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Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest sposób i ukáad do wyznaczania sygnaáu strumienia magnetycznego skojarzonego z fazą trójfazowej maszyny indukcyjnej, znajdujący zastosowanie w ukáadach automatycznej regulacji i sterowania przeksztaátnikowych ukáadów napĊdowych, zwáaszcza zawierających
przemiennik czĊstotliwoĞci z falownikiem prądu.
Znany z patentu nr PL 161 300 sposób wyznaczania sygnaáu strumienia magnetycznego skojarzonego z fazą maszyny indukcyjnej polega na utworzeniu za pomocą pierwszego wĊzáa sumującego
sygnaáu róĪnicy mierzonego napiĊcia fazowego i sygnaáu proporcjonalnego do spadku napiĊcia na
rezystancji stojana maszyny a uformowanego uprzednio za pomocą ukáadu kompensacji spadku napiĊcia na podstawie mierzonego prądu fazowego, przy czym uzyskiwany sygnaáu róĪnicy, stanowi
sygnaá siáy elektromotorycznej danej fazy, od którego w pierwszym wĊĨle sumującym odejmuje siĊ
dodatkowy sygnaá uformowany uprzednio na podstawie mierzonego prądu fazowego za pomocą czáonu róĪniczkującego z inercją którego staáa czasowa jest równa staáej czasowej narastania strumienia
magnetycznego maszyny. NastĊpnie sygnaá, otrzymany na wyjĞciu pierwszego wĊzáa sumującego po
uformowaniu w drugim czáonie róĪniczkującym z inercją sumuje siĊ z sygnaáem mierzonego prądu
fazowego w drugim wĊĨle sumującym, przy czym staáa czasowa pierwszego czáonu róĪniczkującego
z inercją jest duĪo wiĊksza od staáej czasowej drugiego czáonu róĪniczkującego z inercją. Sygnaá, uzyskany na wyjĞciu drugiego wĊzáa sumującego poddaje siĊ kolejnemu formowaniu w czáonie inercyjnym, którego staáa czasowa jest korzystnie równa staáej czasowej narastania strumienia magnetycznego maszyny indukcyjnej. Uzyskany w ten sposób sygnaá z fazą trójfazowej maszyny indukcyjnej
stanowi sygnaá proporcjonalny do strumienia magnetycznego skojarzonego z daną fazą maszyny indukcyjnej.
PowyĪszy sposób, w innej wersji, charakteryzuje siĊ tym, Īe na podstawie mierzonego prądu
fazowego ksztaátuje siĊ dodatkowy sygnaá za pomocą drugiego czáonu róĪniczkującego z inercją, który
odejmuje siĊ w drugim wĊĨle sumującym od sumy sygnaáów: sygnaáu mierzonego prądu fazowego
oraz uprzednio uksztaátowanego za pomocą pierwszego czáonu róĪniczkującego z inercją sygnaáu siáy
elektromotorycznej. Otrzymany na wyjĞciu drugiego wĊzáa sumującego sygnaá poddaje siĊ kolejnemu
formowaniu za pomocą czáonu inercyjnego uzyskując sygnaá, który stanowi sygnaá proporcjonalny do
strumienia magnetycznego skojarzonego z daną fazą maszyny indukcyjnej, przy czym staáa czasowa
pierwszego czáonu róĪniczkującego z inercją jest duĪo wiĊksza od staáej czasowej drugiego czáonu
róĪniczkującego z inercją a staáa czasowa czáonu inercyjnego jest korzystnie równa staáej czasowej
drugiego czáonu róĪniczkującego z inercją, która jest korzystnie równa staáej czasowej narastania strumienia magnetycznego maszyny indukcyjnej. Po uzyskaniu sygnaáu strumienia magnetycznego skojarzonego z daną fazą maszyny indukcyjnej i równoczesnym wyznaczeniu sygnaáów strumienia skojarzonego z pozostaáymi jej fazami okreĞla siĊ wypadkowy strumieĔ magnetyczny maszyny, który jest
wykorzystywany w ukáadach regulacji i sterowania przemiennika czĊstotliwoĞci z falownikiem prądu,
zasilającego tĊ maszynĊ.
