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REZUMAT 
Lucrarea prezintă o soluţie privind modul de alimentare cu energie electrică pentru diferiţi consumatori. Considerăm un punct de 
lucru alimentat cu energie electrică de la panouri solare şi baterii de acumulatore. Un consumator are nivel de prioritate maxim, dar 
funcţionează întâmplător. În momentul cererii de funcţionare, energia disponibilă în elementele de stocare este suficientă pentru 
executarea programului scurt de lucru. Recomandăm algoritmul optim de monitorizare a circulaţiei energiei de la panoul fotovoltaic 
la elementele de stocare şi de la acestea la consumatori, astfel încât: numărul elementelor de stocare să fie cât mai mic posibil;  
pentru orice cerere de funcţionare a consumatorilor de nivel zero, energia disponibilă pentru executarea programului de lucru. 
 
ABSTRACT 
The paper presents one solution concerning the modality of power supply for certains consumers. We cosidered an working point 
that is supplied with electric energy, from solar panels and the storage is made in accumulator batteries. On of the consumers has a 
zero priority level (maximum), but it has a random functioning. In the moment of the functioning request the available energy in the 
storage elements has to be enough for executing the short-length working program. We recommend an optimum monitoring 
algorithm of the energy traffic from the photovoltaic panel to the storage elements and from storage elements to the ususl 
consumers so that: the number of storage elements should be as low as possible; for any random request launched by the 
consumer with the priority level zero (maximum), the available energy should be enough to execute to working program. 
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1. INTRODUCERE 

Pornind de la problema alimentării cu energie 
electrică a consumatorilor unei ciupercării, s-a propus 
ca alimentarea acestora să se facă de la două sisteme, şi 
anume: un sistem autonom prevăzut cu panouri solare şi 
baterii de acumulatoare şi, respectiv, alimentarea de la 
reţeaua trifazată de c.a. Astfel s-a creat un sistem de 
monitorizare cu microcontroler a circulaţiei energiei 
electrice, în funcţie de consumatorii prioritari. 

2. ALGORITMUL DE COMANDĂ ÎN CAZUL 
UNEI SINGURE SURSE PRIMARE DE 
ENERGIE 

Algoritmul de comandă a fost elaborat ţinând seama 
de schema electrică de principiu (fig.1). 

Categorii de consumatori 
Categoria "0": Iluminat, iluminat de veghe 
Categoria "1": Ventilaţie, încălzire 
Categoria "2": Calculator, agregat frigorific 
Categoria "3 ": TV, cuptor cu microunde 

Principiul importanţei. Importanţa consumatorilor 
scade de la "0" la "3". Consumatorii din categoria "0" 
sunt sau pot fi cuplaţi direct la bateria de acumulatori. 
Iluminatul poate fi alimentat manual la sursa de ali-
mentare astfel:  

Combinaţia 1 - de la B1 

Combinaţia 2 - de la B1 şi B2  
Combinaţia 3 - de la B2 
Comanda de alimentare se face prin apăsarea unuia 

dintre butoanele S1…S3, iar operatorul este ghidat de 
microcontroler, pe care dintre ele să apese în funcţie de 
tensiunea disponibilă. 

Principiul încărcării. Bateriile B1 şi B2 sunt cupla-
te la panoul solar astfel: 

– simultan, dacă tensiunea TU3>PU1 şi curentul de în-
cărcare este mai mare decât pragul PI1; TC1>PI1 şi TC2>PI1 

– succesiv, dacă tensiunea PU2<TU3<PU1 şi curentul 
de încărcare a uneia dintre baterii este cuprins între pragu-
rile PI1 şi PI2, adică PI2<TC1<PI1 sau PI2<TC2<PI1 ( fig.2 ). 
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Fig. 2. Nivelele de tensiune şi curent în funcţie de care se 
iau deciziile de cuplare/decuplare panou solar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Schema electrică de principiu. 
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Se alege bateria pentru care curentul de încărcare 
este mai mare: B1 dacă TC1 > TC2, B2 dacă TC2 > TC1, 
aceasta fiind o măsură a gradului de descărcare. 

Principiul consumului. Comanda de conectare 
a unui consumator este dată manual de către perso-
nalul de supraveghere. Acesta este alimentat dacă 
microcontrolerul autorizează cuplarea prin închide-
rea contactelor K1….K9. 

 
K8 = 1 Dacă L01=1 şi L02=1 deci numai în timpul 

zilei şi cu lumină puternică şi TU1>PU2 şi 
TU2>PU2  

K9 = 1 Dacă L01=1; L02=1; TU1>PU2; TU2>PU2 
Dacă L01=1; K1, K2, K3=0; K4, K5=0; K6, 
K7=0; TU1>PU2 şi TU2>PU2 
Dacă L02=1 L01=1; K1, K2, K3=0; K4, 
K5=0; K6, K7=0; TU1>PU2 şi TU2>PU2 

K6 = 1 
K7 = 1 

Dacă TU1>PU2; TU2>PU2; K1, K2, K3=0; 
K4, K5=0 comanda este menţinută numai 
30 de minute, pentru confirmare se reapasă 
tasta corespunzătoare  

