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WYBRANE ZAGADNIENIA STEROWANIA  

UKŁADU NAP�DOWEGO Z POŁ�CZENIEM SPR��YSTYM
 

CONTROL OF THE DRIVE SYSTEM WITH ELASTIC JOINT–SELECTED 
PROBLEMS 

 
Abstract: In the paper the analytical design procedure for classical and modified speed control system with PI 
controller is presented. The analytical equations which ensure the setting of control structure parameters are 
given. The nonlinearities existing in the drive system are discussed. The problem of control signals limitation 
was focused on.   The dynamic behavior of the considered control structures with different speed controllers 
has been examined using experimental set-up. 
 
1. Wprowadzenie 
W niektórych zastosowaniach przemysłowych, 
takich jak nap�dy walcarek, młynów kulowych, 
ta�moci�gów, robotów przemysłowych, mecha-
niczna cz��� układu charakteryzuje si� nisk� 
cz�stotliwo�ci� rezonansow�, wynikaj�c� z 
długiego poł�czenia mechanicznego pomi�dzy 
silnikiem a maszyn� obci��aj�c�. W nap�dach 
takich, pr�dko�ci silnika i obci��enia mog� si� 
od siebie znacznie ró�ni� w stanach przej�cio-
wych, co jest powodem oscylacji i zwi�zanych 
z tym napr��e� poł�czenia mechanicznego. Po-
nadto, oscylacje pr�dko�ci i momentu mog� ne-
gatywnie wpływa� na jako�� procesu technolo-
gicznego. Najprostszym sposobem eliminacji 
tych negatywnych skutków jest stosowanie bar-
dzo wolnego zwi�kszania pr�dko�ci k�towej 
nap�du podczas rozruchu lub zmiany pr�dko�ci 
zadanej, co istotnie pogarsza wła�ciwo�ci dy-
namiczne nap�du i nie zabezpiecza układu 
przed oscylacjami wynikaj�cymi ze zmiany ob-
ci��enia. Dlatego stosuje si� inne metody, 
zwi�zane z ró�nymi modyfikacjami struktur 
sterowania. Problem sterowania układu dwu-
masowego jest przedmiotem bada� wielu 
o�rodków naukowych zarówno w kraju jak i na 
�wiecie. W celu poprawy jako�ci sterowania 
wykorzystuje si� zmodyfikowane struktury ste-
rowania z regulatorem PI wykorzystuj�ce 
sprz��enia od dodatkowych zmiennych stanu, 
jak i struktur� sterowania z regulatorem stanu 
[1]-[4]. W niniejszym referacie omówiono 
układ klasyczny (sprz��enie od pr�dko�ci sil-
nika momentu elektromagnetycznego) i zmody-
fikowany z dodatkowym sprz��eniem zwrot-
nym od momentu skr�tnego.  Przeanalizowano 
nieliniowo�ci wyst�puj�ce w typowym układzie 

 
 

nap�dowym. Szczególn� uwag� zwrócono na 
poprawne wprowadzenie ogranicze� sygnałów 
steruj�cych.  

2. Struktury sterowania układu nap�do-
wego z poł�czeniem spr��ystym 
Rozwa�a si� kaskadow� struktur� regulacji 
pr�dko�ci przedstawion� na rysunku 1. 
 

 
 

Rys.1. Schemat kaskadowej struktury sterowa-
nia 

 

Układ z poł�czeniem spr��ystym, przedstawio-
nego schematycznie na rys. 2. Składa si� on 
mas skupionych silnika i obci��enia rozmiesz-
czonych na ko�cach spr��ystego bezinercyj-
nego wału. W referacie przyj�to model układu 
mechanicznego z bezinercyjnym poł�czeniem 
spr��ystym. 
 

Rys.2. Schemat nap�du z poł�czeniem spr��y-
stym 

 

Model matematyczny obiektu bada� opisany 
jest nast�puj�cym równaniem stanu (w jednost-
kach wzgl�dnych): 
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gdzie: me – pr�d twornika silnika nap�dowego 
(moment elektromagnetyczny), ω1 – pr�dko�� 
silnika, ω2 – pr�dko�� maszyny obci��aj�cej,  
ms – moment skr�tny, mo – moment obci��enia, 
T1 – mechaniczna stała czasowa silnika, T2 – 
mechaniczna stała czasowa maszyny obci��aj�-
cej, TC – stała czasowa elementu spr��ystego. 
 

