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(71) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, 
Olsztyn

(72) PERDON KRZYSZTOF; KOPROWSKA LUCYNA; 
KRZEMIENIEWSKI MIROSŁAW

(54) Prądnica wielocylindryczna

(57) Prądnica wielocylindryczna charakteryzuje się tym, że skła-
da się z pierwszego cylindra (1) stanowiącego nieruchomą część 
mocującą naprzemiennie osadzone magnesy (2), a wokół pierw-
szego cylindra (1) umieszczony jest drugi cylinder (3) z dwoma 
uzwojeniami (4) wewnętrznym i zewnętrznym przedzielone mate-
riałem (5) nie przewodzącym pola magnetycznego. Wokół pierw-
szego i drugiego cylindra znajduje się trzeci cylinder (6) z naprze-
miennie osadzonymi magnesami, a wokół cylindra pierwszego, 
drugiego i trzeciego zamocowany jest czwarty nieruchomy cylin-
der (7), który składa się z uzwojenia oraz obudowy wraz ze stoja-
nem na uzwojenia.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 392873 (22) 2010 11 05

(51) H02P 25/08 (2006.01)
 H02P 6/18 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków

(72) DZIADECKI ALEKSANDER; GRZEGORSKI JANUSZ; 
SKOTNICZNY JÓZEF; ZARUDZKI JACEK

(54) Sposób rozruchu i sterowania przełączalnego silnika 
reluktancyjnego i układ do rozruchu i sterowania 
przełączalnego silnika reluktancyjnego

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób oraz układ rozruchu 
i sterowania przełączalnego silnika reluktancyjnego mający za-
stosowanie w elektrycznych urządzeniach napędowych. Sposób 
rozruchu i sterowania przełączalnego silnika reluktancyjnego po-
lega na tym, że jednorazowo dla danego silnika określa się pierw-
szy stały parametr czasowy dla impulsu prądu, który wyznacza się 
przy takiej pozycji wirnika, gdy jeden z jego biegunów znajduje się 
pomiędzy dwoma biegunami stojana, następnie określa się drugi 
stały parametr czasowy, który korzystnie jest większy od pierw-
szego stałego parametru czasowego. Następnie do jednego do-
wolnie wybranego uzwojenia stojana silnika załącza się prąd robo-
czy, po czym mierzy się trzeci bieżący parametr czasowy impulsu 
prądowego w kolejnym sąsiednim uzwojeniu stojana i porównuje 
jego wartość z wartością drugiego stałego parametru czasowego. 

Proces ten realizuje się cyklicznie tak długo jak długo wartość trze-
ciego bieżącego parametru czasowego jest mniejsza od wartości 
drugiego stałego parametru czasowego. Z chwilą gdy wartość 
trzeciego bieżącego parametru czasowego jest większa od war-
tości drugiego stałego parametru czasowego przełącza się prąd 
roboczy do kolejnego uzwojenia i jednocześnie przenosi się proces 
wyznaczania trzeciego bieżącego parametru czasowego na kolej-
ne uzwojenie. Układ sterowania i rozruchu silnika reluktancyjnego 
ma źródło napięcia pomiarowego (UP) połączone z blokiem komu-
tacyjnym (6) za pośrednictwem bloku pomiaru prądu (4) i przełącz-
nika dwutorowego (2), który sterowany jest sygnałem z głównego 
bloku kontroli (3), z którym także jest połączony blok pomiaru prą-
du (4), ponadto z głównym blokiem kontroli (3) połączony jest blok 
pomiaru czasu (1).

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 392826 (22) 2010 11 02

(51) H03F 1/32 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk
(72) SZCZEPAŃSKI STANISŁAW; PIOTROWSKI ROBERT; 

PANKIEWICZ BOGDAN; KOZIEŁ SŁAWOMIR, IS

(54) Wzmacniacz różnicowy o zmniejszonych 
zniekształceniach nieliniowych

(57) Wielowyjściowy wzmacniacz różnicowy o zmniejszo-
nych zniekształceniach nieliniowych posiadający pasywny lub 
aktywny trójwrotnik linearyzacyjny oraz n+1 par różnicowych 
tranzystorów MOS z układem obciążenia i polaryzacji, charakte-
ryzuje się tym, że pierwsze wrota (1a, 1b) trójwrotnika linearyzują-
cego (B) podłączone są do drenów pary referencyjnej tranzystorów 
MOS (M0a M0b), drugie wrota (2a, 2b) trójwrotnika linearyzujące-
go (B) podłączone są do wspólnego wejścia (We+, We-), natomiast 
trzecie wrota (3a, 3b) trójwrotnika linearyzującego (B) połączone 
są odpowiednio z końcówkami podłoży par różnicowych tranzy-
storów MOS (M0a M0b, M1a M1b, ..., Mna Mnb), przy czym wspólne 
wejście (We+ We-) połączone jest odpowiednio z bramkami par 
tranzystorów MOS (M0a M0b, M1a M1b, ..., Mna Mnb), natomiast koń-
cówki drenów tranzystorów MOS (M1a M1b, M2a M2b, ..., Mna Mnb) 
stanowią odpowiednio n par niezależnych wyjść (Wy1+ Wy1-, Wy2+ 
Wy2-, ..., Wyn+ Wyn-).

(1 zastrzeżenie)


