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WAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY 
a - współczynnik jakości diody; 
A - powierzchnia; 
AS - azymut położenia Słońca na 

nieboskłonie; 
AM - wartość współczynnika masy powietrza 

(Air Mass); 
AMp - skorygowana wartość współczynnika 

AM  ze względu na chwilowe 
fluktuacje wartości ciśnienia 
atmosferycznego; 

AM1.5 - typ widma promieniowania 
słonecznego; 

ARC - warstwa przeciwodblaskowa; 
d - grubość; 
Dn, Dp - współczynnik dyfuzji elektronów w 

obszarze typu p i dziur w obszarze typu 
n; 

E - energia; 
EC - energia nasłonecznienia [Wh/m2]; 
Ec - energia krawędzi pasma 

przewodnictwa; 
Ea, Ed - energia jonizacji domieszek, 

odpowiednio, akceptorów i donorów; 
o
eE  - stała słoneczna; 

EF - energia Fermiego; 
Eff; η - sprawność konwersji fotoelektrycznej; 
Eg -szerokość przerwy energetycznej 

półprzewodnika; 
Eph - energia fotonu; 
Ev - energia krawędzi pasma walencyjnego; 
FF - współczynnik wypełnienia 

charakterystyki prądowo-napięciowej; 
G - współczynnik generacji; 
G0 - globalna wartość natężenia 

promieniowania słonecznego; 
Gd - natężenie składowej bezpośredniej 

promieniowania słonecznego; 
Gs,H - natężenie składowej rozproszonej 

promieniowania słonecznego w 
płaszczyźnie horyzontu; 

ID1 - natężenie ciemnego prądu dyfuzyjnego; 
ID2 - natężenie ciemnego prądu 

rekombinacyjnego; 
Im - natężenie prądu w punkcie 

maksymalnej mocy; 
Inom - natężenie prądu w punkcie napięcia 

nominalnego; 
I0 - natężenie prądu nasycenia; 
Iph - natężenie fotoprądu; 
ISC - natężenie prądu zwarcia; 
J - gęstość prądu; 
Jph - gęstość fotoprądu; 

kB - stała Boltzmanna; 
m - współczynnik jakości diody; 
n - współczynnik załamania światła; 
P(λ) - rozkład widmowy światła słonecznego  

[Wm-2µm-1]; 
Qmax - ładunek maksymalny  
Qnom - ładunek nominalny kumulowany w punk-

cie charakterystyki, odpowiadającemu 
nominalnemu napięciu akumulatora; 

R(λ) - współczynnik odbicia światła; 
RL  - rezystancja obciążenia; 
RS - rezystancja szeregowa; 
POA - płaszczyzna ekspozycji modułów; 
SCR - obszar ładunku przestrzennego; 
SR(λ) - odpowiedź widmowa ogniwa; 
STC - standardowe warunki pomiaru; 
T - temperatura; 
Vm - napięcie punktu mocy maksymalnej; 
VOC - napięcie obwodu otwartego; 
δ - wartość deklinacji słonecznej; 
γ - kąt nachylenia płaszczyzny ekspozycji 

(POA) 
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I. WSTĘP 
Możliwość wykorzystania robotów mobilnych, w obszarach nie związanych  

z przemysłem, cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Międzynarodowa Federacja  

Robotyki podaje, że w 2011 roku sprzedano 2,5 miliona robotów osobistych (service robot 

for personal and domestic use). Szacuje się, że następne 15,6 milionów robotów, zostanie 

wyprodukowane i sprzedane do roku 2015. Roboty zaczynają odgrywać ważną rolę w wielu 

dziedzinach życia, pomagają niepełnosprawnym, wyręczają żołnierzy, policjantów  

i pracowników budowlanych w pracach niebezpiecznych. Roboty w niedalekiej przyszłości 

zajmą się toksycznymi substancjami chemicznymi, będą nadzorować platformy wiertnicze 

oraz zakłady przemysłowe na bezludziach. Mogą zabezpieczać obiekty oraz uczestniczyć  

w akcjach ratunkowych i poszukiwawczych a także opiekować się i dotrzymywać 

towarzystwa starszym osobom.  

Aktualnie konstruktorzy robotów mobilnych borykają się z największymi problemami 

robotyki: (i) rozpoznawaniem wzrokowym, (ii) poprawną orientacją i poruszaniem się  

w przestrzeni oraz (iii) uczeniem się maszyn. Mimo napotykanych trudności odnoszą sukcesy 

budując coraz lepsze maszyny mogące w niedalekiej przyszłości stać się częścią naszego 

życia.  

 Jak wszystkie maszyny, także roboty potrzebują energii do pracy. Autonomia robota 

mobilnego czyli czas jego funkcjonowania przy pełnym wykorzystaniu jego możliwości 

ruchowych i funkcjonalnych, jest na ogół niewielka i oscyluje w granicach kilku godzin. 

Wynika to ograniczonej pojemności baterii akumulatorów, które robot przenosi. Dodatkowo 

po wykonaniu ograniczonego czasowo programu, akumulatory muszą być naładowane,  

co wymaga dość długiego czasu i unieruchomienia robota podczas wykonywanych czynności. 