Wewn�trzny obwód regulacji pr�du twornika 
zawiera: regulator momentu, przekształtnik 
energoelektroniczny, cz��� elektromagnetyczn� 
silnika oraz układ pomiaru pr�du. Regulator 
momentu stroi si� w sposób umo�liwiaj�cy 
szybk� kontrol� momentu elektromagnetycz-
nego. Tak zoptymalizowany obwód regulacji 
posiada transmitancj� operatorow� członu iner-
cyjnego. Ze wzgl�du na niewielk� inercj� 
układu wytwarzania momentu, w porównaniu 
do mechanicznych stałych czasowych układu 
nap�dowego, zoptymalizowan� p�tl� regulacji 
pr�du twornika (momentu elektromagnetycz-
nego) mo�na zast�pi� członem o transmitancji 
operatorowej równej 1. Oznacza to, �e wyniki 
zaprezentowane w niniejszym referacie odnosz� 
si� zarówno do silnika pr�du stałego jak i prze-
miennego. Zewn�trzna, nadrz�dna p�tla stero-
wania obejmuje: regulator pr�dko�ci, zoptyma-
lizowany obwód kształtowania momentu, cz��� 
mechaniczn� układu nap�dowego (cz��� me-
chaniczna silnika, element spr��ysty, cz��� me-
chaniczna maszyny roboczej) oraz układ po-
miaru pr�dko�ci. Parametry regulatora pr�dko-
�ci dobiera si� zazwyczaj za pomoc� kryterium 
symetrii. Jednak tak zoptymalizowany układ 
sterowania nie zapewnia tłumienia drga� pr�d-
ko�ci mechanizmu roboczego. Wielko�� drga� 
zale�y od stosunku mas silnika i Obci��enia, 
czyli współczynnika R okre�lonego nast�pu-
j�co: 

        
1

2
T

TR =    (2) 

W przypadku jego małej warto�ci niezb�dna 
staje si� zmiana kryterium doboru parametrów 
regulatora pr�dko�ci jak i modyfikacja struktury 
sterowania. W niniejszym referacie omówiono 
układ klasyczny (sprz��enie od pr�dko�ci sil-
nika) i zmodyfikowany z dodatkowym sprz��e-
niem zwrotnym od momentu skr�tnego (rys.3).  

Rys.3. Schemat układu nap�dowego z dodatko-
wymi sprz��eniami zwrotnymi 

 

Zmiany pr�dko�ci obci��enia układu dwuma-
sowego z regulatorem pr�dko�ci Gr opisuj� na-
st�puj�ce transmitancje: 
- transmitancja przewodnia pr�dko�ci obci��e-
nia ( )sG p 2ω :  
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- transmitancja zakłóceniowa pr�dko�ci obci�-
�enia ( )sGz 2ω :  
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W przypadku braku dodatkowych sprz��e� 
zwrotnych układ posiada współczynnik tłumie-
nia drga� ξ i pulsacje rezonansow� ω0 zale�n� 
od parametrów układu mechanicznego, okre-
�lone nast�puj�co: 

                      
1

2

2
1

T
T=ξ ,

cTT2
0

1=ω .         (5) 

Parametry regulatora pr�dko�ci typu PI dobiera 
si� w sposób zapewniaj�cy istnienie biegunów 
podwójnych w równaniu charakterystycznym 
układu zamkni�tego. Przy takim zało�eniu pro-
jektowym współczynniki cz��ci proporcjonal-
nej i całkuj�cej oblicza si� według nast�puj�-
cych zale�no�ci: 

           
c

p T
T

K 12= ,   
c

I TT
T

K
2

1= .  (6) 

Układ charakteryzuje si� współczynnikiem tłu-
mienia drga� zale�nym od stosunku stałych 
czasowych: mechanizmu do silnika. W przy-
padku jego małej warto�ci, w przebiegu pr�d-
ko�ci mechanizmu wyst�puj� słabo tłumione 
drgania o du�ej amplitudzie. Aby poprawi� 
wła�ciwo�ci dynamiczne układu nap�dowego 
nale�y zastosowa� dodatkowe sprz��enie 
zwrotne od wybranej zmiennej stanu.  
W przypadku dodatkowego sprz��enia zwrot-
nego od momentu skr�tnego (k1 na rys.3), 
współczynnik tłumienia drga� i pulsacja rezo-
nansowa s� wyra�one nast�puj�cymi wzorami: 
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Parametry regulatora pr�dko�ci, przy takim sa-
mym zało�eniu, co do biegunów równania cha-
rakterystycznego mo�na wyznaczy� za pomoc� 
nast�puj�cych wzorów: 

