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Solární optimalizovaný nabíje baterie
Úvod
Podobn jako v tšina systém generování energie, solární panely generují nejvíce energie,
když mají optimální zát ž. Obr. 1 ukazuje voltampérovou charakteristiku typického solárního
panelu (Sharp ND-224U1F) a výstupní výkon za r zných sv telných podmínek.

Obr. 1
Specifikace panelu zde:
http://www.ko4bb.com/Solar_Optimizer/Sharp_ND-224U1F_Specification.pdf

Solární panel se p i velkém proudu chová jako zdroj konstantního proudu a jako zdroj
konstantního nap tí p i malém proudu. Oblast p echodu je místem, kde m žeme získat
nejvyšší výkon. Nap tí a obzvlášt proud v optimálním bod se zna
m ní s množstvím sv tla
dopadajícího na panel.
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Solární panel je typicky používán pro nabíjení baterií, protože energie ze slunce je dostupná
pouze p es den, ale elekt ina je používána typicky hlavn b hem doby, kdy slunce nesvítí. Za
dní s velkou obla ností je k dispozici pouze omezené množství energie dokonce i v poledne.
Baterie pracují p i pom rn stabilním nap tí, které v nejlepším p ípad m že odpovídat
optimálnímu nap tí solárního panelu pouze za ur itých podmínek.
Optimalizovaný nabíje baterie musí být schopen ur it bod maximálního výkonu (maximum
power point, MPP) panelu za daných podmínek a p izp sobit zát ž tak, aby odpovídala
aktuálnímu vnit nímu odporu panelu, p emž musíme brát ohled na to, že MPP se m ní b hem
dne jako funkce množství sv tla dopadajícího na panel a jeho teploty.
Našt stí spínané regulátory, které se používají v nabíje kách baterií, mohou m nit zát ž,
zatímco udržují správné nap tí pro nabíjení baterie.
Vše, co je pot eba, je obvod, který dokáže najít bod maximálního výkonu a ídit nabíje
baterie.

Jak to funguje
Náš optimalizátor pracuje na principu „vyvolej poruchu a pozoruj ú inek“ (Perturb and
Observe, P&O).
Optimalizátor nabíjení pr
žn monitoruje výkon panelu, zatímco po malých krocích m ní
zát ž. Když se p i zvýšení zát že zv tší výkon, kontrolér zv tší pr
rnou zát ž. Když se
výkon mezi dv ma kroky zm ny zát že nezm ní, panel pracuje p es MPP (viz obr. 2).

Obr. 2
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Na obrázku výše body P1 a P2 odpovídají innosti mimo optimální bod. Proud je velký, ale
dodávaný výkon je menší, než kdyby zát ž byla o trochu menší (menší proud a vyšší nap tí).
Když nabíje pracuje mezi body P1 a P2, kontrolér dá nabíje i povel, aby zmenšil zát ž
(zmenšil proud), aby se zv tšil dodávaný výkon. Nakonec se opera ní body dostanou do oblasti
P3/P4, kde dodávaný výkon je v obou bodech stejný a kontrolér z stane v této úrovni, dokud
se nezm ní množství sv tla nebo teplota panelu (nebo stav nabití baterie).
Na obrázku jsou body P1 a P2 (respektive P3/P4) od sebe dál, než je žádoucí, pouze pro
ilustraci. Kdyby body byly od sebe tak daleko, kontrolér by nikdy nedokázal nastavit MPP.
žete vid t, že body P3 a P4 jsou zhruba 5W pod MPP. Když se výkon bude m nit po
menších krocích, body P3, P4 budou k sob blíž a kontrolér bude pracovat velmi blízko MPP.
Nabíje vytvá í zát ž. V našem p íklad modulace p edstavuje kolem 5% pr
rné zát že.
Tato hodnota m že být nastavena v závislosti na výkonu použitého panelu, citlivosti a
dynamickém rozsahu obvodu monitorujícího výkon a jak blízko chcete být k bodu MPP.
Typické hodnoty jsou n kolik procent.
Když jde p i zv tšení zát že výkon nahoru, pr

rná zát ž se zv tší, a naopak.