Niezwykle obiecującym sposobem zwiększenia stopnia autonomii robotów mobilnych 

jest zastosowanie jako dodatkowego źródła energii, odpowiednio dobranych ogniw 

fotowoltaicznych (PV). Należy podkreślić, że ogniwa PV mogą dostarczać dodatkowej 

energii zarówno do ładowania akumulatorów jak i do bieżącego zasilania układów 

pomiarowo-sterujących. Możliwość zwiększenia autonomii robota jest więc niezwykle istotna 

z punktu widzenia użytkowego. Jednakże wykorzystanie ogniw fotowoltaicznych niesie  

ze sobą sporo problemów badawczych. Istotnym problemem, który musi zostać rozwiązany  

to dobór właściwego elementu fotowoltaicznego do konkretnego robota. Decydującymi 

kryteriami tego wyboru to sprawność ogniw PV, ich technologia wykonania oraz sposób 
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montażu na robocie w zależności od konstrukcji robota (element PV nastawiany względem 

słońca lub nachylony pod stałym kątem). Następne problemy badawcze bardzo interesujące  

z punktu widzenia sterowania robotów to opracowanie koncepcji nowych algorytmów 

sterowania systemami funkcyjnymi robota takimi jak: systemy napędowe, podsystemy 

pomiarowe i nawigacji, zorientowanymi na funkcje oszczędzania energii. 

Dokonując przeglądu publikacji na temat robotyki oraz książek szeroko traktujących 

tematykę robotów mobilnych, można zauważyć, że opis tematu zasilania i zarządzania 

energią jest w większości przypadków ograniczony do przeglądu różnych źródeł zasilania 

bateryjnego. Poza nielicznymi przykładami dotyczącymi systemów zasilania  dla sztucznego 

satelity, robotów uczestniczących w misjach kosmicznych, elektrycznych pojazdów 

hybrydowych, temat zasilania za pomocą dodatkowego generatora fotowoltaicznego jest 

mocno ograniczony. 

Przedstawione wyżej problemy prowadzą do konieczności opracowania nowych 

algorytmów regulacyjnych i ich implementacji do realizacji wymienionych zadań. 

Modyfikacja systemu zasilania robota mobilnego ze wszystkimi wynikającymi z tego 

konsekwencjami ukierunkowana jest na opracowanie pewnego systemu autonomicznych 

robotów mobilnych przeznaczonych do wykonywania uniwersalnych zadań np. do zbierania 

danych pomiarowych w terenie.  

Roboty w niedalekiej przyszłości zmienią nasze życie, pracę, porozumiewanie się, naukę, 

nawet sposób odpoczywania tak jak przez ostatnie 30 lat komputery osobiste. 

1. Geneza pracy 
Autor prowadził badania nad robotem mobilnym zasilanym energią słoneczną od 2009 

roku. Pierwsze badania realizowane były w ramach projektu „Fotowoltaika i sensory  

w proekologicznyczym rozwoju małopolski w ramach wsparcia mechanizmu EEA Financial 

Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism”, Grant PL0081 realizowanego  

na Wydziale EAIiE Akademii Górniczo-Hutniczej. 

Główną platformą do realizacji prac był w tamtym czasie istniejący robot gąsienicowy 

wykonany w 2006 roku. Gabaryty robota bez zamontowanego modułu fotowoltaicznego 

wynosiły 440x340x125 mm. Głównym elementem konstrukcyjnym była aluminiowa rama 

wykonana z profili aluminiowych połączonych przy pomocy śrub. Do ramy przymocowane  

były wszystkie elementy urządzenia takie jak silniki typu Faulhaber 2842 S 024 C 001 G, 

przekładnie wraz z enkoderami, oraz zaprojektowane moduły elektroniczne. W kadłubie 
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w zależności od potrzeb można umieścić pakiet dwóch akumulatorów 12 V o pojemności  

3.6 Ah każdy, zasilających robota podczas autonomicznego trybu pracy. Robot został 

zaprezentowany na Rys. I. 1.1. 

 
Rys. I.1.1. Zdjęcie 36-ogniwowego modułu PV, zamontowanego na gąsiennicowym  

robocie inspekcyjnym (fot. własna) 

 

Specjalnie dla potrzeb robota wykonano moduł fotowoltaiczny z płytek z krzemu 

multikrystalicznego o mocy 10 Wp. Wszystkie procesy obróbki chemicznej płytek 

krzemowych oraz wypalanie kontaktów na ogniwach zrealizowano dzięki pomocy 

Laboratorium Fotowoltaicznego Polskiej Akademii Nauk w Kozach, koło Bielska Białej 

(Maziarz, et al., 2010) wyniki zostały zaprezentowane na I krajowej Konferencji Fotowoltaiki 

9-11 października 2009 w Krynicy Zdrój. 

Zwiększenie okresu czasu funkcjonowania robota mobilnego z wykorzystaniem ogniw 

fotowoltaicznych okazało się niezwykle interesujące i efektywne. Jednak zastosowanie ogniw 

PV dodatkowo wymusza konieczność nadzorowania procesów ładowania akumulatora  

i restrykcyjnego nadzoru nad procesem ich rozładowania. W tym celu został wykonany 

sterownik zarządzania energią oparty o 8-bitowy mikrokontroler Atmel Atmega128. Moduł 

fotowoltaiczny zaprojektowany dla robota, limitowany wagą i małymi wymiarami, dostarcza 

jedynie 10 Wp ale tylko przy dobrych warunkach oświetlenia wynoszących 1000 W/m2. 

