
54 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  13  (1108)  2016

A1 (21) 410606 (22) 2014 12 18

(51) H02G 3/04 (2006.01)

(71) EDBAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrowice

(72) BĄK EDWARD

(54)

(57) Wynalazek rozwiązuje problem skonstruowania koryta ka-
blowego, pozwalającego na optymalną ochronę ułożonych kabli 
przed ostrymi krawędziami zagięć. Koryto kablowe charakteryzu-
je się tym, że ma segmenty liniowe (1) połączone z segmentami 
łukowymi (4) tworzącymi zespoły narożne (5), gdzie każdy z seg-
mentów liniowych (1) i segmentów łukowych (4) ma z jednej stro-
ny w perforowanym środniku gniazdo osadcze, a z drugiej strony 
łącznik z elastycznym elementem zaciskowym.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21)  (22) 2014 12 15

(51) H02J 7/00 (2006.01) 
 H02H 9/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice
(72) KURPIEL WOJCIECH; KONSEK RAFAŁ;  

BUDZYŃSKI ZDZISŁAW; PIECZORA EDWARD

(54)

(57) System nadzorujący i zarządzający baterią akumulatorów 
wyrównujący poziom naładowania ogniw w baterii akumulatorów 
i wyposażony w mikrokontroler połączony z wejściem pomiaro-
wym napięciowym przetwornika analogowo-cyfrowego poprzez 
magistralę danych 12C, wejściem pomiarowym napięciowym, wy-
świetlaczem LCD lub/i diodami sygnalizacyjnymi i układem złącza 
RS - 232, przetwornika cyfrowo-analogowego. System wyposażony 
jest dodatkowo w złącza transmisyjne do komunikacji z innymi 
urządzeniami.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21)  (22) 2014 12 15

(51) H02J 7/35 (2006.01) 
 H05B 1/02 (2006.01) 
 F24H 1/20 (2006.01)

(71) EURO COM PROJECT NOWIŃSKI, ZAMROCZYŃSKA 
SPÓŁKA JAWNA, Mogilno

(72) NOWIŃSKI ŁUKASZ; ZAMROCZYŃSKI DARIUSZ

(54)

(57) Układ przetwarzania i akumulacji energii ma układ pomiaro-
wy (2) z separacją oparty na zjawisku Halla podłączony do paneli 
fotowoltaicznych (1) i przyłączony do układu kontroli parametrów 
wejściowych i sterowania (3) oraz połączony z układem przekaźni-
ków krzemowych z optoizolacją (4), który również połączony jest 
z obwodem kontroli parametrów wejściowych i sterowania (2), 
a do układu przekaźników krzemowych z optoizolacją (4) przyłą-
czona jest grzałka (6) umieszczona w zbiorniku wody (7), w którym 
umieszczony jest również czujnik temperatury (8), przyłączony 
do układu kontroli parametrów wejściowych i sterowania (2). Nato-
miast do układu przekaźników krzemowych z optoizolacją (4) przy-
łączony jest co najmniej jeden akumulator energii elektrycznej (9) 

poprzez autonomiczny obwód ładowania (10), przy czym do ukła-
du kontroli parametrów wejściowych i sterowania (2) przyłączony 
jest panel sterujący z wyświetlaczem dotykowym (5).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21)  (22) 2015 12 17

(51) H02M 3/156 (2006.01) 
 H02M 1/34 (2007.01)

(31) DE102014119015.7 (32) 2014 12 18 (33) DE

(71) SMA SOLAR TECHNOLOGY AG, Niestetal, DE
(72) STALA ROBERT; PENCZEK ADAM; MONDZIK ANDRZEJ; 

SZOT SŁAWOMIR; SZAREK MIŁOSZ; RYLKO MAREK S.