( )
c

k
p T

kT
K 11 1

21
+

= , 
c

k
I TT

T
K

2

11 = . (8) 

Analizuj�c wzory (6)-(8) zauwa�a si�, �e 
wprowadzenie dodatkowego sprz��enia zwrot-
nego poci�ga za sob� wzrost współczynnika 
tłumienia układu, przy braku zmiany pulsacji 
rezonansowej. Oznacza to zmniejszenie przere-
gulowa� pr�dko�ci obci��enia (do zadanej 
warto�ci) przy zachowanej dynamice układu 
nap�dowego. 

3. Zagadnienia nieliniowe w dwumaso-
wym układzie nap�dowym 
Przedstawiona w poprzednim punkcie analiza 
układu nap�dowego opierała si� na zało�eniu 
liniowo�ci obiektu i układu regulacji. Linio-
wo�� obiektu pozwala na osi�gni�cie wymaga-
nych wła�ciwo�ci dynamicznych układu. W 
pewnych warunkach pracy przebiegi uzyskane 
z modelu uproszczonego do�� dobrze odwzo-
rowuj� zachowanie układu rzeczywistego. Jed-
nak�e istniej� stany pracy, w których nie-
uwzgl�dnienie istniej�cych nieliniowo�ci mo�e 
prowadzi� do znacznego pogorszenia pracy na-
p�du, nawet do utraty stabilno�ci.  
Nieliniowo�ci wyst�puj�ce w układzie regulacji 
mo�na podzieli�, ze wzgl�du na miejsce ich 
wyst�powania, na kilka grup (poni�ej wymie-
niono jedynie najwa�niejsze nieliniowo�ci):  
– pierwsz� grup� stanowi� nieliniowo�ci zwi�-
zane z układem mechanicznym nap�du. Mo�na 
do niej zaliczy�: nieliniowe tarcie wyst�puj�ce 
zarówno w silniku jak i w maszynie roboczej, 
nieliniowo�� elementu spr��ystego, luz, nie-
wywa�enie mas bezwładno�ci silnika i obci��e-
nia; 
– drug� grup� stanowi� nieliniowo�ci wyst�pu-
j�ce w obwodzie wytwarzania momentu elek-
tromagnetycznego. Nale�� do nich zmiany pa-
rametrów elektromagnetycznych silnika 
(zmienna rezystancja, indukcyjno�ci), ograni-
czenie maksymalnej warto�ci napi�cia podawa-
nej na silnik, ograniczenie szybko�ci narostu 
warto�ci maksymalnej pr�du przekształtnika;  
– trzeci� grup� stanowi� nieliniowo�ci wynika-
j�ce ze struktury sterowania i zało�e� regulacji 
nap�du. Nale�y tu wspomnie� o konieczno�ci 
ograniczenia maksymalnej warto�ci momentu 
elektromagnetycznego silnika, jak równie� o 

odpowiednim wprowadzaniu sygnałów dodat-
kowych sprz��e� zwrotnych.  
 