Niestety nawet przy takim oświetleniu nie był on wstanie pokryć całkowicie potrzeb napędów 

robota (9W) i elektroniki kontrolno - sterującej (3W). Robot w trakcie poruszania się 

niedobory energii pobierał z akumulatorów, co prowadziło nieuchronnie do ich rozładowania. 

Aby umożliwić proces ładowania, robot okresowo zatrzymywał się i orientował moduł 

PV w stronę słońca używając do tego celu czujników kierunku i natężenia oświetlenia 
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zamontowanych na szczycie modułu PV. Sterownik zarządzania energią wyposażony  

w przetwornice DC/DC wyłączał na czas ładowania wszystkie niepotrzebne obciążenia 

elektryczne robota tj.: komputer główny, moduł sterujący silnikami i moduł orientacji robota, 

ograniczając bieżące zużycie energii elektrycznej do minimalnego poziomu. 

Sterownik, dzięki zaimplementowanemu algorytmowi śledzenia słońca, bazującym  

na aktualnej pozycji robota oraz wskazaniach czujników oświetlenia, mógł okresowo załączyć 

moduł sterujący silnikami i przeorientować robota na pozycję zapewniającą optymalne 

ładowanie. 

Moduł zarządzania energią monitorował cały czas następujące sygnały: napięcie na panelu 

PV [mV], prąd panelu PV [mA], moc chwilową panelu [mW], prąd ładowania [mA], moc 

ładowania [mW], napięcie akumulatorów [mV], prąd obciążenia [mA], moc obciążenia 

[mW], prąd rozładowania [mA] oraz moc rozładowania [mW]. Sterownik potrafił po kilku 

cyklach ładowania i rozładowania zidentyfikować rzeczywistą pojemność akumulatora 

[mWh]. Dzięki temu możliwa była dokładna kontrolna bieżącego poziomu energii w systemie 

energetycznym robota. 

Omówiona powyżej konstrukcja doświadczalna otwarła drogę do budowy 

inteligentnych algorytmów decyzyjnych uzależniających pracę robota od aktualnego poziomu 

energii, bieżącej wartości natężenia oświetlenia, aktualnego czasu, pozycji robota oraz  

od stanu realizacji zadania powierzonego do wykonania. Sterownik zarządzający energią nie 

dopuszczał do sytuacji przeładowania akumulatorów oraz ich całkowitego rozładowania, 

współpracując z regulatorem ładowania, przedłużał ich żywotność. Wsparcie dla poprawnej 

orientacji robota oraz algorytmów nawigacji zapewniał zaprojektowany moduł orientacji 

wykonany w oparciu o identyczny mikrokontroler firmy Atmel Atmega128, odpowiedzialny 

za pobieranie informacji z 5 czujników odległości (ultradźwiękowe i optyczne podczerwieni), 

odbiornika GPS oraz cyfrowego 3-osiowego czujnika przyspieszenia.  

Moduł sterowania silnikami robota, z procesorem Atmega32, zapewniał dokładne 

wykonywanie manewrów, wykorzystując regulator PI stabilizujący zadaną prędkość 

obrotową gąsienic. Wszystkie prezentowane moduły używają do wewnętrznej komunikacji 

własnego protokołu opartego na magistrali RS485.  

Bazą do implementacji zaawansowanych algorytmów nawigacji np. opartych 

o rozpoznawanie obiektów z wykorzystaniem kamery cyfrowej, jest komputer jednopłytkowy 

typu Artilla Matrix M-508 wyposażony w bardzo wydajny procesor ARM9 z zainstalowanym 

systemem operacyjnym Linux 2.6. 
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Komputer pełnił w strukturze funkcjonalnej robota głownie funkcję pomostu 

komunikacyjnego z użytkownikiem, która była realizowana dzięki interfejsowi sieci 

bezprzewodowej WiFi. Pomimo dużej wydajności opisywanego komputera był to najbardziej 

energochłonny (2W) element elektroniki sterującej robotem. W projekcie przewidywano jego 

użycie do wykonywania zadań wymagających dużej mocy obliczeniowej, najlepiej podczas 

postoju robota gdy promieniowanie słoneczne było w stanie pokryć w całości jego potrzeby 

energetyczne tak aby nie pobierać niepotrzebnie energii z akumulatorów. 

Aby prześledzić dynamikę energetyczną robota podczas pracy, przeprowadzono 

eksperyment terenowy. W słoneczny dzień o średnim natężeniu promieniowania na poziomie 

800 W/m2, w ciągu 4 godzin robot pokonał dystans 1 km. Rys. I.1.2 prezentuje drogę, jaką 

przebył robot. Jak wiadomo 10 Wp moduł PV nie może sam pokryć potrzeb energetycznych 

napędów robota oraz całej jego elektroniki. Jak wykazały eksperymenty, maksymalna moc 

chwilowa pobierana przez napędy i elektronikę robota przy pokonywaniu najtrudniejszych 

przeszkód wyniosła nawet 16 W. Z drugiej strony, całkowita moc pobierana przez całą 

elektronikę robota nigdy nie przekracza wartości 4 W i może być w całości bilansowana przez 

energię z modułu PV już dla wartości oświetlenia na poziomie ok. 400 W/m2. Nie zmienia  

to faktu, że niedobory energii podczas ruchu robota są uzupełniane z akumulatora i prowadzą 

do jego ciągłego rozładowania. Aby przeciwdziałać temu procesowi, w miejscach 

oznaczonych cyframi 1,3,5,7 na Rys. I.1.2 robot zatrzymywał się i optymalnie orientował 

panel słoneczny aby doładować akumulatory. 

