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rym zapamiętuje się harmonogram okresów dopuszczenia i cza-
sów opóźnienia załączenia odbiornika. Sterowany odbiornik (02) 
po pierwszej próbie uruchomienia, dokonanej przez użytkownika 
za pomocą indywidualnego załącznika odbiornika (03), włącza się 
do pracy w czasie zbieżnym z okresem dopuszczenia, a po czasie 
opóźnienia wówczas gdy w terminalu zamknie się, za pomocą sy-
gnału z mikrokontrolera terminala (11), obwód zasilający odbiornik. 
Po drugiej próbie uruchomienia odbiornika wymusza się zamknię-
cie obwodu zasilającego odbiornik. Zamknięcie obwodu zasilające-
go odbiornik w drugiej próbie, inicjuje się za pomocą indywidualne-
go załącznika (03) należącego do odbiornika. Zamknięcie obwodu 
zasilającego odbiornik w drugiej próbie, można zainicjować się 
za pomocą łącznika wymuszenia należącego do terminala. Harmo-
nogram aktualizuje się i informacje o stanie odbiornika przekazuje 
się w czasie niezależnym od momentów zmian stanu odbiorników. 
System sterowania ma w linii zasilającej (01) każdego odbiornika 
włączony szeregowo terminal, wyposażony w mikrokontroler ter-
minala (11), przełącznik dopuszczenia zasilania odbiornika (12) od-
biornika oraz blok pomiarowy podłączony. Ponadto każdy terminal 
ma blok próbkowania (21) lub / i blok wymuszenia. Terminale po-
łączone są liniami sygnałowymi z serwerem. Blok próbkowania (21) 
ma łącznik próbkowania (22) łączący zasilacz próbkowania (23) z li-
nią zasilającą odbiornika (01) i sterowany jest z mikrokontrolera ter-
minala (11). W bloku wymuszenia jeden styk łącznika wymuszenia 
połączony jest z zasilaczem niskiego napięcia wymuszenia, drugi 
z wejściem mikrokontrolera terminala (11).
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(54) układ sterowania do odbiornika  
energii elektrycznej małej mocy

(57) Układ sterowania do odbiornika energii elektrycznej małej 
mocy, włącza się szeregowo z odbiornikiem (02), który wyposażo-
ny jest w wyłącznik odbiornika (03) uruchamiany przez użytkow-
nika. Charakteryzuje się tym, że ma sterownik programowalny (11) 
wyposażony w pamięć, oraz ma łącznik zasilania odbiornika (12) 
sterowany ze sterownika programowalnego, blok próbkowania (21) 
lub /i blok wymuszenia. Ponadto w linii zasilania (01) ma blok po-
miarowy (41). W bloku próbkowania (21) łącznik próbkowania (22) 
sterowany ze sterownika programowalnego (11) ma jeden styk 
podłączony do zasilacza niskiego napięcia próbkowania (23), a dru-
gi styk do linii zasilania (01). W bloku wymuszenia łącznik wymu-
szenia ma jeden styk podłączony do zasilacza niskiego napięcia 
wymuszenia, a drugi do jednego z wejść sterownika programowal-
nego (11). Blok pomiarowy (41) ma miernik prądu (42) i miernik na-
pięcia (43) lub zintegrowany układ pomiaru prądu, napięcia i mocy. 
Wejście sterujące łącznika zasilania (12), wejście sterujące łącznika 
próbkowania (22), wejście/wyjście danych bloku pomiarowe-
go (41) połączone są za pomocą linii sygnałowych ze sterownikiem  

programowalnym (11). Zasilacz napięciem próbkowania (23) i za-
silacz napięciem wymuszenia mogą być niezależne od zasilania 
odbiornika. Łącznik wymuszenia jest usytuowany przy odbiorniku 
lub na obudowie układu sterowania. Sterownik programowalny (11) 
może mieć środki techniczne do połączenia z serwerem sieci od-
biorników.
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(54) Sposób przetwarzania zasobów energii 
odnawialnej na potrzeby zasilania elektrycznych 
sieci wydzielonych, w którym pozyskiwaną 
energię odnawialną magazynuje się, śledzi się 
punkt maksymalnej wydajności źródeł energii 
odnawialnej i bada się jej pozyskiwaną ilość  
oraz układ przetwarzania zasobów energii 
na potrzeby elektrycznych sieci wydzielonych, 
w którym dekoduje się obecność energii 
odnawialnej, magazynuje się ją, śledzi się punkt 
maksymalnej wydajności źródeł energii odnawialnej 
i bada się jej pozyskiwaną ilość  
oraz sposób sterowania układem przetwarzania 
zasobów energii

(57) W sposobie przetwarzania energii odnawialnej przetwa-
rzaniu pozyskiwanych zasobów energii odnawialnej nadaje się 
zmienne priorytety, zasoby energii odnawialnej dzieli się według 
zmiennych zależności na zmienną ilość części z których każdą 
przetwarza się oddzielnie. Definiuje się przedziały czasu w których 
prowadzi się zasilanie elektrycznych sieci wydzielonych. W układzie 
przetwarzania zasobów energii wyjścia źródeł energii odnawialnej 
łączy się z układem sumująco-dzielącym energii, a jego wyjścia łą-
czy się z układami odbiorczymi. Wyjścia źródeł energii odnawialnej 
łączy się z detektorem pojawienia się energii odnawialnej, a wyj-
ścia sterujące detektora pojawienia się energii odnawialnej łączy 
się z układem zasilania kontroli i sterowania. Do układu zasilania 
kontroli i sterowania łączy się zegar. W sposobie sterowania ukła-
dem przetwarzania odbiera się informacje sterujące, reaguje się 
na nie i jednocześnie zmienia się funkcje elementu sterującego.
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