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(71) Akademia Morska, Gdynia
(72) Strzelecki Ryszard, Wojciechowski Daniel, 

Adamowicz Marek

(54) Sposób symetryzacji napięcia wyjściowego 
falownika wielopoziomowego zasilanego z wielu 
źródeł napięcia, zwłaszcza za pośrednictwem 
czwórników impedancyjnych

(57) Sposób przeznaczony jest do zastosowania w elektrowniach 
i farmach wiatrowych dużej mocy i średniego napięcia, zwłaszcza 
zawierających generatory synchroniczne z magnesami trwałymi 
wyposażone w prostowniki. Sposób symetryzacji napięcia wyjścio-
wego falownika wielopoziomowego zasilanego z wielu źródeł na-
pięcia, zwłaszcza za pośrednictwem czwórników impedancyjnych 
polegający na załączaniu bądź wyłączaniu łączników półprzewod-
nikowych falownika wielopoziomowego charakteryzuje się tym, 
że załącza się krótkotrwale i jednocześnie te łączniki półprzewod-
nikowe falownika wielopoziomowego, których jednoczesne załą-
czenie powoduje zwarcie odpowiednich czwórników impedancyj-
nych połączonych z różnymi źródłami napięcia.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 379932 (22) 2006 06 13

(51) H02P 3/08 (2006.01)

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 
Kraków

(72) Dudek Roman, Stobiecki Andrzej, Żuchowicz Marek

(54) Układ impulsowego hamowania silnika 
szeregowego prądu stałego

(57) Układ, w którym szeregowo połączony twornik i uzwojenie 
wzbudzenia są zbocznikowane rezystorem hamowania i gałęzią 
zawierającą półprzewodnikowy łącznik mocy, a uzwojenie wzbu-
dzenia zbocznikowane jest układem regulacji prądu wzbudzenia, 
który zawiera trzy gałęzie równoległe, z których gałąź pierwsza 
zawiera półprzewodnikowy łącznik mocy, gałąź druga zawiera 
pierwszą diodę, a gałąź trzecia zawiera kondensator, który połą-
czony jest szeregowo z dławikiem i równocześnie z drugą diodą, 
przy czym punkt wspólny katody pierwszej diody, kondensatora 
i łącznika mocy układu regulacji prądu wzbudzenia jest połączony 
z początkiem uzwojenia wzbudzenia, zaś punkt wspólny łącznika 
mocy, anody pierwszej diody i katody drugiej diody tego układu 
regulacji jest połączony z końcem uzwojenia wzbudzenia, poprzez 
kolejną diodę charakteryzuje się tym, że układ regulacji prądu 
wzbudzenia (A) zawiera rezystor (10), który jest połączony szerego-
wo ze znanym dławikiem (9) i wraz z nim jest zbocznikowany znaną 
drugą diodą (11) tego układu regulacji (A), a koniec (D2) uzwojenia 
wzbudzenia (2) połączony jest z końcem (B2) twornika (1) silnika 
poprzez równolegle połączone rezystor hamowania (3), główny 
łącznik mocy (4) i włączoną do niego przeciwrównolegle diodę (5). 
Koniec (B2) twornika (1) silnika jest połączony z punktem wspólnym 
anody pierwszej diody (7) i anody trzeciej diody (12) oraz katody dru-
giej diody (11) układu regulacji (A) poprzez sprzęgającą diodę (13), 
przy czym sprzęgająca dioda (13) jest włączona przeciwrównolegle 
do kierunku przewodzenia głównego łącznika mocy (4), natomiast 
początek (D1) uzwojenia wzbudzenia (2) jest połączony z począt-
kiem (A1) twornika (1) silnika.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 379980 (22) 2006 06 19

(51) H02P 5/00 (2006.01)
 H02P 27/16 (2006.01)

(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk
(72) Guziński Jarosław, Adamowicz Marek

(54) Sposób odtwarzania zmiennych stanu i zmiennych 
wejściowych silnika asynchronicznego 
przeznaczonych do układów napędowych 
z falownikiem napięcia, silnikiem klatkowym 
i filtrem sinusoidalnym

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób odtwarzania zmien-
nych stanu i zmiennych wejściowych silnika asynchronicznego 
przeznaczony do układów napędowych z falownikiem napięcia, 
silnikiem klatkowym i filtrem sinusoidalnym, zwłaszcza dla układów 
napędowych bez czujnika prędkości obrotowej. Sposób polega 
na tym, że sygnały pomiarowe prądu i napięcia wyjściowego fa-
lownika przetwarza się w obserwatorze filtru sinusoidalnego (OFS) 
w wyniku czego ustala się sygnał odtworzonego prądu wyjścio-
wego falownika. Sygnał ten odejmuje się od sygnału prądu wyj-
ściowego falownika z czujnika pomiarowego modułu (CPM) i tak 
ustalany sygnał uchybu oraz sygnał kierunku obrotów ustalany 
w obserwatorze stanu (OS) przetwarza się w członie odtwarzania 
pulsacji zakłóceń (OPZ) w wyniku czego ustala się sygnał odtwo-
rzonej prędkości kątowej wirowania wektora zakłóceń a następnie 
po przetworzeniu w członie odtwarzania zakłóceń (OZ) odtwarza 
się wektor zakłóceń. Sygnał uchybu odtwarzania prądu wyjściowe-
go falownika ustalony w (OUP) oraz sygnał odtworzonego wektora 
zakłóceń uzyskany z (OZ) a także sygnał odtworzonego wektora 
napięcia stojana ustalany w (OFS) przetwarza się w (OS) w wyni-
ku czego ustala się sygnał odtworzonego wektora prądu stojana, 
sygnał odtworzonego wektora strumienia wirnika oraz sygnały 
odtworzonej prędkości obrotowej silnika asynchronicznego i od-
tworzonego kierunku obrotów.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 379973 (22) 2006 06 19

(51) H04L 12/00 (2006.01)

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław
(72) Fraś Mariusz, Nowak Ziemowit

(54) Sposób wyznaczania najbliższego autonomicznego 
systemu w Internecie

(57) Sposób polega na tym, że dla każdej pary autonomicznych 
systemów (C, A

m
), z których pierwszy jest danym autonomicznym 

systemem (C), a drugi jednym ze znanych autonomicznych syste-
mów (A

m
), wyznacza się współczynniki sąsiedztwa na podstawie 