 
Rys. I.1.2. Droga jaka przeszebył robot podczas eksperymentu terenowego  

(opracowanie własnie na podstawie sygnału z odbiornika GPS) 
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Dodatkowo aby zwiększyć dynamikę przepływu energii, zabroniono modułowi zarządzania 

energią wyłączać odbiorniki energii nawet, gdy są niepotrzebne np. podczas procesu 

ładowania.  

Na wykresie (Rys. I.1.3), linią żółta przedstawiono rzeczywistą dynamikę zmian pojemności 

akumulatora zarejestrowaną w eksperymencie oraz liniami czerwoną i jasnoniebieską, dwie 

symulacje dla następujących przypadków: 

• gdy robot wyłącza główny komputer, moduł nawigacyjny oraz moduł sterujący 

silnikami wyłącznie podczas postoju robota w celu zwiększenia tempa ładowania 

akumulatorów w punktach 1,3,5,7 - czerwona linia, 

• gdy robot, dodatkowo podczas pracy ogranicza do minimum użycie komputera 

głównego tylko do przeprowadzania obliczeń i zaplanowania krótkiego odcinka 

drogi, którego wykonanie powierza energooszczędnemu mikrokontrolerowi 

modułu nawigacji - niebieska linia (w tym przypadku w procesie ładowania robot 

wyłącza wszystkie możliwe obciążenia). 

 
Rys. I.1.3. Wykres zmian pojemności magazynu energii robota podczas eksperymentu 

(Więckowski, et al., 2009)  
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Jak pokazał realny eksperyment w sytuacji, w której w żaden sposób nie oszczędzamy energii 

robot po przejechaniu dystansu 1 km zużywa ok. 9,3 Wh energii. W przypadku wyłączenia 

elektroniki sterującej np. podczas postoju robota, w trakcie procesu ładowania akumulatorów 

robot może zaoszczędzić ok. 34% (dla porównania robot zużywa w tym przypadku 6,2 Wh). 

Natomiast, gdy podczas ruchu wykorzystywane są oszczędne mikrokontrolery (komputer 

główny włączany okresowo), robot może zaoszczędzić nawet 75% energii (Rys. I.1.3).  

Tym samym zużycie energii, przy pokonaniu dystansu 1 km może zostać ograniczone nawet  

do 2,2 Wh, tym samym wydłużając autonomię robota nawet 3-krotnie w stosunku  

do scenariusza, w którym energia nie jest oszczędzana. Wyniki badań zostały zaprezentowane 

na konferencji PV w Hamburgu (Więckowski, et al., 2009) i zostały przyjęte z wielkim 

zainteresowaniem, co skłoniło autora do kontynuowania tematyki badawczej. 

2. Tezy, cel i zakres pracy 
 Autonomia robota mobilnego, czyli czas jego funkcjonowania przy pełnym 

wykorzystaniu jego możliwości ruchowych i funkcjonalnych, jest na ogół niewielka i oscyluje 

w granicach kilku godzin. Wynika to z ograniczonej pojemności baterii akumulatorów, które 

robot musi przenosić. Po wykonaniu ograniczonego czasowo programu, akumulatory muszą 

być ponownie naładowane, co wymaga dość długiego czasu i powoduje unieruchomienia 

robota. Niezwykle obiecującym sposobem zwiększenia stopnia autonomii robotów mobilnych 

jest zastosowanie odpowiednio dobranych ogniw fotowoltaicznych, jako dodatkowego źródła 

energii. Ogniwa PV mogą dostarczać dodatkowej energii zarówno do ładowania 

akumulatorów jak i do bieżącego zasilania układów pomiarowo sterujących.  

W związku z tym postawiono następujące tezy rozważanej rozprawy: 

1) możliwość zamontowania na konkretnej konstrukcji robota dodatkowych układów 

pomiarowych i modułów komunikacyjnych do transmisji danych pomiarowych  

na odległość (do innych robotów lub do centralnego serwera) jest ograniczona  

i wymaga znalezienia kompromisu pomiędzy łączną masą źródeł energii 

(akumulatora i ogniw słonecznych) a całkowitym udźwigiem robota, 

2) dobór odpowiednich ogniw fotowoltaicznych oraz właściwy system sterowania  

i zarządzania przepływem energii elektrycznej w układach elektronicznych robota 

mogą mu zapewnić niemal całkowitą autonomię. 
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Zasadniczym celem pracy jest opracowanie i konstrukcja nowych  bloków funkcjonalnych 

robota, wspierających zadania zarządzania przepływem energii elektrycznej w układach  

mocy robota mobilnego zasilanego energią słoneczną. 

Głównym celem naukowym pracy jest opracowanie efektywnych metod zarządzania 

przepływem energii PMAD (ang. Power Management and Distribution) w układach 

napędowych, pomiarowych, sterujących i komunikacyjnych robota z punktu widzenia 

minimalizacji zużycia energii elektrycznej oraz maksymalizacji autonomii robota. 

