  zawiera linię
i dołęczone do tej linii źródło zasilania /3/. 
Z linia łęczności  jest pulpit 

 Do źródła zasilania /3/ dołęczo-
ne sa dwa obwody, z których każdy zawiera po-

 szeregowo bloki /4 lub 5/ kontroli 
stanu linii łęczności  i wzmacniacz /6 lub 
7/  Do wejść każdego wzmacniacza /6 lub 
7/  jest dołęczony blok  lub 12/ tłu-
mienia zakłóceń, którego  jest dołęczo-
ne do bloku /8 lub 9/ porównywania
Bloki /8 i 9/ sę dołęczone do źródła zasilania 
/3/ i do sterowanego aparatu elektrycznego /10/, 

Urzędzenie zawiera również układ logiczny 
/13/ dołęczony do źródła zasilania /3/ i do 
bloków /4, 5/ kontroli, oraz blok wykonawczy 
/14/ dołęczony do bloku kontroli i do układu 
logicznego /13/ i  ze sterowanym apa-
ratem elektrycznym /10/. /4 zastrzeżenia/ 
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(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława 
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(72) Dziadecki A1eksander, Grzegorski Janusz, 
Skotniczny Józef 

(54) Sposób  sterowania
napędu elektrycznego i układ do  j 

 częstotliwościowego napędu
nego

(57) Sposób sterowania polega na tym,
nały zadanego napięcia lub prędu oraz
częstotliwości sę  w
których współczynniki wzmocnienia zmienia
ze zmianę częstotliwości wyjściowej
nika. * 

Układ do sterowania częstotliwościowego 
napędu elektrycznego  blok
sygnałów dla regulatorów /4/, który
wyjściem jest  z wejściem regulator» 

 sygnał prędu będź napięcia 
przekształtnika /2/  dalej z

 przekształtnika /5/.
drugim wyjściem jest  z wejściem
gulatora  sygnał
falownika /3/, który dalej jest
blokiem sterowania falownika /6/. 

Układ ma blok zmiany wzmocnienia
torów  który jednym wyjściem łęczy się
wejściem zmiany wzmocnienia regulatora
cowujęcego sygnał prędu będź napięcia
kształtnika /2/, a drugim wyjściem z
zmiany wzmocnienia regulatora wypracowujęcego 
sygnał częstotliwości falownika /3/. Z kolei 
wyjście tego regulatora jest dołęczone do 
wejścia bloku zmiany wzmocnienia

 /2 zastrzeżenia/ 
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(71) Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka, 
Warszawa 

(72)  Jacek, Malewski Adam, 
Swiderski Tadeusz 

 Generator kwarcowy

(57) Generator 
zbudowany na je 

 w 
rezystory boczn 
kwarcowy
napięcie
rezonatora /Q/ 
rikapowe  i 

kwarcowy według wynalazku, 
 układzie 

układzie  posiada dwa 
ikujęce  i /R2/ rezonator 
iędzy które doprowadzone jest 
rajajęce. Do każdej z okładek 
dołęczone sę również diody wa-
/D2/, przy czym jedna dioda 