Když malá zm na zát že nezp sobí zm nu výkonu jedním nebo druhým sm rem, jsme
„rozkro eni“ nad bodem MPP.
Obr. 3 ukazuje blokové schéma našeho kontroléru.

Obr. 3
Obr. 4 ukazuje zjednodušené schéma s více podrobnostmi, jak každý blok funguje.

4

Obr. 4
Ve schématu zleva:
Fotovoltaický panel dodávající energii
Monitor výkonu kolem R1 a násobi ky dodávají nap ový signál, který p edstavuje
výkon dodávaný panelem v závislosti na aktuálních sv telných podmínkách, teplot a
zát ži.
Obvod kolem hodin, SW1 a U1 optimalizuje ízení nabíjení.
Obvod kolem R2, R3, R4 a Q1 p edstavuje nabíje baterie.

Solární panel
Model diody PV panelu byl vytvo en na základ informací v aplika ní poznámce fy Intusoft
(Ref [2]).
Podle této aplika ní poznámky je fotovoltaický panel nasimulován pomocí speciální diody
zapojené paraleln se zdrojem proudu.
Model byl vytvo en tak, aby se co nejvíce blížil tvaru VA charakteristiky PV panelu Sharp.
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Krom m ítka (tento model pracuje s proudem od 0,5 do 1A, zatímco panel Sharp je schopen
i plném osv tlení dodat tém 9A) se k ivky shodují s charakteristikami v datasheetu
Sharp docela dob e.
Zdroj V1 je použit pro rozmítání zát že panelu a nakreslení VA k ivky.
zné stupn osv tlení jsou p edstavovány zm nou proudu zdroje I1. V této simulaci je zdroj
proudu I1 krokován ve t ech r zných hodnotách s použitím direktivy .STEP.
Aby tento model fungoval, je t eba p idat model speciální diody PV-Panel do knihovny LT
Spice.
Poznámka p ekladatele:
Model diody lze p idat p ímo do schématu jednoduše tak, že komentá (modrý) se zm ní na
SPICE direktivu ( erný text) pomocí následujícího dialog boxu:

Model musí být zapsán v jednom ádku.
Abyste to provedli, p idejte následující text jako jeden ádek do souboru "standard.dio"
v adresá i knihoven v instala ním adresá i LT Spice ("C:\Program
Files\LTC\LTspiceIV\lib\cmp"):
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.model PV_Panel D(Is=10n Rs=.5 N=77.06 Cjo=10n M=.5 Eg=85 Xti=230 BV=30
IBV=.001 Vj=.4 Iave=1 Vpk=30 mfg=Generic type=PV)
Tento model je pravd podobn hrub nep esný s ohledem na skute ný výkon, zejména pokud
jde o dostupný výkon a také o chování p i r zných teplotách, ale reprezentuje VA k ivku
dostate
p esn p i jedné teplot na to, aby demonstroval innost optimalizátoru
kontroléru.
Na rozdíl od PV panelu Sharp, použitého na za átku lánku, LT Spice model je navržen pro
maximální proud 1A.
Pro více informací o SPICE modelu diody viz Ref. [3].

Monitor výkonu
Pot ebujeme být schopni m
na obr 5.