 Wykazanie słuszności postawionych tez oraz osiągnięcie założonych celów 

realizowano w ramach następujących zadań badawczych: 

1) Właściwy dobór ogniw fotowoltaicznych jako dodatkowego źródła energii dla robota 

mobilnego. Ogniwa te mają dostarczyć dodatkowej energii zarówno 

do ładowania akumulatorów jak i do bieżącego zasilania układów pomiarowo–

sterujących. 

2) Projekt wydajnego regulatora ładowania pracującego w oparciu o mechanizm szukania 

optymalnego punktu pracy MPPT (ang. Maximum Power Point Tracking), potrafiący 

właściwie dopasować pracę ogniw słonecznych w zmieniających się warunkach 

oświetleniowych do potrzeb obciążenia.  

3) Projekt układu elektroniki robota, zorientowanego na funkcje zarządzania energią  

z uwzględnieniem pomiaru i rozpływu energii oraz zarządzania odbiornikami energii  

w systemie energetycznym. Ważną kwestą jest tutaj optymalny dobór podzespołów 

sterujących, kontrolnych napędowych oraz komunikacyjnych robota ograniczających 

zużycie energii elektrycznej. 

4) Projekt systemu sterowania i zarządzania przepływem energii oraz jego implementacja na 

wybranych platformach mikroprocesorowych. 

Dotychczasowe badania własne wskazują, że możliwe jest osiągnięcie zwiększenia autonomii 

energetycznej robota. Szerzej wyniki badań zostały przedstawione w części badawczej pracy 

(rozdz. III). 

 

 

Powyższe tezy i zadania badawcze zostały zaproponowane w 2008 roku przez nieżyjącego 

już dr hab. inż. Jerzy Chojnackiego, prof. n. AGH. 
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II. CZĘŚĆ TEORETYCZNA 

1. Rozważania wstępne 
 Pracę robota mobilnego można w uproszczeniu przestawić jako proces odtwarzania 

następującego schematu pokazanego na Rys. II.1.1: 

Interakcja → Robot ↔ Środowisko 

Do realizacji powyższego procesu robot mobilny musi posiadać wyspecjalizowane moduły 

realizujące odrębne zadania: 

a) moduł percepcji robota – złożony główne z systemu sensorycznego, czyli czujników 

które zbierają surowe informacje o otoczeniu i jednostki DSP która zajmuje się 

przetworzeniem tych  informacji do użytecznej formy, 

b) moduł lokalizacji i tworzenia mapy oraz budowania baz wiedzy o otoczeniu, 

c) moduł wyznaczania trajektorii i planowania ścieżek  ruchu, 

d) moduł sterujący odpowiedzialny za odtwarzanie ścieżki poprzez sterowanie ruchem 

robota.  

 
Rys. II. 1.1. Schemat funkcjonalny robota mobilnego (Siegwart & Nourbakhsh, 2004) 
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Wszystkie wymienione w schemacie sterowania robota mobilnego moduły wymagają energii. 

Dostarczenie jej dla poprawnego funkcjonowania robota jest problemem nadal otwartym 

zarówno dla urządzeń mających pracować w warunkach ziemskich, jak i dla robotów  

do zastosowań specjalnych, takich jak prowadzanie misji kosmicznych czy eksploracja planet 

(Genta, 2012). Należy również podkreślić, że istnieje bardzo duża różnica w sposobie 

dostarczaniu energii pomiędzy laboratoryjnymi robotami eksperymentalnymi a typowymi 

robotami przemysłowymi. W przypadku robotów przemysłowych, energia wymagana  

do wykonania pracy dostarczana jest za pomocą zasilania przewodowego i nie jest brana pod 

uwagę jako główny czynnik optymalizacji, jak to ma miejsce w przypadku robotów 

mobilnych, mających wykonywać pracę bez ciągłego dostępu do źródła energii.  

2. Zarządzanie energią w robocie mobilnym 
 Wyłączanie zbędnych w danej chwili odbiorników energii, zaprezentowane w genezie 

pracy, nie jest jedynym sposobem na oszczędzanie energii. Algorytmy nawigacyjne robota, 

poza zadaniami osiągnięcia zadanej pozycji, powinny minimalizować zużycie energii 

wyznaczając optymalną trajektorię ruchu robota. Planowanie optymalnej trajektorii ruchu 

powinno odbywać się na podstawie dobrego modelu kinematyki. Aby minimalizować 

negatywne efekty związane z interakcją z podłożem np. poślizgi, które mają wpływ  

na większe zużycie energii przez układy mechaniczne robota, wymagana jest znajomość 

modelu dynamicznego robota. Niezbędny jest też model napędu elektrycznego robota  

(Rys. II.2.1). 

 
Rys. II.2.1. Dekompozycja modelu robota zasilanego energią elektryczną 

 

W badaniach opisanych w genezie pracy (por. rozdz. I.1) używano robota, w którym jedynym 

układem, gdzie można było wpływać na zmianę energii był sterownik mocy układów 

napędowych. Niestety na opisanym etapie badań, stworzony cyfrowy regulator  

PI kontrolujący pracę układów napędowych, stabilizował jedynie prędkość obrotową gąsienic 

robota. Nie brano pod uwagę sterowania momentem obrotowym silników – momentem 
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prądu. Takie podejście implikuje rozbudowanie sterownika mocy o dodatkowe układy 

pomiarowe oraz wprowadza zmiany programowe w sterowniku DSP co nie jest prostym 

zadaniem. Aby sterować przepływem energii i optymalizować jej zużycie robot mobilny 

powinien posiadać w pełni sterowalne konwertery (przetworniki) energii, które należy 

prawidłowo umieścić w łańcuchu przemiany energii, tj. od źródła energii przez magazyny 

energii kończąc na odbiornikach energii (Rys. II.2.2). Taka sytuacja jest możliwa przy 

prawidłowo dobranej topologii konwertera energii, układów pomiarowych oraz kontrolera 

sterującego (Rys. II.2.3). 