Rodzaj nieliniowo�ci, które nale�y uwzgl�d-
nia�, zale�y od rodzaju i warunków pracy na-
p�du. Inne nieliniowo�ci nale�y uwzgl�dnia� w 
zakresie pracy pełznej nap�du, inne w przy-
padku nap�dów operuj�cych w pełnym zakresie 
regulacji pr�dko�ci k�towej.  W typowym ukła-
dzie nap�dowym podstawowym wymaganiem 
jest ograniczenie warto�ci wytwarzanego mo-
mentu elektromagnetycznego. Ma ono decydu-
j�cy wpływ na wła�ciwo�ci dynamiczne układu, 
niewła�ciwe spełnienie tego warunku mo�e 
prowadzi� do niestabilnej pracy układu nap�-
dowego. W strukturze regulacji dokonuje si� 
tego w regulatorze pr�dko�ci. Na rysunku 4 po-
kazano ró�ne, spotykane w literaturze, struktury 
regulatora PI z ograniczeniem maksymalnej 
warto�ci zadanego momentu elektromagnetycz-
nego [5],[6].  Na rys. 4a przedstawiono regula-
tor pr�dko�ci typu PI z ograniczeniem wprowa-
dzonym na wyj�cie i do całki regulatora. Ogra-
niczenie na wyj�ciu zapewnia warunek kontroli 
maksymalnej warto�ci momentu elektroma-
gnetycznego wytwarzanego w układzie regula-
cji momentu. Warto�� tego ograniczenia usta-
wiana jest wprost z warunku maksymalnego 
momentu przenoszonego przez układ. Pomimo 
istnienia ograniczenia wyj�cia układu, ko-
nieczne jest równie� ograniczenie całki znaj-
duj�cej si� w regulatorze PI. Brak tego ograni-
czenia powoduje znaczne pogorszenie si� wa-
runków pracy układu, mo�e nawet prowadzi� 
do utraty stabilno�ci. Jednak�e jego poziom nie 
jest ju� oczywisty. Ustawienie poziomu ograni-
czenia w całce na warto�ci mniejszej ni� ogra-
niczenie wyj�ciowe mo�e skróci� czas ustala-
nia, jednak�e wnosi niebezpiecze�stwo poja-
wienia si� uchybu ustalonego w momencie wy-
st�pienia zakłócenia (przyło�enie momentu ob-
ci��enia). Z tego wzgl�du, w przypadku braku 
dobrej znajomo�ci obiektu, zaleca si� przyjmo-
wa� poziom ograniczenia całki taki sam, jak w 
przypadku ograniczenia wyj�ciowego.  W lite-
raturze istniej� opisy alternatywnych układów 
zapobiegaj�cych nasycaniu si� całki regulatora 
[5]-[7]. Schemat takiego układu został przed-
stawiony na rys. 4b. 

a) 
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b) 

c)       

d)     

      
Rys.4. Ró�ne sposoby ograniczenia warto�ci 
sygnału zadanego w regulatorze PI 

 

Dodatkowe sprz��enie zwrotne wł�cza si� w 
chwili powstania ró�nicy w warto�ciach sy-
gnału po obu stronach ogranicznika pr�du za-
danego na wyj�ciu układu. Sygnał tego sprz�-
�enia odejmuje od warto�ci sygnału podanego 
na całk� warto�� zapobiegaj�c� przekroczeniu 
przez całk� warto�ci ograniczenia wyj�ciowego. 
Wad� tej struktury jest konieczno�� wyznacze-
nia warto�ci współczynnika p�tli dodatkowego 
sprz��enia zwrotnego Ka, co nie jest do ko�ca 
jednoznaczne. Istotne jest równie� rozbudowa-
nie struktury regulatora, w porównaniu do 
układu z rys.4a. Tej wady jest pozbawiony 
układ z rys.4c. Przedstawiona jest na nim po-
sta� przyrostowa regulatora PI. Dzi�ki przesu-
ni�ciu członu całkuj�cego na koniec regulatora 
zb�dne staje si� dodatkowe ograniczenie wyj-
�cia regulatora. Ograniczenie sygnału zadanego 
dokonuje si� poprzez ograniczenie warto�ci 
wyj�ciowej całki.  Rysunek 4d przedstawia po-
sta� przyrostow� regulatora IP. Dzi�ki przesu-
ni�ciu członu proporcjonalnego do p�tli sprz�-
�enia zwrotnego nast�puje wyeliminowanie ko-
nieczno�ci stosowania filtru zadajnika pr�dko-
�ci (filtr musi by� stosowany w strukturach re-
gulatorów omówionych wcze�niej). W niektó-
rych układach nap�dowych wymaga si� ograni-
czenia równie� ograniczenia warto�ci przyspie-
szenia. W strukturze regulatora z rys.4d, przy-
spieszenie układu jest bezpo�rednio obliczane. 
Wobec tego istnieje łatwy sposób na jego ogra-
niczenie, we wcze�niej omawianych układach, 
w przypadku istnienia warunku ograniczenia 
zrywu, nale�ałoby zastosowa� dodatkowe ele-
menty komplikuj�ce struktur� regulatora. Jed-

nak�e postacie przyrostowe regulatora PI 
(rys.4c, d) s� bardziej wra�liwe na szumy ist-
niej�ce w układzie ni�  posta� bezpo�rednia 
(rys.4a, b). 
W przypadku stosowania zmodyfikowanej 
struktury sterowania bardzo istotny jest sposób 
wprowadzenia dodatkowego sprz��enia zwrot-
nego od momentu skr�tnego. Na rys. 5 przed-
stawiono jego niewła�ciwy (a) i wła�ciwy (b) 
sposób umieszczenia.  