K4 = 1 
K5 = 1 

Dacă TU1>PU2; TU2>PU2; K1, K2, K3=0 
comanda este menţinută 6 ore, pentru 
confirmare se reapasă tasta corespunzătoare 

L1v = 1 
L2v = 1 
L3v = 1 

 
Între orele 21 00 şi 5 00 

Principiul conectării (fig. 3)  
L21=1 sau L31=1 
L01=1 Dacă TU3>PU1 

Dacă TU3>PU2 şi TC1>TC2 (condiţia se veri-
fică la fiecare 60 de minute; dacă nu este în-
deplinită se comandă conectarea bateriei B2) 

L11=1 Dacă TU3>PU1 
Dacă TU3>PU2 şi TC2>TC1 (condiţia se veri-
fică la fiecare 60 de minute; dacă nu este în-
deplinită se comandă conectarea bateriei B1) 

L21=1 Dacă L01=1 şi L31=0 
L31=1 Dacă L11=1 şi L21=0 
K1=1 
K2=1 
K3=1 

Oricând dacă TU4<PU4 caută combinaţia  
1-3 convenabilă şi afişează codul butonului. 
Se comandă butoanele S1...S3  

3. ALGORITMUL PREDICTIV ÎN CAZUL A 
DOUĂ SURSE PRIMARE DE ENERGIE 

În cazul existenţei celor două surse de încărcare a 
acumulatorilor – panoul solar şi reţeaua – se poate elabo-
ra un algoritm de optimizare a procesului de încărcare – 

descărcare, astfel încât în orice moment un acumulator 
să fie apt pentru asigurarea iluminatului în spaţiul de 
fructificare al ciupercilor. 
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Fig. 3. Nivelele de tensiune în funcţie de care  

se iau deciziile de conectare. 
 

Considerând procesul de încărcare de tip exponenţial 
cu constanta Ti ( fig.4 ) şi care începe din starea com-
plet descărcat: 

    1inc N

t
Tiq Q e

−⎛ ⎞
= −⎜ ⎟

⎝ ⎠
    (1)  

iar procesul de descărcare tot de tip exponenţial cu 
constanta Td=3TI dacă sunt alimentate numai iluminatul 
şi ventilaţia 

    disp N

t
Tdq Q e

−
=     (2)      

rezultă că la t = 2TI 

   ( ) ( ).1

21 1 0,13 0,87initd N N NQ Q e Q Q−= − = − =     (3) 

  
2

0,663
. .1 0,51

Ti
Ti

init i N N NQ Q e Q e Q
−

−= = =     (4)        

În al doilea ciclu: 

  ( ). 1inc init i N

t
Ti

Nq Q Q Q e
−

= + −     (5) 
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Fig. 4. Explicativă privind procesul de încărcare. 
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La t = 2Ti , începe al doilea ciclu de descărcare: 

 
( )

( )
. 2 . 1

2

0,5 0,13
0,067 0,93

init d N init i N

N N N

N N N

Q Q Q Q e

Q Q Q
Q Q Q

−= + − =

= + − =

= − =

   (6)  

  . .1.
3

disp init d

t
Tiq Q e

−
=     (7)   

La t = 2Ti , începe al doilea ciclu de încărcare 

  
2
3

. 2 . 1 0,87 0,51 0,44
Ti
Ti

init i init d N NQ Q e Q Q−

= = × =     (8)   

Energiile pe cele două acumulatoare sunt egale între 
ele după timpul: 

 ( ) 30,51 0,87N N N N

te te
ti TiQ Q Q e Q e

− −
+ − =     (9) 

 31 0,49 0,87
te te
Ti Tie e

− −
− =     (10)    

 te = 0,55Ti 

Energia disponibilă 

  ( ) ( )disp te

0,550,51

0,49 0,57 0,72
N N N

N N N

q Q Q Q e

Q Q Q

−= + − =

= − × =
   (11)   

În al treilea ciclu 

  ( ). 2inc N init i

t
Ti

Nq Q Q Q e
−

= + −     (12)      

La t = 2TI începe al treilea ciclu de descărcare 

 
( ). 3

20,44
0,56 0,13

0,0728 0,927

init d N N N

N N

N N N

Q Q Q Q e
Q Q

Q Q Q

−= + − =

= − × =
= − =

   (13) 

  . 2

3
disp init d

t
Tiq Q e

−

=     (14)      

La t = 2TI începe al treilea ciclu de încărcare: 

  . 3

2
30,93

0,93 0,51 0,474
init i N

N N

Q Q e
Q Q

−
= =

= × =
   (15)    

Energiile celor două acumulatoare sunt egale între 
ele după timpul: 

   ( ) 30,44 0,93N N N N

te te
ti TiQ Q Q e Q e

− −
+ − =     (16)  

    31 0,56 0,93
te te
Ti Tie e

− −
− =     (17)     

 te = 0,72 

După trei cicluri energia disponibilă: 

  ( ) ( )disp te

0,720,44

0,56 0,486 0,727
N N N

N N N

q Q Q Q e

Q Q Q

−= + − =

= − × =
   (18)  

4. CONCLUZII 

Se constată ca prin monitorizarea circulaţiei 
energiei se asigură un confort sporit personalului de 
deservire în condiţile îndeplinirii obiectivului princi-
pal: energia necesară consumatorilor din categoria 
zero. 
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