 
Rys. II.2.2. Proponowany, uproszczony system zarządzania energią w robocie mobilnym  

(badania własne autora) 

 

 
Rys. II.2.3. Schemat systemu elektro-energetycznego (Sozański, 2013) 

  

 Oprogramowanie robota solarnego musi uwzględniać zmieniające się warunki 

oświetleniowe, czas i porę dnia, lokalne zacienienie, aktualny poziom naładowania banków 
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energii SOC oraz stan realizacji powierzonych zadań. Jest to ogromne interdyscyplinarne 

zadanie badawcze, które łączy różne dziedziny nauki jakimi obecnie stała się automatyka  

i robotyka oraz informatyka. Dodatkowo, dla rozpatrywanego zagadnienia zarządzania 

energią robota mobilnego zasilanego z generatora solarnego, bardzo bliską dziedziną jest 

elektroenergetyka obejmująca systemy zasilania, maszyny elektryczne, przetwarzanie 

sygnałów analogowych oraz cyfrowych, elektroniki, projektowanie oprogramowania 

wbudowanego oraz teorię obwodów. W celu wytworzenia prawidłowo funkcjonującego 

urządzenia elektro energetycznego, wszystkie wymienione powyżej aspekty powinny zostać 

uwzględnione. Pominięcie jednego z czynników powoduje uszkodzenie układu. Wynika  

to z faktu, że elektronika systemów mocy i przetwarzania energii weryfikuje wszelkie błędy 

konstrukcyjne (np. rozpraszanie energii) w monecie podłączenia projektowanych przetwornic 

do źródła energii i obciążenia. W praktyce błędy te prowadzą często do zakłócenia  

lub zniszczenia elementów. Przetworniki energii zostaną opisane wielokrotnie w pracy,  

m.in. przy poruszeniu tematu zasilania hybrydowego dla elektrycznych pojazdów oraz  

na etapie projektowania efektywnych przetwornic napięcia MPPT dla generatora 

fotowoltaicznego.  

Do zwiększenia zasięgu działania robotów mobilnych w celu poszerzenia  

ich energetycznej autonomii można zastosować kilka podejść:  

1. Zwiększanie pojemności banku energii jakim są zazwyczaj akumulatory. 

Operacja ta odbywa się zawsze kosztem zwiększenia masy robota, zwiększenia jego 

gabarytów lub ograniczenia dodatkowego wyposażenie robota (pay-load), którym 

 są instrumenty pomiarowe, manipulatory itp. 

2. Wyłączenie niepotrzebnych w danym czasie komponentów robota (np. układy 

komunikacyjne) lub zmniejszenie częstotliwości skanowania poprzez układy 

sensoryczne. Tymi prostymi zabiegami można zaoszczędzić ok. 50% energii robota  

w stosunku do sytuacji, gdy używamy (zasilamy stale) wszystkie dostępne urządzenia 

oraz instrumenty (Mei, et al., 2005). 

3. Korzystanie z informacji z systemów energetycznych robota np. o aktualnym 

poziomie magazynu energii (SOC) (Wang, et al., 2008) (Ooi & Schindelhauer, 

2007) oraz o chwilowym poziomie zużycia energii. Informacje te zostały 

wykorzystane do planowania optymalnej trajektorii ruchu gwarantującej, że robot 

zakończy swoje zadania z zachowaniem minimalnego poziomu energii (pozostanie 

nadal aktywny). 
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4. Poszukiwanie optymalnej, w sensie energetycznym, ścieżki do stacji dokującej  

dla robota mobilnego wykonującego powierzone zadania (Litus, et al., 2007).  

W pracach (Warwerl & Vaughan, 2008) próbowano odpowiedzieć na pytanie  

ile energii robot powinien zmagazynować aby wykonać powierzone zadanie.  

 

Potrzeba hybrydyzacji systemów energetycznych pojazdów mechanicznych 

 Hybrydowe pojazdy elektryczne (z ang. HEV - Hybrid Electric Vehicle) są to pojazdy 

posiadające dwa lub więcej różnych źródeł energii (Rys. II.2.4). Termin ten najczęściej jest 

stosowany w stosunku pojazdów, które łączą w sobie klasyczny napęd spalinowy oraz 

elektryczny. Rozwiązanie takie ma olbrzymie zalety. W przypadku pojazdów  

spalinowo - elektrycznych jest nią na przykład możliwość magazynowania i powtórnego 

wykorzystania energii powstającej podczas hamowania. Kolejną zaletą wykorzystania silnika 

elektrycznego w tej konfiguracji jest ograniczenie emisji spalin do atmosfery. 