it výkon, abychom našli MPP. Blokové schéma m

e výkonu je

Obr. 5
Pro zjišt ní výkonu pot ebujeme m it nap tí a proud a tyto veli iny spolu vynásobit.
Násobení, provád né pomocí analogové elektroniky, je pon kud obtížné. Jednou z cest je
analogová data p evést na logaritmické m ítko, se íst je a op t p evést pomocí
exponenciálního zesilova e na lineární hodnotu. Zní to složit , ale logaritmickou konverzi lze
snadno provést pomocí bipolárního p-n p echodu. Je jednoduché p evést logaritmickou
hodnotu proudu na nap tí a logaritmickou hodnotu nap tí na nap tí. Se tením t chto dvou
veli in získáme logaritmus výkonu.
To d lá následující obvod na obr. 6. Tento nápad jsem našel na tomto blogu (Ref [1]) a
zjednodušil ho. Na uvedeném odkazu najdete podrobné vysv tlení funkce tohoto obvodu.
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Obr. 6
elem záporného odporu kolem A2 je eliminovat vliv nap tí na Q1, Q2. Bez toho by proud
skrz Q1 byl roven (Vpv - Vsum)/R1. Vq1 je logická hodnota Vpv, proud skrze n j by m l být
roven Vpv/R1, takže len Vsum musí být eliminován. Bez obvodu negativního odporu by
monitor výkonu byl zatížen chybou, která by byla tím v tší, ím by nap tí z PV panelu bylo
nižší. Avšak u panel s nap tím vyšším než 12V je chyba malá a m že být pro ú ely stavby
optimalizovaného nabíje e zanedbána (nezapome te, že nás zajímá pouze relativní výkon,
nikoli absolutní), takže z naší simulace bude obvod záporného odporu vy azen.
Vsum je nap tí p ímo úm rné logaritmu výkonu dodávanému panelem, nikoli lineárnímu výkonu.
Avšak nás nezajímá m ení skute ného výkonu, ale chceme jen v
t, kde je jeho vrchol,
takže logaritmus funkce (nebo jakákoli monotónní funkce) nám to umožní.
Rs by m l mít velikost s ohledem na maximální proud panelu (8 až 10A pro tento panel). Jeho
hodnota by m la být dostate
malá, aby zp sobil zanedbatelnou ztrátu výkonu. Hodnota
0,01 toho dosáhne, zatímco nap tí na tomto odporu je dostate
velké, abychom offset A1
mohli zanedbat.
Hodnoty R1 a R2 nejsou kritické, avšak musí být zvoleny tak, aby sou ástky Q1, Q2 a A1
nebyly p etíženy. S maximálním proudem 5mA to bude fungovat. Takže pro zvolený panel by
hodnota R1 nem la být menší než 8k a R2 by nem l být menší než asi 20 .

Solární panel a monitor výkonu
Tento model simuluje solární panel a monitor výkonu pro ov

ení odezvy ve skute ném obvodu.
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You can see that the Power Monitor's response deviates at low output voltages as predicted,
but that the response near the maximum power point tracks the actual solar panel power
pretty well. The most important is that the MPP be the same.

Poznámka p ekladatele:
Nevím, jak se autorovi poda ilo nasimulovat modrou k ivku na obrázku výše. Mn se to
nepoda ilo, p estože jsem použil naprosto stejné sou ástky jako ve výše uvedeném schématu.
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Proto jsem zapátral na internetu a zjistil, že lze pom rn jednoduše, p esn a elegantn realizovat
násobi ku pomocí ší kové modulace (PWM). Na obrázku dole je principiální blokové schéma:

Obr. 1: Blokové schéma analogové násobi ky s PWM
Princip je tak jednoduchý, že k n mu není t eba žádný popis, protože je na první pohled z ejmý
z obrázku. Na základ obr. 1 nyní navrhneme obvodové ešení, nakreslíme schéma zapojení a
provedeme simulaci.

Obr. 2: Obvodové schéma násobi ky
Nyní se podíváme, jak to funguje. Obvod kolem komparátoru U3 tvo í zdroj pily. Nap tí pilovitého
pr
hu odebíráme z kondenzátoru C1 a p ivádíme ho na invertující vstup komparátoru U1. Toto
nap tí je porovnáváno s nap tím V2, které tvo í první násobenou veli inu. Odpory R7, R8 jsou
ekvivalentem d li e nap tí R1, R2 z obvodu na obr. 1. Tranzistor T1 je tvo en tranzistorem uvnit
komparátoru LM2903. Nap tí V3 je druhou násobenou veli inou. Nyní se podívejme na výsledek
simulace:
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Obr. 3: Výsledek simulace násobi ky
Všimn te si, že výstupní k ivka ( ervená) má tvar paraboly a na konci tém dosahuje hodnoty 1V,
což dokazuje, že násobi ka funguje správn . (Malá záporná odchylka je zp sobena zpožd ním
filtru.)
Ješt uve me, že pomocí obvodu na obr. 2 lze realizovat maximáln dvoukvadrantovou
násobi ku. (Pro naše ú ely sta í jednokvadrantová.) Pokud je nap tí V2 je v rozsahu 0 až 1V,
platí vztah pro konstantu K na obr. 1.
Tuto násobi ku použijeme pro zm ení výkonu odebíraného z PV panelu. Na obr. 4 máme
schéma zapojení s modelem PV panelu, jehož zát ž simuluje zdroj V1, a analogovou násobi ku
pro m ení výkonu panelu.