(54)  

(57) Przedmiotem wynalazku jest przekształtnik podwyższający 
napięcie, odpowiedni falownik, zwłaszcza falownik fotowoltaiczny 
z takim przekształtnikiem podwyższającym napięcie. Przedmiotem 
wynalazku jest także sposób zmniejszania strat wyłączania półprze-
wodnikowego przełącznika mocy w przetwornicy napięcia stałego. 
Ujawniono przekształtnik (1) podwyższający napięcie, łączący elek-
trycznie pierwszy element indukcyjny (7), pierwsze wejście (2) napię-
cia stałego przekształtnika (1) podwyższającego napięcie z pierw-
szym punktem (22) połączenia, przełącznik półprzewodnikowy (8), 
łączący pierwszy punkt (22) połączenia z drugim wejściem (3) na-
pięcia stałego oraz drugim wyjściem (5) napięcia stałego prze-
kształtnika (1) podwyższającego napięcie, pierwszą diodę (9), 
łączącą pierwszy punkt (22) połączenia z pierwszym wyjściem (4) 
napięcia stałego przekształtnika (1) podwyższającego napięcie. 
Przekształtnik (1) podwyższający napięcie ma ponadto obwód 
tłumiący z torem ładowania oraz torem rozładowania, przy czym 
tor rozładowania jest podłączony jako połączenie szeregowe kon-
densatora (10) i drugiej diody (11) jednym końcem do pierwszego 
punktu (22) połączenia i jest tak wykonany, że kondensator (10) jest 
rozładowywany podczas wyłączania przełącznika półprzewodni-
kowego (8), przy czym tor ładowania od pierwszego wejścia (2) na-
pięcia stałego lub przyłącza pojemności wyjściowej (14) przebiega 
do punktu połączenia pomiędzy kondensatorem (10) i drugą dio-
dą (11) i jest tak wykonany, że kondensator (10) jest ładowany przy 
włączaniu przełącznika półprzewodnikowego (8). Do przekształtni-
ka podwyższającego napięcie (1) podłączono kondensator pomoc-
niczy (17) pomiędzy jednym końcem toru rozładowania i drugim 
wyjściem (5) napięcia stałego, a ponadto podłączono obwód roz-
ładowania (20) pomiędzy drugim końcem toru rozładowania oraz 
pierwszym wyjściem (4) napięcia stałego i tak wykonano, że prąd 
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przepływa przez obwód rozładowania (20) w kierunku pierwszego 
wyjścia (4) napięcia stałego, gdy tylko napięcie na kondensatorze 
pomocniczym (17) wzrośnie do wartości większej niż wartość na-
pięcia na pojemności wyjściowej (14). Ponadto ujawniono falownik, 
zwłaszcza falownik fotowoltaiczny, mający taki przekształtnik pod-
wyższający napięcie, a także sposób zmniejszania strat wyłączania 
półprzewodnikowego przełącznika mocy w przetwornicy napięcia 
stałego, zwłaszcza w przekształtniku podwyższającym napięcie.

(17 zastrzeżeń)

A1 (21)  (22) 2014 12 10

(51) H02P 21/14 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk
(72) MORAWIEC MARCIN

(54)  

(57) Sposób odtwarzania zmiennych stanu silnika indukcyjnego 
klatkowego i filtru sinusoidalnego, polegający na pomiarze sygna-
łów składowych α i β wektora napięcia wyjściowego falownika 
i sygnałów składowych α i β wektora prądu wyjściowego falow-
nika, odtwarzaniu sygnałów składowych α i β wektora prądu wyj-
ściowego falownika i porównywaniu ich z sygnałami mierzonymi 
składowych α i β prądu wyjściowego falownika, a na ich podstawie 
ustalaniu sygnałów błędów składowych α i β prądu wyjściowego 
falownika, ustalaniu sygnałów błędów składowych α i β wektora 
prądu stojana, sumowaniu składowych błędów prądu wyjściowe-
go falownika oraz składowych błędu prądu stojana charakteryzuje 
się tym, że za pomocą integratorów składowych α i β na podstawie 
zsumowanych składowych sygnału błędów prądu wyjściowego fa-
lownika i sygnałów składowych błędów prądu stojana silnika ustala 
się składowe α i β wektora sygnałów tłumiących, przy czym usta-
lone składowe α i β wektora sygnałów tłumiących wykorzystuje się 
w poszczególnych blokach odtwarzania zmiennych stanu i filtru 
wyjściowego oraz odpowiednio przetwarza się na postać członów 
korekcyjnych stabilizujących obserwator.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21)  (22) 2014 12 17