 
Rys. II.2.4. Schemat przykładowego systemu energetycznego pojazdu hybrydowego HEV  

 (Owczarek & Małocha, 2014) 

 

 Elektryczno-spalinowy system energetyczny może działać w kilku trybach,  

w zależności od sytuacji i aktualnego zapotrzebowania, takich jak: (i) odzyskiwanie energii 

podczas hamowania i magazynowanie jej w akumulatorze, (ii) napęd z wykorzystaniem 

silnika spalinowego z jednoczesnym ładowaniem baterii elektrycznej, (iii) wykorzystanie 

wyłącznie jednego źródła (spalinowego lub elektrycznego) do napędu kół oraz  

(iv) jednoczesne wykorzystanie dwóch źródeł. Opisane tryby działania zostały przedstawione  

w formie schematów na rysunku poniżej (Rys. II.2.5). 

Tematyka zasilania pojazdów elektrycznych EV/LEV (electric vehicle/light electric 

vehicle) w części dotyczącej zasilania solarnego, banku energii, oraz konwerterów energii, 

wydaje się bardzo podobna do problematyki podjętej w niniejszej pracy. W tym rozdziale 

przedstawiona zostanie koncepcja dodania generatora fotowoltaicznego do elektrycznego 

pojazdu i wynikające z tego konsekwencje. Typowa najprostsza konfiguracja współczesnego 

systemu elektrycznego pojazdu (EV/LEV), została przedstawiona poniżej (Rys. II.2.6).  

Strona | 18  
 
 



1) 

 
Schemat przepływu energii w trybie 
odzyskiwania energii z hamowania 

2)

 
Schemat przepływu energii w trybie ładowania 

baterii 

3)

 
Schemat przepływu energii w trybie jednego 

aktywnego źródła 

4)

 
Schemat przepływu energii w trybie dwóch 

aktywnych źródeł 

Rys. II.2.5. Koncepcje zasilania pojazdu elektrycznego (Owczarek & Małocha, 2014) 

 

 
Rys. II.2.6. Sposób połączenia generatorów PV z systemem elektrycznym pojazdu:  

podłączenie modułów PV do dodwóch osobnych przetwornic napięcia z mechanizmem MPPT 

 

 
Rys. II.2.7. Sposób połączenia generatorów PV z systemem elektrycznym pojazdu:  

podłączenie dwóch modułów PV do jednej przetwornicy DMPPT 
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Wyjścia z dwóch niezależnych paneli fotowoltaicznych  podłączone są do wejść przetwornic 

DC-DC z mechanizmem MPPT (Rys. II.2.6) lub do jednej przetwornicy napięcia  

z mechanizmem dynamic MPP (DMPPT) (Poshtkouhi & Trescases, 2011) (Rys. II.2.7).  

Takie podejście stosuje się w celu ograniczenia wpływu zacienienia oraz temperatury, który 

może wystąpić z powodu nierównomiernego poziomu oświetlenia dwóch modułów podczas 

ruchu pojazdu uzyskując zwiększenie efektywności konwersji foto-elektrycznej 

 (Poshtkouhi, et al., 2012). Konwerter energii sprawuje również funkcje regulatora ładowania 

akumulatora i jest do niego bezpośrednio podłączony. Zakres napięcia typowego banku 

energii spotykany w małych elektrycznych pojazdach wynosi 60-100 V, a napięcie na wyjściu 

generatora fotowoltaicznego w punkcie optimum mocy nie powinno być mniejsze niż 5% 

wartości napięcia baterii. Ta niewielka różnica potencjałów może być łatwo i efektywnie 

wyrównana przez przetwornicę ładującą akumulatory (Dixon & Soto, 2003).  

W koncepcji pojazdu elektrycznego HEV, wykorzystuje się techniki odzysku energii przy 

użyciu super kondensatorów. System odzysku energii w momencie hamowania pojazdu jest w 

stanie zamienić energię kinetyczną na elektryczną, a bank składający się z super 

kondensatorów jako źródło dużej mocy jest w stanie bardzo szybko absorbować oraz 

oddawać zgromadzoną energię. Podnosi to znacząco osiągi pojazdu oraz wydłuża czas życia 

akumulatorów.  

W systemie elektrycznym pojazdu solarnego pokazanym na rysunku (Rys. II.2.8), można 

wyróżnić dwie magistrale zasilające o innym poziomie napięcia, zasilające układy napędowe 

– mocy oraz inne podsystemy (oświetlenie pojazdu, hydraulikę, klimatyzację komputer 

sterujący, systemy nawigacyjne itp.) (Singh, et al., 1991).  

Pojazdy HEV mają wbudowany wysokosprawny inwerter napięcia. W ich koncepcji, 

zakłada się możliwość doładowania akumulatorów z domowego napięcia prądu 

przemiennego. Aktualne koncepcje zakładają również użycie pojazdów HEV jako banków 

energii w systemach „smart-grid”. W momencie postoju, pojazd elektryczny podłączony  

do miejskiej sieci, wyposażony w inwerter dwukierunkowy może przekazać energię innym 

odbiornikom. W systemie energetycznym pojazdu nie brakuje miejsca na moduł odzysku 

energii składający się z dwukierunkowej, wysokosprawnej przetwornicy napięcia oraz banku 

super kondensatorów, które pomagają we wszystkich procesach gdzie wymagana jest nagła 

przemiana energii tj. nagłe przyspieszanie, gwałtowne ruszanie z miejsca oraz nagłe 

hamowanie czy hamowanie dynamiczne pojazdu.  
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Rys. II.2.8. Uproszczony schemat elektryczny pojazdu solarnego (Singh, et al., 1991) 