Obr. 4: M ení výkonu PV panelu

Obr. 5: K ivky výkonu PV panelu pro prom nnou zát ž a r zná osv tlení panelu
Na obr. 5 máme výsledek simulace, kde jsou zobrazeny k ivky výkonu pro 3 r zné stupn
osv tlení panelu, které je simulováno pomocí proudového zdroje I1.
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Na dalším obrázku (obr. 6) máme porovnání výkonu vypo ítaného násobi kou se skute ným
výkonem odebíraným z PV panelu. Z obrázku je z ejmé, že tvar obou k ivek je tém identický.

Obr. 6: Porovnání výkonu zm eného násobi kou se skute ným výkonem PW panelu

Spínaný nabíje baterie
Konstrukce nabíje e baterie není pro tento experiment kritická. M že to být snižující m ni ,
pokud není požadováno galvanické odd lení. Sta í, když ekneme, že jakákoli topologie, kde
zát ž (výstupní proud) m že být programována vstupním nap tím, bude fungovat. Náš ídicí
obvod bude ídit vstup, aby se dosáhlo optimální zát že solárního panelu, a tato zát ž se
udržovala.

Modelování nabíje e baterie
Nyní pot ebujeme jednoduchý obvod, který bude simulovat nabíje baterie. Obvod musí být
schopen odebírat prom nné množství proudu v závislosti na nap tí. Tranzistor MOSFET a
pevný odpor (pro omezení maximálního proudu) tuto práci zastane, jak ukazuje obr. 7.

Obr. 7
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Na tomto obrázku V1 je zdroj energie (v našem p ípad solární panel), V2 p edstavuje náš
ídicí obvod. Rezistor R1 by m l mít takovou velikost, aby omezil proud na maximální hodnotu
(p i odpovídajícím nap tí), kterou budeme odebírat z panelu.
Ve skute ném obvodu (obr. 4) jsou pro ízení gate MOSFETu použity dva rezistory R2 a R3.
Tyto dva rezistory ídí MOSFET s váženým pr
rem nap tí, které p ichází z U1 a
obdélníkový pr
h p ichází z hodin. Signál z hodin je použit pro modulaci nap tí z kontroléru.
R2 poskytuje pr
rnou zát ž, chcete-li, a R3 poskytuje modulaci kolem ní. Tím, že R3 je 10x
nebo 20x v tší než R2, zajistíme, že modulace je malou ástí pr
rné zát že.

Poznámka p ekladatele:
Použití tranzistoru MOSFET jako ízené zát že je i pro demonstra ní ú ely nepraktické, proto
rad ji použijeme zdroj nap tí ízený nap tím:

Obr. 7: Zdroj nap tí jako ízená zat ž

Kontrolér
Kontrolér ( ídicí obvod) je složen z obvodu hodin, který generuje obdélníkový signál o st íd
ibližn 50%. Obdélníkový signál ídí p ímo vstup nabíje e baterie tím, že moduluje zát ž.
Invertovaná kopie hodin ídí p epína SW1. Fázování je takové, že když hodiny jsou v úrovni
high (a nap tí na gate MOSFETu je vyšší), p epína SW1 p ipojí výstup monitoru výkonu na C1.
Když jsou hodiny na úrovni low, C2 je p ipojen na monitor výkonu.
C2 a U1 tvo í integrátor, zatímco C1 a U1 tvo í vzorkovací obvod (sample and hold).
Když výstup monitoru výkonu je r zný v závislosti na stavu hodin, výstup U1 bude tažen
jedním nebo druhým sm rem v závislosti ve které fázi hodin je poskytováno vyšší nap tí (viz
ípad P1/P2 na obr. 2).
S odkazem na obr. 2, v p ípad P1/P2 P1 odpovídá stavu, kdy nabíje odebírá více proudu
(výstup hodin je high a SW1 je p ipojen na C1). P2 odpovídá menšímu proudu (ale vyššímu
výkonu) a SW1 je p ipojen na C2.
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Protože nap tí na C2 je vyšší, výstup U1 bude tažen dol , což sníží pr
Nakonec výstup U1 poklesne dostate
je kolem MPP.