(51) H03L 7/06 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa
(72) SIWIEC KRZYSZTOF; PLESKACZ WITOLD

(54)

(57) Syntezer częstotliwości w układzie pętli synchronizacji fazo-
wej zawiera detektor fazy i częstotliwości (1), połączony poprzez 
filtr (2) z generatorem przestrajanym (3), którego wyjście połą-
czone jest z drugim wejściem detektora fazy i częstotliwości (1) 
przez dzielnik (4) i linię opóźniającą (5), których wejścia połączone 
są z wyjściami układu sterowania (7). Wejście sygnału referencyjne-
go (WE_REF) połączone jest z wejściem referencyjnym (REF) de-
tektora fazy i częstotliwości (1) poprzez drugą linię opóźniającą (6), 
przy czym drugie wejście drugiej linii opóźniającej (6) połączone 
jest z trzecim wyjściem układu sterowania (7). Syntezer ma modu-
lator Sigma-Delta (8), którego wyjście połączone jest z wejściem 
układu sterowania (7).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21)  (22) 2014 12 08

(51) H03M 1/00 (2006.01)

(71) SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK, Łódź
(72) TYBURCY EDWARD

(54)

(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie przetwarzające 
energię elektryczną uzyskiwaną ze źródeł energii odnawialnych 
wykorzystujących zasadę wytwarzania siły elektromotorycznej 
w przewodniku poruszanym w polu magnetycznym, w wyniku 
oddziaływania siłowego źródła energii odnawialnej, w postać prze-
biegów energetycznych prądu i napięcia o kształcie sinusoidalnym 
o określonej amplitudzie i częstotliwości. Działanie urządzenia jest 
oparte o zamianę przez prostownik (1) Graetza przebiegów prze-
miennych prądu wyidukowanych podczas ruchu przewodnika 
umieszczonego w polu magnetycznym na przebiegi zmienne, 
pomiarze chwilowej amplitudy prądu przebiegu zmiennego przez 
detektor (2) szczytowy, wytworzenie przez procesor (5) sygnałów 
sterujących pracą układu (7) kluczy tranzystorowych komutujących 
wyjście prostownika (1) Graetza z początkiem uzwojenia pierwot-
nego wyznaczonego transformatora z zespołu (8) transformatorów 
wysokiej częstotliwości oraz sterujących pracą układu (9) kluczy 
tranzystorowych komutujących początek uzwojenia wtórnego 
wyznaczonego transformatora z zespołu (8) transformatorów wy-
sokiej częstotliwości z wybranym prostownikiem z zespołu (10) 
prostowników Graetza ze stabilizatorami napięcia, ładowaniu wy-
znaczonego akumulatora z zespołu (14) akumulatorów, tworzenia 
konfiguracji połączeń akumulatorów przez układ (17) kluczy tran-
zystorowych, zamianę napięcia stałego na napięcie sinusoidalne 
o określonej amplitudzie i częstotliwości przez falownik (18).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 410480 (22) 2014 12 10

(51) H04M 3/00 (2006.01)

(71) MULTIC TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała

(72) BRZEZICKI MACIEJ

(54)

(57) System aktywowania i konfiguracji zwłaszcza szlabanu 
charakteryzuje się tym, że składa się z modułu telpark - chip (T), 
urządzenia zewnętrznego (8) oraz serwera (7), przy czym modułu 
telpark - chip (T) połączony jest korzystnie za pomocą przewodu 
i/lub magistrali z szlabanem (9), przy tym urządzenie zewnętrz-
ne (8), komunikuje się i wymienia dwukierunkowo dane korzystnie 
bezprzewodowo z modułem telpark (T) za pomocą interfejsu te-
lefonicznego (2), przy czym serwer (7), komunikuje się i wymienia 
dwukierunkowo dane przewodowo i/lub bezprzewodowo z mo-
dułem telpark (T). Sposób aktywowania i konfiguracji zwłaszcza 
szlabanu polega na tym, że za pomocą zewnętrznego urządzenia 
korzystnie telefonu komórkowego i/lub dedykowanej aplikacji 
wykonuje się połączenie telefoniczne i/lub przesyła się sygnał 
do modułu GSM (3) lub modułu połączeń modułu telpark - chip (T), 


