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(51) H02K 17/16 (2006.01) 
 H02K 1/26 (2006.01)

(71) BRANŻOWY OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY 
MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, Katowice

(72) BERNATT MACIEJ; POPRAWSKI WOJCIECH; 
WESTEROWSKI JERZY

(54)

(57) Klatka wirnika (1, 4) maszyny indukcyjnej ma pręty (1) o prze-
kroju prostokątnym lub do prostokątnego zbliżonym, posiadające 
wycięcia (3) na zewnętrznych bokach. Wycięcia (3) o głębokości (d), 
znajdują się w okolicy wyjścia prętów (1) z pakietu blach (2) wirnika 
i mają długość (w) równą co najmniej wysokości (h) prętów (1), przy 
czym znaczna część wycięć (3) leży w obszarze pakietu blach (2) 
wirnika.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 393339 (22) 2010 12 17

(51) H02K 21/46 (2006.01) 
 H02K 1/27 (2006.01)

(71) BRANŻOWY OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY 
MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, Katowice

(72) POLAK ARTUR

(54)

(57) Wirnik maszyny synchronicznej ze wzbudzeniem hybrydo-
wym, wynalazku ma dwa wariantowe rozwiązania. W wariancie 1 
wirnik ma magnesy trwałe (3) umieszczone na powierzchni, a wa-
riant 2 ma magnesy trwałe (3) umieszczone wewnątrz jarzma (2). 
W wariancie 1 pręty klatki rozruchowej (5) są umieszczone w żłob-

kach pod magnesami trwałymi, a w wariancie 2 pręty (5) klatki roz-
ruchowej są umieszczone nad magnesami trwałymi (3). Pręty (5) 
na czołach są zawarte pierścieniami (6). Uzwojenie wzbudzenia (4) 
jest umieszczone w żłobkach dużych wyciętych między magne-
sami trwałymi (3) bądź na biegunach jawnych. Jarzmo wirnika (2) 
osadzone jest na wale (1).

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

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

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

(54)

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób sterowania przełączal-
nego silnika reluktancyjnego oraz układ przeznaczony do stero-
wania przełączalnego silnika reluktancyjnego mający zastosowa-
nie w elektrycznych urządzeniach napędowych. Istota sposobu 
sterowania przełączalnego silnika reluktancyjnego polega na tym, 
że śledzi się zmiany wartości bieżącego parametru czasowego, któ-
ry jest miarą indukcyjności uzwojenia, na jego podstawie dokonuje 
się dokonuje się określenia położenia wirnika względem stojana 
oraz pomiaru prędkości obrotowej wirnika. W oparciu o zmierzone 
parametry określające położenie wirnika względem stojana i pręd-
kość obrotową wirnika dokonuje się doboru optymalnego czasu 
wyprzedzenia w procesie komutacji uzwojeń roboczych. Układ 
sterowania silnika reluktancyjnego ma źródło napięcia pomiarowe-
go (UP) połączone z blokiem komutacyjnym (6) za pośrednictwem 
bloku pomiaru prądu (4) i przełącznika dwutorowego (2), który 
sterowany jest sygnałem z głównego bloku kontroli (3) z którym 
także jest połączony blok pomiaru prądu (4), ponadto z głównym 
blokiem kontroli (3) połączony jest blok pamięci (7) i blok pomiaru 
czasu (1).

(4 zastrzeżenia)
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(51) H02P 6/20 (2006.01)