Znany z patentu nr PL 161 300 ukáad zawiera wĊzeá sumujący, którego wejĞcie dodatnie poáączone jest z blokiem pomiaru napiĊcia fazowego, a wejĞcie ujemne poprzez ukáad kompensacji spadku napiĊcia na rezystancji lub rezystancji i reaktancji rozproszenia stojana poáączone jest z blokiem
pomiaru prądu fazowego. WyjĞcie wĊzáa poáączone jest poprzez czáon róĪniczkujący z inercją z dodatnim wejĞciem drugiego wĊzáa sumującego, którego drugie wejĞcie dodatnie poáączone jest z blokiem pomiaru prądu fazowego. Blok pomiaru prądu fazowego poáączony jest równieĪ poprzez drugi
czáon róĪniczkujący z inercją z drugim wejĞciem ujemnym znanego wĊzáa sumującego. WyjĞcie zaĞ
drugiego wĊzáa sumującego poáączone jest z czáonem inercyjnym, którego wyjĞcie stanowi wyjĞcie
ukáadu.
W innej wersji, ukáad wedáug powyĪszego patentu, blok pomiaru prądu fazowego, który poáączony jest bezpoĞrednio z dodatnim wejĞciem drugiego wĊzáa sumującego poáączony jest równieĪ
poprzez drugi czáon róĪniczkujący z inercją z drugim wejĞciem ujemnym tego wĊzáa.
Sposób, wedáug wynalazku, polegający na wypracowywaniu sygnaáu proporcjonalnego do siáy
elektromotorycznej danej fazy maszyny na podstawie mierzonych uprzednio sygnaáów napiĊcia i prądu zasilającego tĊ fazĊ maszyny, a nastĊpnie formowaniu tego sygnaáu za pomocą czáonu inercyjnego
dla otrzymania sygnaáu proporcjonalnego do strumienia magnetycznego skojarzonego z daną fazą
maszyny charakteryzuje siĊ tym, Īe sygnaá proporcjonalny do siáy elektromotorycznej danej fazy
maszyny, wyznaczany za pomocą bloku wyznaczania SEM w znany sposób dla kaĪdej fazy maszyny
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oddzielnie, sumuje siĊ za pomocą wĊzáa sumującego z sygnaáem korygującym wypracowanym na
podstawie sygnaáu prądu danej fazy maszyny za pomocą bloku korygującego, zaĞ uzyskany sygnaá
przetwarza siĊ w znany sposób za pomocą czáonu inercyjnego. Sygnaá korygujący ksztaátuje siĊ tak,
Īe za pomocą bloku pomiarowo-porównującego wyznacza siĊ moduá sygnaáu strumienia magnetycznego skojarzonego z daną fazą maszyny, a otrzymywanego na wyjĞciu czáonu inercyjnego oraz moduáy sygnaáów strumieni magnetycznych skojarzonych z pozostaáymi fazami maszyny. NastĊpnie uzyskaną wielkoĞü moduá sygnaáu strumienia magnetycznego skojarzonego z daną fazą maszyny porównuje siĊ z moduáami sygnaáów proporcjonalnych do strumieni magnetycznych skojarzonych z pozostaáymi fazami maszyny, po czym za pomocą uzyskanego sygnaáu kluczuje siĊ przy pomocy áącznika
sygnaá prądu danej fazy maszyny, a na podstawie otrzymanego sygnaáu formuje siĊ za pomocą czáonu korekcyjnego sygnaá korygujący dla wĊzáa sumującego. Kluczowanie pomiarowego sygnaáu prądu
danej fazy realizuje siĊ tak, Īe gdy wartoĞü moduáu sygnaáu strumienia magnetycznego danej fazy jest
mniejsza od wartoĞci moduáu któregokolwiek z sygnaáów strumienia magnetycznego pozostaáych faz
maszyny, wówczas wartoĞü sygnaáu korygującego równa jest zero.
