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DODATKOWE MATERIAŁY 
DO POBRANIA ZE STRONY:

www.media.avt.pl
W ofercie AVT* 
AVT-–––––
Wykaz elementów:
R1, R6, R7: 10 kV/1% (SMD 0805)
R3: 100 kV/1% (SMD 0805)
R4: 510 kV/1% (SMD 0805)
R5: 2,4 kV/1% (SMD 0805)
R8: 910 V/1% (SMD 0805)
R9, R10: 220 kV/1% (SMD 0805)
R11: 43 kV/1% (SMD 0805)
R5A, R5B: 0,1 V/1% (SMD 1206, 1 W)
C1: 10 mF/50 V (SMD 1210)
C2: 1 mF/25 V (SMF 0805)
C3: 10 mF/25 V (SMD 1210)
C4: 2,2 mF/25 V (SMD 0805)
CE1: 22 mF/5 0V (elektrolit. 3,5 mm Low ESR)
CE2: 100 mF/25 V (elektrolit. 3,5 mm Low ESR)
D1, D3: MBRS340
D2: LL4148 (uniw. SMD)
DZ2: dioda Zenera 6,2 V (SMD)
LD1, LD3: LED czerwona
LD2, LD4: LED zielona
U1: LT3652HVMSE (MSOP12)
ACCU, SOLAR: złącze ARK2/5 mm
L1: 22 mH (dławik mocy DE1207-22
NTC: złącze SIP2 2,54 mm + NTC 10K 3380 
(zamiennie z TH)
TH: NCP18XH103 NTC 10K 3380 (zamiennie 
z NTC)
THS: złącze SIP3 2,54 mm
LM234 TO92
Projekty pokrewne na www.media.avt.pl:
AVT-5598 Solarna ładowarka
 akumulatora 12 V (EP 8/2017)
AVT-1956 S6AE101 – harvester solarny
 (EP 7/2017)
AVT-1904 Ładowarka akumulatora
 Li-Po zasilana energią
 słoneczną (EP 3/2016)
* Uwaga! Elektroniczne zestawy do samodzielnego montażu. 
Wymagana umiejętność lutowania!
Podstawową wersją zestawu jest wersja [B] nazywana potocznie KITem (z ang. 
zestaw). Zestaw w wersji [B] zawiera elementy elektroniczne (w tym [UK] – je-
śli występuje w projekcie), które należy samodzielnie wlutować w dołączoną 
płytkę drukowaną (PCB). Wykaz elementów znajduje się w dokumentacji, 
która jest podlinkowana w opisie kitu.
Mając na uwadze różne potrzeby naszych klientów, oferujemy dodatkowe 
wersje: 
  wersja [C] zmontowany, uruchomiony i przetestowany zestaw [B] (elementy 

wlutowane w płytkę PCB)
  wersja [A] płytka drukowana bez elementów i dokumentacja
Kity w których występuje układ scalony wymagający zaprogramowania, 
posiadają następujące dodatkowe wersje:
  wersja [A+] płytka drukowana [A] + zaprogramowany układ [UK] 

i dokumentacja
  wersja [UK] zaprogramowany układ
Nie każdy zestaw AVT występuje we wszystkich wersjach! Każda wersja ma 
załączony ten sam plik pdf! Podczas składania zamówienia upewnij się, którą 
wersję zamawiasz! http://sklep.avt.pl

przełączenia 2,7 V. Dla podanych wartości 
dzielnika R3/R4 napięcie mocy maksymal-
nej wynosi ok. 17,5 V i może zostać dosto-
sowane do konkretnego modelu PV poprzez 
zmianę wartości R4 wraz z uwzględnieniem 
spadku na D3. Prąd ładowania określony jest 
równolegle połączonymi R5A//R5B. Korekty 
prądu ładowania dla konkretnego typu aku-
mulatora dokonujemy wg wzoru

R5A//R5B = 0.1/Iładowania [Om,A]
W modelu maksymalny prąd ładowania 

wynosi 2 A (R5A//R5B =50 mV). Za war-
tość napięcia wyjściowego przetwornicy, 
równą wartości granicznej napięcia łado-
wania, odpowiada dzielnik złożony z R9…
R11 dołączony do wejścia Vfb. Dodatkowym 
elementem ustalającym napięcie wyjściowe 
ładowarki jest układ LM234 przyłaczony 
do  złącza THS. Jego zadaniem jest kom-
pensacja napięcia ładowania w  zależno-
ści od temperatury akumulatora. Termistor 
TH umieszczony w pobliżu akumulatorów 
zabezpiecza je przed ładowaniem, gdy ich 
temperatura przekracza 40°C. Ze względu 
na nieprzewidywalną i zależną od warun-
ków oświetleniowych dostępność zasilania 
z panelu PV, układ timera zabezpieczającego 
jest wyłączony, gdyż chwilowy zanik zasila-
nia związany z zachmurzeniem zaburzał by 
jego pracę. W dalszym ciągu aktywny jest 
układ ograniczający prąd łądowania przy 
osiągnięciu przez akumulator napięcia ła-
dowania, co stanowi wystarczające zabez-
pieczenie. Za sygnalizację stanu ładowania 
oraz awarii odpowiadają diody CHG i ERR. 
Gdy obie diody są zgaszone ładowarka nie 
ładuje, ponieważ energia dostarczona przez 
PV jest zbyt mała dla rozpoczęcia procesu 

Słoneczna ładowarka 
akumulatorów żelowych 12 V
Wiosna i lato w naszym klimacie 
to dogodny czas na projektowanie, 
budowanie i testowanie układów 
zasilanych z paneli fotowoltaicz-
nych. Warto też zaprezentować 
efekty swojej pracy w EP, po to, aby 
ku uciesze ekologów znaleźć osoby 
chętne pójść w nasze ślady.