a) 

       
b) 

        
Rys.5. Sposób wprowadzenia sprz��enia od 
momentu skr�tnego do regulatora pr�dko�ci, 
niewła�ciwy (a), wła�ciwy (b) 

 

Ró�nice pomi�dzy strukturami ujawniaj� si� 
dopiero w przypadku wprowadzenia ogranicze-
nia warto�ci momentu elektromagnetycznego. 
W przypadku poprawnego wprowadzenia 
sprz��enia zwrotnego, maksymalna warto�� za-
dana momentu elektromagnetycznego poda-
wana na regulator momentu jest równa warto�ci 
ograniczenia całki. W przypadku układu z 
rys.5a warto�� momentu zadanego podawana na 
regulator momentu zale�y od ró�nicy pomi�dzy 
warto�ci� ograniczenia, a chwilow� warto�ci� 
momentu skr�tnego. Mo�e by� ona znacznie 
ni�sza od warto�ci wynikaj�cej z ograniczenia. 
Prowadzi to do pogorszenia wła�ciwo�ci dyna-
micznych i statycznych układu sterowania. W 
przypadku niewła�ciwego miejsca wprowadze-
nia momentu skr�tnego, popraw� wła�ciwo�ci 
statycznych mo�na uzyska� poprzez stosowanie 
dodatkowych układów regulacji [2]. Prowadzi 
to jednak do niepotrzebnego rozbudowania 
struktury sterowania i nie zapobiega pogorsze-
niu wła�ciwo�ci dynamicznych. 

4. Badania eksperymentalne 
Schemat stanowiska laboratoryjnego przedsta-
wiono na rys.6. Układ mechaniczny składa si� z 
dwóch jednakowych silników poł�czonych dłu-
gim mechanicznym sprz�głem. Zasilanie silnika 
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odbywa si� z przekształtnika energoelektro-
nicznego. Sterowanie odbywa si� za pomoc� 
komputera wyposa�onego w procesor sygna-
łowy i oprogramowanie firmy dSPACE.  

 

Rys.6. Schemat stanowiska laboratoryjnego  
 

Na rys.7 przedstawiono przykładowe przebiegi 
pr�dko�ci silnika i maszyny obci��aj�cej w 
układzie o ró�nych strukturach sterowania. W 
celu unikni�cia limitu momentu elektromagne-
tycznego badania przeprowadzono dla pr�dko-
�ci zadanej równej 0.2ωN. 
a)   b) 

 
c)   d) 

 

Rys.7. Przebiegi pr�dko�ci silnika i obci��enia 
oraz momentu elektromagnetycznego i skr�t-
nego w układzie: bez dodatkowych sprz��e� 
zwrotnych (a,b), ze sprz��eniem od momentu 
skr�tnego (c,d)  
 

W przypadku braku dodatkowych sprz��e� 
zwrotnych, w pr�dko�ci silnika i obci��enia 
wyst�puj� du�e przeregulowania (rys.7a) o 
wielko�ci zale�nej od R. Zastosowanie dodat-
kowego sprz��enia zwrotnego od momentu 
skr�tnego powoduje efektywne tłumienie drga� 
skr�tnych.  Rozwa�ane struktury sterowania 
przebadano równie� w przypadku ograniczenia 
momentu silnika do warto�ci 2mN. Porównanie 
wła�ciwo�ci układu zrealizowano podczas 
pracy nawrotnej przy warto�ci pr�dko�ci zada-
nej równej ±1ωN. W układzie bez dodatkowych 

sprz��e� zwrotnych w pr�dko�ci silnika i ob-
ci��enia wyst�puj� niewielkie przeregulowania. 
W czasie nawrotu, warto�� momentu elektro-
magnetycznego porusza si� po ograniczeniu, co 
wydłu�a czas narostu pr�dko�ci. 
a)   b) 

 
c)   d) 

 
Rys.8. Przebiegi zmiennych układu w strukturze 
klasycznej(a,b),i  zmodyfikowanej (c,d) w przy-
padku ograniczenia momentu zadanego  

 

