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A1 (21) 396815 (22) 2011 10 31

(51) H02M 1/12 (2006.01)
 H02M 7/753 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI, Zielona Góra
(72) SMOLEŃSKI ROBERT; JARNUT MARCIN; BENYSEK 

GRZEGORZ; KEMPSKI ADAM

(54) Filtr zaburzeń wspólnych generowanych 
w układach z dwukierunkowymi przekształtnikami 
energoelektronicznymi

(57) Rozwiązanie dotyczy fi ltru zaburzeń wspólnych generowa-
nych w układach z dwukierunkowymi przekształtnikami energo-
elektronicznymi zawierającego dławik skompensowany (DS), kon-
densatory fazowe (CAC1, CAC2, CAC3, …, CACn), których jedne końce 
przyłączone są do węzłów fazowych (W1, W2, W3,..., Wn) połączonych 
z zaciskami fazowymi sieci napięcia przemiennego (L1, L2, L3,…, Ln) 
i z zaciskami zmiennonapięciowymi (FL1, FL2, FL3,..., FLn) dwukierun-
kowego przekształtnika energoelektronicznego (F), a drugie końce 
są połączone razem tworząc wspólny węzeł (Wf), do którego jed-
nymi końcami przyłączone są kondensatory strony stałonapięcio-
wej (CDCP, CDCN). Jedne końce uzwojeń (LDC1, LDC2) dławika skom-
pensowanego (DS) dołączone są do odpowiadających zacisków 
stałonapięciowych: dodatniego (FDCP) i ujemnego (FDCN) dwu-
kierunkowego przekształtnika energoelektronicznego (F). Drugie 
końce uzwojeń (LDC1, LDC2) dławika skompensowanego (DS) oraz 
drugie końce kondensatorów strony stałonapięciowej (CDCP, CDCN) 
dołączone są do odpowiadających zacisków sieci napięcia stałego: 
dodatniego (DCP) i ujemnego (DCN).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 396851 (22) 2011 11 02

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

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

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

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

(57) Sposób sterowania bezczujnikowego silnika reluktancyjnego 
polega na tym, że śledzi się tempo skracania sumarycznego czasu 
narastania i opadania prądu w wybranym uzwojeniu pomiarowym, 
następnie w oparciu o zarejestrowane dane otrzymane dla co naj-
mniej dwóch kolejnych cykli pomiarowych prognozuje się wartość 
sumarycznego czasu narastania i opadania prądu dla kolejnego 
cyklu pomiarowego i jeżeli prognozowana wartość sumaryczne-
go czasu narastania i opadania jest mniejsza od ustalonej wartości 
granicznej to dokonuje się przełączenia uzwojeń roboczych silnika 

reluktancyjnego oraz przełączenia bloku generacji impulsów po-
miarowych (4) na kolejne uzwojenie statora, które będzie pełnić 
funkcję uzwojenia pomiarowego, w przeciwnym przypadku wy-
konuje się kolejne cykle pomiaru sumarycznego czasu narastania 
i opadania prądu w uzwojeniu pomiarowym. Układ sterowania 
bezczujnikowego silnika reluktancyjnego ma blok pamięci (7) 
ustalający zadaną wartość graniczną wymaganą dla przełączenia 
uzwojeń, który połączony jest z blokiem komparacji (3), który z kolei 
połączony jest z blokiem pomiaru sumarycznego czasu narastania 
i opadania impulsów prądowych (2) bezpośrednio i pośrednio po-
przez blok prognozowania (1) obliczający prognozowaną wartość 
sumarycznego czasu narastania i opadania prądu.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 396920 (22) 2011 11 08

(51) H04W 88/08 (2009.01)
 H04W 84/12 (2009.01)
 H04L 12/28 (2006.01)

(71) NOVAMEDIA INNOVISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz

(72) OWCZAREK KRZYSZTOF

(54) Sposób wytwarzania wielofunkcyjnego routera 
komunikacyjnego i wielofunkcyjny router 
komunikacyjny

(57) Sposób wytwarzania wielofunkcyjnego routera komunika-
cyjnego charakteryzuje się tym, że odbywa się w procesie tech-
nologicznym, gdzie na pierwszym etapie realizowana jest pro-
dukcja według wcześniej przygotowanego projektu konstrukcji 
mechanicznej oraz produkcji modułu zarządzającego polegającej 
na lutowaniu płytki elektronicznej PCB wraz z modułem WLAN 
i modemem GSM oraz takich komponentów jak karta WiFi i moduł 
zasilający oraz zarabianie okablowania poprzez zaciskanie końcó-
wek kabli. Na drugim etapie odbywa się montaż półproduktów 
do poziomu produktu niekompletnego oraz instalowanie inno-
wacyjnego, organicznego ekranu OLED umożliwiającego lepszą 
współpracę z urządzeniem i pozwalającego na bieżący odczyt 
parametrów routera. Na trzecim etapie odbywa się instalowanie 
oprogramowania wykorzystującego potencjał wielofunkcyjnego 
routera komunikacyjnego. Wielofunkcyjny router komunikacyjny 
charakteryzuje się tym, że posiada innowacyjny, organiczny ekran 
OLED umożliwiający lepszą współpracę z urządzeniem i pozwala-
jący na podgląd bieżących parametrów pracy routera, w tym ilo-
ści przesłanych danych, realizuje transmisję danych w technologii 
WLAN i GSM/UMTS, dokonuje pozycjonowania w systemie GPS 
oraz realizuje komendy alarmu z wykorzystaniem usługi SMS.

(2 zastrzeżenia)


