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złożony z pomocniczego dzielnika rezystorowe-
go /RS/, pomocniczego scalonego regulatora 
napięcia /SS/ i pomocniczego  dopasowu-
jącego /CSS/ połączony jest z siecią pokłado-
wą /SP/. Wyjścia układów kombinacyjnych /Ul 
...Un/ połączone są poprzez tranzystory
...Tn/ i przekaźniki  z łącznikami 

 dołączającymi źródło napięcia 
 do sieci  /SP/. 

/1 zastrzeżenie/ 

A1(21) 276899 (22) 88 12 29 4(51) H02P 

(71) Akademia

 Staszica, Kraków 

(72) Dziadecki Aleksander, Grzegorski Janusz, 
 Józef 

(54) Sposób i układ częstotliwościowego ste-
rowania napędu elektrycznego 

(57) Sposób polega na tym, że kształtuje się 
poziom ograniczenia wartości maksymalnej prą-
du zadawanego do regulatora prądu powyżej war-
tości znamionowej silnika bądź grupy silników 
w zależności od częstotliwości falownika i 
wartości rzeczywistego prądu przemiennika
tość poziomu ograniczenia jest korzystnie od-
wrotnie proporcjonalna do częstotliwości, a 
czas jego trwania jest odwrotnie proporcjonal-
ny do wartości rzeczywistego prądu przemiennika 
Układ charakteryzuje się tym, że w torze re-
gulacji prądu przekształtnika ma blok ograni-
czenia prądu  którego wyjście połączone 
jest z wejściem ograniczającym sygnał wyjś-
ciowy bloku wypracowania sygnału prądu
Jedno wejście bloku  połączone jest z ukła-
dem pomiarowym prądu /3/, zaś drugie wejście 
połączone jest z wyjściem bloku wypracowania 
sygnału częstotliwości /5/ falownika. 

/2 zastrzeżenia/ 

A1(21)  (22) 89 01 04 4(51)H02P 

(71)  Spółka z  Zakład Nowych 
Wdrożeń, Warszawa 

(72) Dmowski Antoni, Grzesiak Lech, Koczara 
Włodzimierz,  Mikołaj 

(54) Układ sterowania silnika klatkowego 

(57) W układzie wyjście zadajnika liniowego 
obrotów  połączone jest z wejściem kom-
paratora /K/, którego wyjście jest połączo-
ne z wejściem  bloku modulatora szero-
kości impulsów  Wyjście zadajnika 

 jest  z wejściem bloku wartości 
bezwzględnej /BWB/, którego wyjście jest po-
łączone z wejściem dodatnim węzła sumacyjnego 
/  Wejście ujemne węzła /  1/ jest po-
łączone poprzez blok nieliniowego regulatora 
prądu  Z wyjściem węzła /  któ-
rego wejście podawane są sygnały  oraz 

 z obwodu pośredniczącego falownika na-
pięcia. Wyjście węzła /  jest połączone 
poprzez przestrajany napięciowo generator 
/PNG1/ z wejściem /We2/ bloku  Wyjście 
bloku /BWB/ jest połączone poprzez blok gene-
ratora funkcji  Z wejściem ujemnym węzła 
/  3/, na którego dodatnie wejście jest po-
dawany sygnał napięcia odniesienia /U2d/, a 
którego wyjście jest połączone poprzez prze-
strajany napięciowo generator /PNG2/ z wejś-
ciem /We3/ bloku  którego czwarte i 
piąte wejścia /We4, We5/ są połączone z wejś-
ciami generatorów napięcia prostokątnego
G2/.  zastrzeżenie/ 

A1(21) 277097 (22) 89 01 05 4(51) H02P 

(71) Centrum Mechanizacji Górnictwa 
 Gliwice 

(72) Szczurek Andrzej, Kotlarski Stanisław, 
Stachurski Jerzy, Skolik Wojciech 

(54) Regulowany wzmacniacz napędowy 

(57) Regulowany wzmacniacz napędowy ma przekład-
nie planetarne  PP2/ walcowe lub kątowo-
walcowe, sprzężone z parami napędowych silników 
prądu przemiennego  M2 i M3, M4/. 
Silniki / M 2 , M 4 / przekładni planetarnych
PP2/ kilku zsynchronizowanych ze sobą napędów 
jednej napędzanej maszyny są zasilane z jednego 
regulowanego przemiennika częstotliwości /PC/. 
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