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ОТНОСНО СЪГЛАСУВАНЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА 
СЛЪНЧЕВИТЕ ЕЛЕКТРОПАНЕЛИ" И БУФЕРНИТЕ АКУМУЛАТОРИ 

Владимир Петков, Васил Агапиев 
Обединен технически колеж при ТУ-София 

This report is concerning with basic questions in use of solar 
electropanels and they output characteristics. Charge characteristics of buffer 
accumulators are shown too. The conditions of they optimal matching with 
DC-AC-DC converters are pointed . Pulse converters represent like most 
effective solution in proposed improved realization of that unit. 

Прогнозите за изчерпване на наличните традиционни енергийни 
източници (петрол, газ и въглища) в близките 40-50 години заставят 
човечеството да се обърне към възобновяемите енергийни източници. На 
първо място това са новоизползваните като слънце, вятър и морски приливи, 
а също и неусвоените още локални водоизточници на течаща вода. На този 
етап слънчевата енергия се използва най-често за директно нагряване на вода 
в подходящо конструирани слънчеви колектори. Широко разпространение са 
получили и инсталациите за опресняване на морска вода чрез изпарение е 
използване на слънчевата енергия. Съществуват също така, например в 
Испания, инсталации за получаване на потоци горещ въздух, задвижващи 
турбини. Технологично обаче най-модерният вид преобразуватели на 
слънчевата енергия са слънчевите електропанели. Определящи при това са 
както характеристиките им, така и проблемите на съгласуването им е 
изискванията за буферните акумулатори, използвани в тези системи на 
електрозахранване. 

Като илюстрация могат да се разгледат някои енергийни съотношения, 
поясняващи проблемите, подлежащи на решаване. 

В ясен слънчев ден, на обяд, в екваториалните райони на Земята, 
слъцето грее е мощност на единица площ около 1000 W/rrT. Такова 
слънцегреене е равно на практическата единица 1 Sun. За географската 
ширина, на която се намира България («= 45° с.ш.), слънцегреенето е около два 
пъти по-малко, т.е. достига 500 W/m" или 0,5 Sun. Поради ограниченото 
времетраене на слънчевото греене в денонощието и високата цена на 
слънчевите електропанели («= 5 $/W), от съществено значение е максималното 
оползотворяване на произвежданата по този начин електроенергия. На първо 
място за осигуряване на непрекъснато електрозахранване, както и за пълно 
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оползотворяване на слънчевата енергия, е необходимо да се използват 
буферни акумулатори. Към тях се поставя изискване за добро съотношение 
"енергоемкост-цена"\ което е класическо за всеки акумулатор. Специфично 
изискване за конкретното им приложение в този случай е възможността за 
бързо зареждане (голям заряден ток ). Най-добре на тези изисквания 
отговарят оловно-киселинните акумулатори. Те имат цена около 50 $/kWh и 
добра поносимост към силни зарядни токове при контролиран обаче във 
времето режим на заряд. 

За изясняване на проблемите при съгласуването на характеристиките на 
слънчевите електропанели с тези на буферните акумулатори следва да се 
разгледат по- подробно някои от тях. 

На първо място за характеристиките на слънчевите електропанели. 
Използваните в момента електропанели са произведени основно по две 
технологии: монокристален силиций и аморфен силиций. На фиг. 1 е даден 
видът на нормираните им изходни характеристики. 

Фиг. 1. Зависимост на изходното напрежение от слънцегреенето: 
1 - за аморфен силиций; 2 - за монокристален силиций 