rnou zát ž PV panelu.

na to, aby kontrolér pracoval mezi body P3 a P4, což

Následující obrázek zvýraz uje ást kontroléru v celkovém schématu.

Kontrolér je složen z hodinového obvodu generujícího signál p ibližn 1: 1.
Hodiny p ímo ídí nabíjecí obvod baterie a moduluje zát ž. Invertovaný hodinový signál ídí
SW1. Fázování je takové, že když hodiny mají úrove high (a nap tí na gate MOSFETu je
vyšší), SW1 p ipojí výstup monitoru na C1, takže C1 nabíjí na nap tí z monitoru výkonu v dob ,
kdy je zát ž v tší (menší odpor). Když jsou hodiny v úrovni low a zát ž je menší (vyšší odpor),
SW1 p ipojí na monitor výkonu C2.
Mohli bychom vrátit C2 na zem místo na výstup U1, ale návratem C2 na výstup U1 se z U1
stane integrátor. Integrátory je mnohem snazší stabilizovat v obvodech s uzav enou smy kou,
takže to ušet í as vývoje a n kolik sou ástek u hotového produktu.
C2 a U1 tvo í integrátor, zatímco C1 a U1 tvo í vzorkovací obvod.

Poznámka p ekladatele:
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Tento regulátor vypadá na první pohled jako jednoduché a efektivní ešení, ale nelíbí se mi
nutnost p i každém impulzu hodin cvi it se zát ží. Další nevýhodou je nutnost použít analogový
epína , což v praxi obnáší integrovaný obvod minimáln se 14 vývody, p emž se využije
pouze ást IO. Proto navrhneme jiné ešení, které tyto nevýhody nemá. Naše ešení obsahuje krom zdroje hodin – vzorkovací zesilova , komparátor a integrátor:

Obr. 8: Regulátor pro optimalizaci výkonu
Zdroj hodinového signálu nemá st ídu 1: 1 jako v p vodním zapojení, ale generuje úzké kladné
impulzy, které zapisují aktuální stav regulované veli iny Y do vzorkovacího zesilova e. Výstup
vzorkovacího zesilova e A1 je p ipojen na jeden ze vstup komparátoru U3. Na druhý vstup
tohoto komparátoru je p ipojen p ímo vstup Y. Jestliže tedy veli ina Y stoupá, je na výstupu
komparátoru nulové nap tí a když Y klesá, je na výstupu U3 kladné maximální nap tí. Výstup
komparátoru je p ipojen na vstup integrátoru U1, který když je na jeho vstupu kladné nap tí v tší
než nap tí d li e R2, R8, tak na jeho výstupu nap tí klesá a naopak. Rychlost zm ny nap tí na
výstupu integrátoru je dána integra ní konstantou R1*C1. Na dalším obrázku vidíme, jak obvod
funguje:

Obr. 9: simulace regulátoru z obr. 8
Jako vzorkovací zesilova m žeme použít nap . LF398, má pouzdro pouze s osmi vývody, stejn
jako komparátor LM2903 se dv ma komparátory v jednom pouzdru.
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Úplný LT Spice model kontroléru
Figure 7 shows the LT Spice schematic of the model.