Opisywana ładowarka jest przeznaczona 
do ładowania typowych akumulatorów że-
lowych 12 V 1,2…17 Ah prądem pozyski-
wanym z panelu fotowoltaicznego. Schemat 
ideowy ładowarki pokazano na rysunku 1. 
Urządzenie jest aplikacją układu LTC3652HV 
(U1), który jest uniwersalnym sterownikiem 
ładowarki akumulatorów, przystosowanym 
do zasilania z panelu fotowoltaicznego PV. 
LT3652HV ma wbudowany algorytm śle-
dzenia mocy szczytowej ogniwa zbliżony 
w działaniu do MPPT. Zawiera przetwor-
nicę obniżającą o szerokim zakresie napię-
cia wejściowego, o maksymalnym prądzie 
obciążenia 2 A.

Moduł jest przeznaczony do  ładowania 
akumulatorów wykonanych w najczęściej 
stosowanych technologiach: AGM, LiPo, 
LiFePo –  algorytmem CV/CC, umożliwia-
jąc ładowanie pakietów o napięciu do 18 V. 
Układ LTC3652HV ma wbudowany obwód 
zabezpieczenia termicznego akumulatora, 
timer ładowania oraz układ sygnalizacji sta-
nów pracy.

Modelowa ładowarka współpracuje z ty-
powym, niskonapięciowym panelem PV 
o mocy 10…20 W (np.: MWG-20), o napięciu 
w punkcie mocy maksymalnej 17,5 V. Na-
pięcie z ogniwa jest doprowadzone do złą-
cza „Solar”. Dioda Schottky D3 zapobiega 
skutkom odwrotnego przyłączenia panelu. 
Układ ładowarki pracuje ciągle, co wymusza 
wysoki stan wejścia !SHDN. Dzielnik rezy-
storowy R3/R4 określa próg napięcia, poni-
żej którego redukowany zostaje pobór prądu 
z PV, co umożliwia pracę w okolicy punktu 
mocy maksymalnej. Wbudowany kompa-
rator wejścia VINREG ma ustalony próg 
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(Vin<17V). Gdy świeci 
dioda CHG, ładowanie 
przebiega prawidłowo, 
równoczesne świe-
cenie CHG/ERR sy-
gnalizuje zadziałanie 
zabezpieczenia NTC, 
cykl ładowania zostaje 
wstrzymany do  mo-
mentu spadku tempera-
tury ogniw, świecenie 
tylko diody ERR świad-

czy o uszkodzeniu akumulatora. Dioda PWR 
sygnalizuje obecnośc napięcia z PV, REV od-
wrotne jego podłączenie.

Układ ładowarki zmontowany jest na nie-
wielkiej dwustronnej płytce drukowanej, 
której schemat montażowy pokazano na ry-
sunku 2. Montaż nie wymaga opisywania. 
Należy zwrócić uwagę na poprawne przylu-
towanie pada termicznego U1. W zależności 
od sposobu pomiaru temperatury, termistor 
10K może być zamontowany na płytce dru-
kowanej (TH) lub wyprowadzony w pobliże 
akumulatora, poprzez złącze NTC. Układ 
LM234 powinien mieć zapewniony kontakt 
termiczny akumulatorem. Jeżeli nie prze-
widujemy kompensacji napięcia ładowania 
w  funkcji temperatury, obwód ustalania 
napięcia wyjściowego można ograniczyć 
do R9..11 i przeliczyć wg noty katalogowej 
napięcie ładowania.

Pierwsze uruchomienie warto przeprowa-
dzić z zasilacza laboratoryjnego z pomiarem 
prądu. W miejsce akumulatora podłączamy 
rezystor 33 V/10 W i kontrolujemy wartość 
napięcia ładowania (ewentualna korekta 
R9), powinno ono wynosić 13,3…13,8  V. 
Następnie sprawdzamy działanie układu 
MPPT, ładowarka powinna zmniejszyć po-
bór prądu poniżej progu 17 V (ewentualna 
korekta R4) oraz działanie zabezpiecze-
nia i kompensacji napięcia ładowania. Je-
żeli wszystko działa poprawnie do wyjścia 
ładowarki dołączamy zabezpieczony bez-
piecznikiem akumulator. Po podłączeniu 
zasilania należy sprawdzić raz jeszcze na-
pięcia, sygnalizację stanu, prąd ładowania 
oraz działanie zabezpieczenia NTC. Jeżeli 
wszystko działa poprawnie można podłą-
czyć ładowarkę pod panel PV i ostatecznie 
sprawdzić jej funkcjonowanie.

Adam Tatuś, EP

Rysunek 2. Schemat montażowy ładowarki

Rysunek 1. Schemat ideowy ładowarki
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na 
https://www.facebook.com/ElektronikaPraktyczna