Ukáad, wedáug wynalazku, zawierający blok wyznaczania sygnaáu siáy elektromotorycznej danej
fazy maszyny indukcyjnej, którego wejĞcia poáączone są z przetwornikami napiĊcia i prądu fazowego
maszyny, a wyjĞcie poprzez wĊzeá sumujący poáączone jest z czáonem inercyjnym, którego wyjĞcie
stanowi wyjĞcie ukáadu charakteryzuje siĊ tym, Īe wyjĞcie czáonu inercyjnego poáączone jest równieĪ
z jednym wejĞciem bloku korygującego, do którego kolejnych wejĞü podáączone są sygnaáy proporcjonalne do sygnaáów strumienia magnetycznego skojarzonego z pozostaáymi fazami trójfazowej maszyny indukcyjnej oraz sygnaá mierzonego prądu danej fazy maszyny indukcyjnej. Blok korygujący zawiera na wejĞciu blok pomiarowo-porównujący, którego wyjĞcie poáączone jest z wejĞciem sterującym
áącznika. Jeden zacisk áącznika podáączony jest do przetwornika pomiarowego prądu danej fazy maszyny indukcyjnej, a drugi zacisk tego áącznika podáączony jest do wejĞcia czáonu korekcyjnego, którego wyjĞcie stanowi wyjĞcie bloku korygującego i jest poáączone z drugim wejĞciem znanego wĊzáa
sumującego.
Sposób i ukáad, wedáug wynalazku, umoĪliwia odtworzenie sygnaáu proporcjonalnego do wartoĞci strumienia magnetycznego maszyny indukcyjnej skojarzonego z jej fazą na podstawie poĞredniego
pomiaru napiĊü i prądów maszyny, zwáaszcza w zakresie ich bardzo niskich czĊstotliwoĞci.
Rozwiązanie, wedáug wynalazku, przedstawione jest w przykáadzie wykonania na rysunku, który
przedstawia schemat blokowy ukáadu.
Sposób, wedáug wynalazku, polega na tym, Īe na za pomocą bloku wyznaczania sygnaáu SEM
1 wypracowuje siĊ w znany sposób sygnaá e1 proporcjonalny do siáy elektromotorycznej danej fazy
maszyny jako sygnaá róĪnicy mierzonego napiĊcia fazowego Uf1 i sygnaáu proporcjonalnego do spadku napiĊcia na rezystancji albo rezystancji i reaktancji rozproszenia stojana maszyny indukcyjnej
a uformowanego uprzednio na podstawie mierzonego prądu fazowego If1. Uzyskany sygnaá e1, wyznaczany dla kaĪdej fazy maszyny oddzielnie, sumuje siĊ za pomocą wĊzáa sumującego 2 z sygnaáem
korygującym k1 wypracowanym na podstawie sygnaáu prądu If1 danej fazy maszyny za pomocą bloku
korygującego A. Sygnaá uzyskany na wyjĞciu wĊzáa sumującego 2 przetwarza siĊ w znany sposób za
pomocą czáonu inercyjnego 3. Sygnaá korygujący k1 ksztaátuje siĊ tak, Īe za pomocą bloku pomiarowoporównującego 4 wyznacza siĊ moduá sygnaáu strumienia magnetycznego \f1 skojarzonego z daną
fazą maszyny, a otrzymywanego na wyjĞciu czáonu inercyjnego 3 oraz moduáy sygnaáów strumieni
magnetycznych (\f2, \f3) skojarzonych z pozostaáymi fazami maszyny. NastĊpnie uzyskaną wielkoĞü
moduáu sygnaáu strumienia magnetycznego \f1 skojarzonego z daną fazą maszyny porównuje siĊ
z moduáami sygnaáów proporcjonalnych do strumieni magnetycznych \f2, \f3 skojarzonych z pozostaáymi fazami maszyny, po czym za pomocą uzyskanego sygnaáu kluczuje siĊ przy pomocy áącznika 5
sygnaá prądu If1 danej fazy maszyny, a nastĊpnie na podstawie otrzymanego sygnaáu formuje siĊ za
pomocą czáonu korekcyjnego 6 sygnaá korygujący k1 dla wĊzáa sumującego 2. Natomiast kluczowanie
pomiarowego sygnaáu prądu If1 danej fazy realizuje siĊ tak, Īe gdy wartoĞü moduáu sygnaáu strumienia
magnetycznego \f1 danej fazy jest mniejsza od wartoĞci moduáu któregokolwiek z sygnaáów strumienia magnetycznego \f2, \f3 pozostaáych faz maszyny, wówczas wartoĞü sygnaáu korygującego k1 równa jest zero.