W kolejnych badaniach pokazano wpływ nie-
uwzgl�dnienia układu antynasyceniowego 
członu całkuj�cego regulatora. Wykorzystano 
struktur� regulatora przedstawion� na rys.4a z 
zewn�trznym ograniczeniem momentu elek-
tromagnetycznego. Na rys.9 przedstawiono 
przebiegi zmiennych układu przy ograniczeniu 
momentu elektromagnetycznego do warto�ci 
mN (a,b) i 2mN (c,d). Przy ograniczeniu równym 
1 sygnał całki regulatora osi�ga warto�� prze-
kraczaj�c� znacznie warto�� ustalon�. Powo-
duje to powstanie znacznych przeregulowa� w 
pr�dko�ci silnika i obci��enia (rys.9a). Wy�szy 
poziom ograniczenia momentu (2mN) skraca 
czas wchodzenia momentu elektromagnetycz-
nego w ograniczenie, co zmniejsza przeregulo-
wanie w przebiegu sygnału całki, a w konse-
kwencji zmniejsza wyst�puj�ce przeregulowa-
nie pr�dko�ci układu. W rozpatrywanym pro-
blemie kluczowe znaczenie ma czas, w którym 
sygnał steruj�cy jest limitowany przez ograni-
czenie zewn�trzne. Czas ten jest zale�ny od 
ustawionej warto�ci ograniczenia jak równie� 
od zadanej warto�ci pr�dko�ci nap�du. 
a)   b) 
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c)   d) 

 
Rys. 9. Przebiegi zmiennych układu w struktu-
rze  z niepoprawn� struktur� regulatora w 
przypadku ró�nego poziomu ograniczenia mo-
mentu zadanego 

a)   b) 

 
c)   d) 

 
e)   f) 

 
Rys.10. Przebiegi zmiennych układu w struktu-
rze z poprawnym (a,b) i niepoprawnym wpro-
wadzeniem momentu skr�tnego (c,d,e,f) 

 

Nast�pnie przebadano sposób wprowadzenia 
momentu skr�tnego do struktury sterowania. Na 
rys.10a,b przedstawiono przebiegi zmiennych z 
poprawnym sposobem wprowadzenia momentu 
skr�tnego przy ograniczeniu momentu elektro-
magnetycznego do dwukrotnej warto�ci mo-
mentu znamionowego. Przebiegi pr�dko�ci po-
siadaj� dobr� dynamik�, warto�� momentu za-
danego pokrywa si� z rzeczywistym momentem 
elektromagnetycznym. Na rys.10c,d pokazano 
przebiegi zmiennych układu z nieprawidłowym 
wprowadzeniem sprz��enia od momentu skr�t-
nego. Warto�� całki regulatora mz jest jednocze-
�nie warto�ci� zadan� momentu (kolor zielony). 
Przebiegi dynamiczne zmiennych ulegaj� po-
gorszeniu. W pr�dko�ci silnika i obci��enia wy-
st�puj� wi�ksze wahania, b�d�ce wynikiem 
wpływu oscylacji momentu skr�tnego na prze-
biegi momentu elektromagnetycznego. Czas na-

rostu pr�dko�ci ulega zwi�kszeniu, równie� od-
powied� na zmian� momentu obci��enia jest 
wolniejsza. Kolejno na rys.10e,f przedstawiono 
przebiegi układu w przypadku nieprawidłowego 
wprowadzenia sprz��enia, przy poziomie ogra-
niczenia warto�ci momentu elektromagnetycz-
nego 1.5mN. W odpowiedzi skokowej układu 
pojawiły si� znaczne oscylacje, odpowied� 
układu na zmian� momentu obci��enia jest 
równie� bardzo oscylacyjna; zawiera ponadto 
uchyb ustalony pr�dko�ci. Potwierdza to roz-
wa�ania teoretyczne przedstawione w punkcie 
poprzednim. 

6. Podsumowanie 
W pracy przeprowadzono analiz� nap�du z po-
ł�czeniem spr��ystym w ró�nych strukturach 
sterowania. Podano wzory analityczne pozwa-
laj�ce dobra� parametry układu regulacji z pod-
stawowym sprz��eniem zwrotnym od pr�dko�ci 
k�towej silnika oraz dodatkowym sprz��eniem 
od momentu skr�tnego. Przeanalizowano nieli-
niowo�ci wyst�puj�ce w układzie rzeczywistym 
oraz omówiono ich wpływ na wła�ciwo�ci dy-
namiczne układu nap�dowego. Rozwa�ania teo-
retyczne zostały potwierdzone w badaniach 
eksperymentalnych. 
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