При нашите географски ширини реално се работи в лявата половина на 
двете графики, т.е. при слънцегреене до 0,5 Sun. Това означава, че е налице 
силна зависимост на изходното напрежение от часа на денонощието, 
съответно работа при широк диапазон за изходящото от електропанела 
напрежение. За технологията "аморфен силиций" ситуацията е по- добра, но 
за съжаление все още .по-широко разпространение има технологията 
"монокристален силиций". 
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Ла второ място за зарядите характеристики на оловно-киселинтпс 
акумулатори. Известни са няколко различни режима за тяхното зареждане. 
По понятни причини способът на 12-часов заряд с ток 0/10 нс е приложим в 
този случай, където 0 е капацитетът на акумулатора в амперчасове. 
Необходимо е да се ползва режим на заряд с максимално допустим заряден 
ток, но без презареждане на акумулатора, тъй като последното силно скъсява 
живота му. Изследванията са показали, че максимално скъсяване на времето 
на заряд се получава, като се използва усложнен алгоритъм на зареждане, 
състоящ се от три етапа. В първия етап, наречен "ударен" заряд, се работи с 
максимално разрешения от производителя на акумулатора ток в режим на 
генератор на ток. Най-често това е ток Q/3 до Q/5. Едновременно се 
контролира напрежението на клемите на акумулатора. При достигане на 90% 
от номиналния капацитет на акумулатора се наблюдава рязко покачване на 
зарядното напрежение. От този момент е необходимо да се премине към 
режим на заряд с постоянно напрежение, като вече се следи падането на 
зарядния ток. Това е вторият етап на зареждане, наречен "етап на 
дозареждане". Когато зарядният ток се понижи до 10% от първоначалния, се 
преминава към третия етап на зареждане в т.н. "поддържащ режим". При него 
отново се работи в режим на генератор на напрежение, но последното се 
понижава до 2,ЗУ/клетка. Доказано е, че гореописаната тристъпкова 
процедура на заряд осигурява максимално бързо зареждане, съчетано с дълъг 
живот на акумулатора. Тази процедура е илюстрирана на фиг.2. 
Напреженията на нея са за 12-волтов акумулатор, какъвто най-често се 
използва за буферен при слънчевите електропанели. 
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Фиг.2. Тристъпална процедура на заряд на 12;волтов акумулатор 

470 



Реализирането на тази тристъпкова процедура на шряд изисква 
относително сложна управляваща схема, дори когато сс работи с източник на 
управляемо изходно напрежение. При слънчевите електропанели в голяма 
част от денонощието изходното напрежение е по-ниско от необходимото за 
зареждане на акумулаторите. Това налага използването на DC-AC-DC 
преобразуване. Допълнително трябва да се спазват изискванията на 
тристъпковата процедура на заряд. 

Възможни са различни схеми за реализация на такъв преобразувател, но 
с най- висок коефициент на полезно действие са импулсните 
преобразуватели. В случая се налага да се използват два преобразувателя DC-
AC-DC - първият трябва да бъде от повишаващ тип (Step-Up), а вторият - от 
понижаващ (Step-Down). Схематично тази структура с дадена на фиг.З, 
където S1 и S2 са управляеми електронни ключове (командвани от 
генератори и др.), без в случая да е показан алгоритмът на тяхното 
управление. Напрежението U1 е едновременно изходно за повишаващия 
преобразувател и входно за понижаващия. Поради общо ниските стойности за 
входното постоянно напрежение (6 + 20 V) и изходното такова (13 + 15V), 
съществено значение'за общия коефициент на полезно действие имат 
напрежителните падове в ключовете S1 и S2, както и в диодите D1 и D2. При 
внимателно проектиране на индуктивностите L1 и L2 загубите в тях са 
несъществени. 
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Фиг.З. Стъпално свързване на повишаващия и понижаващия 
преобразуватели 

Като доразвигие на структурата от фиг.З и детайлизиране по отношение 
на управлението се предлага да се използва преобразувател с блокова схема, 
дадена на фиг.4. В нея са комбинирани елементите на повишаващия и на 
понижаващия преобразуватели. По такъв начин се намалява общият брой 
елементи и което е по-важно - намаляват се енергийните загуби. 
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Фиг.4. Блок-схема на съвместени повишаващ и понижаващ 
преобразуватели 

Предвидени са две обратни връзки. Чрез измерителния резистор R се 
генерира сигнал, пропорционален на изходния (зарядния) ток, а от изходните 
клеми се взема сигнал за изходното напрежение. 

За реализиране на управляващата схема се предвижда да се използва 
микроконтролер с вграден аналого-цифров преобразувател и допълнителен 
датчик за измерване на околната температура.По такъв начин става възможно 
прецизно да се управлява изходното напрежение съобразно промяната на 
параметрите на акумулаторите при изменение на околната температура, като 
се следи точно тристьпковата процедура на заряд: 

В заключение може да се направи изводът, че имайки предвид 
параметрите на слънчевите електропанели и използвайки съвременни схемни 
решения за преобразуване на напрежения, съчетано с прецизно 
микропроцесорно управление, може да се получи съществено подобрение на 
енергийната ефективност при използване на слънчевите електропанели. 
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