. Figure 7
(Click on the picture to download the LT Spice schematic file: Right-Click->Save Link As)
To simulate different illuminations, simply change the value of the current source (1A in the
default file) to a lower value.
Figure 8 shows a Transient simulation of the model above.
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Figure 8
Here is what the traces represent:
Green trace, V(Vout)*I(R1), represents the actual power delivered by the PV panel.
This what we try to maximize.
Red trace, (V(Vpwr)-1.25)*150+2, represents the output from the power monitor,
scaled so that variations can be seen on the graph. The voltage is actually very close to
1.25V for most of the operating range of the PV panel, so at a scale of 1:1, we could
not see variations on the plot.
Purple trace, V(Vctrl), represents the output from the controller. A higher voltage
represents a higher load.
Light Blue trace, -I(R2) is the absolute current coming from the PV panel.
Blue trace, V(Vout) is the voltage across the PV panel.
You can see that as the controller ramps up after power up, the output power (both green
and red traces) goes up and stabilize. After stabilization, the red trace (output of the power
monitor) has no visible modulation in spite of the 150:1 scaling, while the green trace (actual
power) has a little bit of modulation. That is probably due to the fact that, as explained
above, the power monitor is not absolutely perfect. However, the small error (a fraction of a
watt) would be negligible in an actual implementation.
Notes:
In the SPICE Simulation command, enter 6.5 (sec) in the "Stop Time" box and 4.5
(sec) in the "Time to start saving data" box. The controller takes several seconds
before the output of U2 is high enough to cause the MOSFET M1 to start drawing
current (due to the MOSFET's threshold voltage). Until that point, the output of the
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controller changes very slowly. This is only a problem because of the greatly simplified
circuit we use to model the battery charger.
In the model above, source V3 has a negligible effect. It was used initially to fine tune
the model. It can be removed without effect on the simulation result.
The ratio between R5 and R7 defines the amount of modulation. Here, the ratio is
about 50. By decreasing the ratio (for instance by increasing R8), the amount of
modulation will decrease.
An actual product would use actual components to replace the ideal switches S1 and
S2. CMOS analog switches such as the MC14066 would be a good fit.
The clock signal could be generated by a timer circuit such as the LM555.

Poznámka p ekladatele:
Na dalším obrázku máme úplné schéma zapojení MPP regulace výkonu PV panelu.

Obr. 10. Optimální regulace výkonu PV panelu
Blok X2 p edstavuje regulátor z obr. 8 a ízený zdroj E1 p edstavuje zát ž ízenou nap tím
z regulátoru X2. Na dalším obrázku máme výstup simulace. Modrá ára p edstavuje výkon
odebíraný z PV panelu, zelená p edstavuje proud odebíraný z panelu, ervená je nap tí panelu a
tyrkysová dole p edstavuje ídicí nap tí zát že. Na obr. 11 vidíme, že nap tí a proud kolísají
kolem rovnovážné polohy, zatímco výkon je tém konstantní. Kdybychom cht li kolísání proudu a
nap tí zmenšit, museli bychom bu zvýšit frekvenci hodin, nebo zv tšit konstantu integrátoru.
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Obr. 11: Simulace innosti MPP regulátoru PV panelu
Záv r:
Pomocí b žných sou ástek jsme demonstrovali možnost vytvo it jednoduchý analogový MPP
regulátor PV panelu. Dopustili jsme se sice menšího zjednodušení hlavn pokud jde o simulaci
zát že, ale jinak jsme použili v tšinou reálné nebo snadno realizovatelné sou ástky a funk ní
bloky. V praxi bychom mohli použít malý mikroprocesor, který bychom pom rn snadno
naprogramovali, a vyšlo by to možná levn ji, ale jak íká autor lánku, nebylo by to tak zábavné.
K tomuto tématu se hodlám v budoucnu vrátit a dopracovat n které detaily. Možná dojde i na
realizaci s pokusným PV panelem,který v sou asné dob leží ladem, a autobaterií 12V.

Conclusion
We demonstrated that it is possible to realize a simple analog controller capable of
optimizing the amount of power recovered from a solar panel over a range of environmental
conditions (illumination, temperature).
We also realized a simple model for a Photovoltaic Panel.
It is to be noted that nowadays, a small microcontroller would perform all the tasks required
probably at lower cost, but it would not be nearly as much fun :)

More Information
For tips on creating custom models and IV curves, see Ref([4]).
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