Ukáad, wedáug wynalazku, zawiera blok 1 wyznaczania sygnaáu siáy elektromotorycznej SEM
danej fazy maszyny indukcyjnej, którego wejĞcia poáączone są z przetwornikami napiĊcia i prądu fazowego maszyny nie uwidocznione na rysunku. WyjĞcie bloku 1 wyznaczania sygnaáu siáy elektromotorycznej poprzez wĊzeá sumujący 2 poáączone jest z czáonem inercyjnym 3, którego wyjĞcie stanowi
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wyjĞcie ukáadu. WyjĞcie czáonu inercyjnego 3 poáączone jest równieĪ z jednym wejĞciem bloku korygującego A, do którego kolejnych wejĞü podáączone są sygnaáy proporcjonalne do sygnaáów strumienia
magnetycznego \2, \3 skojarzonego z pozostaáymi fazami trójfazowej maszyny indukcyjnej oraz sygnaá prądu If1 danej fazy maszyny indukcyjnej. Blok korygujący A zawiera na wejĞciu blok pomiarowoporównujący 4, którego wyjĞcie poáączone jest z wejĞciem sterującym áącznika 5, a jeden zacisk áącznika (5) podáączony jest do przetwornika pomiarowego prądu danej fazy maszyny indukcyjnej, natomiast drugi zacisk tego áącznika 5 podáączony jest do wejĞcia czáonu korekcyjnego 6, którego wyjĞcie
stanowi wyjĞcie bloku korygującego A i jest poáączone z drugim wejĞciem znanego wĊzáa sumującego 2.
Dziaáanie ukáadu, wedáug wynalazku, polega na tym, Īe w bloku 1 wyznaczania sygnaáu siáy
elektromotorycznej realizowane jest odejmowanie od sygnaáu napiĊcia fazowego Uf1 maszyny indukcyjnej sygnaáu proporcjonalnego do iloczynu chwilowej wartoĞci prądu fazowego If1 i wartoĞci zastĊpczej rezystancji fazowej stojana tej maszyny. Do otrzymanego sygnaáu siáy elektromotorycznej e1 danej fazy maszyny dodawany jest w wĊĨle sumującym 2 sygnaá korygujący k1, który wypracowywany
jest w bloku korygującym A na podstawie sygnaáu prądu fazowego If1 maszyny, przy czym nastĊpuje
to tylko wtedy, gdy sygnaá tego prądu If1 jest przyáączony za pomocą áącznika 5 do wejĞcia czáonu
korekcyjnego 6. Sterowanie pracą áącznika 5 jest realizowane za pomocą sygnaáu otrzymywanego
z bloku pomiarowo-porównującego 4 i áącznik 5 jest zamykany tylko wtedy, gdy wartoĞü moduáu sygnaáu strumienia magnetycznego \f1 danej fazy jest wiĊkszy od wartoĞci moduáu któregokolwiek
z sygnaáów strumienia magnetycznego \f2, \f3 pozostaáych faz maszyny wyznaczanych w bloku pomiarowo-porównującym 4.

Wykaz oznaczeĔ na rysunku
1 - blok wyznaczania sygnaáu siáy elektromotorycznej SEM danej fazy maszyny indukcyjnej
2 - wĊzeá sumujący
3 - czáon inercyjny
4 - blok pomiarowo-porównujący
5 - áącznik
6 - czáon korekcyjny
A - blok korygujący
If1 - sygnaá prądu fazowego
Uf1 - sygnaá napiĊcia fazowego
\f1, \f2, \f3 - sygnaáy strumieni magnetycznych poszczególnych faz maszyny indukcyjnej
k1 - sygnaá korygujący

ZastrzeĪenia patentowe
1. Sposób wyznaczania sygnaáu strumienia magnetycznego skojarzonego z fazą trójfazowej
maszyny indukcyjnej polegający na wypracowywaniu sygnaáu proporcjonalnego do siáy elektromotorycznej danej fazy maszyny na podstawie mierzonych uprzednio sygnaáów napiĊcia i prądu zasilającego tĊ fazĊ maszyny, a nastĊpnie formowaniu tego sygnaáu za pomocą czáonu inercyjnego dla otrzymania sygnaáu proporcjonalnego do strumienia magnetycznego skojarzonego z daną fazą maszyny
znamienny tym, Īe sygnaá (e1) proporcjonalny do siáy elektromotorycznej danej fazy maszyny, wyznaczany za pomocą bloku (1) wyznaczania siáy elektromotorycznej w znany sposób dla kaĪdej fazy
maszyny oddzielnie, sumuje siĊ za pomocą wĊzáa sumującego (2) z sygnaáem korygującym (k1) wypracowanym na podstawie sygnaáu prądu (If1) danej fazy maszyny za pomocą bloku korygującego (A),
zaĞ uzyskany sygnaá przetwarza siĊ w znany sposób za pomocą czáonu inercyjnego (3), przy czym
sygnaá korygujący (k1) ksztaátuje siĊ tak, Īe za pomocą bloku pomiarowo-porównującego (4) wyznacza
siĊ moduá sygnaáu strumienia magnetycznego (\f1) skojarzonego z daną fazą maszyny, a otrzymywanego na wyjĞciu czáonu inercyjnego (3) oraz moduáy sygnaáów strumieni magnetycznych (\f2), (\f3)
skojarzonych z pozostaáymi fazami maszyny, nastĊpnie wielkoĞü moduáu sygnaáu strumienia magnetycznego (\f1) skojarzonego z daną fazą maszyny porównuje siĊ z moduáami sygnaáów strumieni magnetycznych (\f2, \f3) skojarzonych z pozostaáymi fazami maszyny, po czym za pomocą uzyskanego
sygnaáu kluczuje siĊ przy pomocy áącznika (5) sygnaá prądu (If1) danej fazy maszyny, a na podstawie
otrzymanego sygnaáu formuje siĊ za pomocą czáonu korekcyjnego (6) sygnaá korygujący (k1) dla wĊzáa
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sumującego (2), zaĞ kluczowanie pomiarowego sygnaáu prądu danej fazy (If1) realizuje siĊ tak, Īe gdy
wartoĞü moduáu sygnaáu strumienia magnetycznego (\f1) danej fazy jest mniejsza od wartoĞci moduáu
któregokolwiek z sygnaáów strumienia magnetycznego (\f2, \f3) pozostaáych faz maszyny, wówczas
wartoĞü sygnaáu korygującego (k1) równa jest zero.
2. Ukáad do wyznaczania sygnaáu strumienia magnetycznego skojarzonego z fazą trójfazowej
maszyny indukcyjnej zawierający blok wyznaczania sygnaáu siáy elektromotorycznej danej fazy maszyny indukcyjnej, którego wejĞcia poáączone są z przetwornikami napiĊcia i prądu fazowego maszyny, a wyjĞcie poprzez wĊzeá sumujący poáączone jest z czáonem inercyjnym, którego wyjĞcie stanowi
wyjĞcie ukáadu, znamienny tym, Īe wyjĞcie czáonu inercyjnego (3) poáączone jest równieĪ z jednym
wejĞciem bloku korygującego (A), do którego kolejnych wejĞü podáączone są sygnaáy proporcjonalne
do sygnaáów strumieni magnetycznych (\2, \3) skojarzonych z pozostaáymi fazami maszyny indukcyjnej oraz sygnaá prądu (If1) danej fazy maszyny indukcyjnej, przy czym blok korygujący (A) zawiera na
wejĞciu blok pomiarowo-porównujący (4), którego wyjĞcie poáączone jest z wejĞciem sterującym áącznika (5), a jeden zacisk áącznika (5) podáączony jest do przetwornika pomiarowego prądu danej fazy
maszyny indukcyjnej, natomiast drugi zacisk tego áącznika (5) podáączony jest do wejĞcia czáonu korekcyjnego (6), którego wyjĞcie stanowi wyjĞcie bloku korygującego (A) i jest poáączone z drugim wejĞciem znanego wĊzáa sumującego (2).
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