 

Budowa przykładowego systemu elektrycznego,  pojazdu solarnego może być 

przedstawiona na podstawie (McCarthy, et al., 2000). Pojazd używał ogniw słonecznych 

wykonanych z krzemu mono-krystalicznego, o sprawności ocenionej na 14%. Optymalnie 

oświetlone ogniwa zapewniały około 900 W mocy chwilowej przy napięciu wyjściowym  

120 V. Generator energii był podzielony na trzy macierze. Dwie z nich produkowały napięcie 

144V przy około 3,1 A, a trzeci generator produkował 144V/1,5 A. Każdy z podsystemów PV 

został podłączony za pomocą regulatora ładowania do głównej magistrali zasilającej  

o poziomie napięcia 96 V. Do wspólnej magistrali podłączony był magazyn energii oraz 

sterownik mocy silników. Konwertery energii obniżały napięcie zasilania dla pozostałych 

urządzeń w systemie elektrycznym pojazdu. Cały system elektryczny był monitorowany 

przez mało wyrafinowaną jak na dzisiejsze czasy jednostkę DSP, która zapewniała pomiar 

napięcia układu otwartego (UOC) oraz prądu zwarcia (ISC) dla każdego z 20 modułów PV, 

połączonych szeregowo. Dzięki temu wykonywano okresową diagnostykę macierzy ogniw 

słonecznych fabrykowanych w dużej mierze ręcznie. Czujniki prądu wykorzystujące zjawisko 

Hall-a, informowały o aktualnym prądzie dostarczanym do systemu energetycznego przez 

generatory fotowoltaiczne oraz o prądzie obciążenia. DSP potrafiło kalkulować w czasie 

rzeczywistym przebyty dystans, prędkość, moc pobieraną z ogniw słonecznych  

oraz akumulatorów. Obliczano ilość pobranej i zużytej energii. Kontroler z modemem 
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radiowym przekazywał informacje statystyczne do komputera głównego. Dzięki prostemu 

systemowi monitorującemu poziom energii, kierowca pojazdu oraz grupa badawcza Solar 

Miner II w roku 1999, ukończyła zwycięsko wyścig ASC (American Solar Challenge), 

prowadzony na dystansie z Indianapolis do Colorado Springs w USA. 

 
Rys. II.2.9. Schemat systemu energetycznego pojazdu Solar Miner II (McCarthy, et al., 2000) 

 

Przepływ energii i jej przemiany w pojeździe elektrycznym można przedstawić 

schematycznie dla procesu generacji oraz konsumpcji energii, co zostało pokazane  

na Rys. II.2.10. Ilustracja pochodzi z pionierskiej publikacji (Daniels & Kumar, 1999) gdzie, 

autorzy projektu pojazdu solarnego podjęli udaną próbę opisania modelu dynamiki pojazdu 

elektrycznego oraz jego magazynu energii. W publikacji podejmują dyskusję na temat 

optymalnych strategii sterowania dla pojazdu „Photon Torpedo” formując problemy 

optymalizacji dla stworzonego modelu dynamicznego pojazdu (Daniels & Kumar, 1999). 

Bazując na modelu dynamiki pojazdu powstały scenariusze zakładające sposób sterowania 

pojazdu potwierdzone eksperymentalnie. 

 Dalsza część pracy skupi się na innego rodzaju systemie energetycznym pojazdu. Jest 

to pojazd elektryczny posiadający dwa elektryczne źródła (magazyny) energii: (i) akumulator 

litowo-jonowy oraz (ii) bateria super kondensatorów. Schemat energetyczny dla tego typu 

pojazdu można przedstawić w bardzo podobny sposób (Rys. II.2.11). Zastosowanie super 
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kondensatorów niesie za sobą istotne konsekwencje, które zostaną opisane w części 

badawczej pracy.  

 

 
Rys. II.2.10. Uproszczony model przepływu energii w pojeździe elektrycznym 

 (Daniels & Kumar, 1999) 

 

 
Rys. II.2.11. Zaproponowany przez autora uproszczony schemat systemu energetyczneg  

robota mobilnego. 

 

3. Charakterystyka źródeł energii 
 W rozprawie doktorskiej autor podejmuje próbę zaprojektowania wydzielonego 

systemu zasilania elektrycznego z generatorem fotowoltaicznym dla robota mobilnego.  

W kolejnych podrozdziałach uwaga będzie skoncentrowana na aspektach związanych  

ze specyfiką działania generatorów fotowoltaicznych oraz optymalnych sposobów 

wykorzystania energii pochodzącej z przemiany foto-elektrycznej. 

3.1. Ogniwa fotowoltaiczne 

Kiedy ogniwo jest oświetlone, pomiędzy jego elektrodami pojawia się różnica 

potencjałów, zwana napięciem obwodu otwartego (Open Circuit Voltage), oznaczane przez 
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VOC. Obciążenie ogniwa rezystancją RL powoduje przepływ prądu w obwodzie ogniwa, 

którego wartość zależy od RL. Największą wartość prądu płynącego przez ogniwo przy RL= 0 

nazywamy prądem zwarcia (Short Circuit Current) i oznaczamy przez ISC. Wykres wartości 

prądu w zależności od napięcia przy ustalonym oświetleniu nazywa się jasną charakterystyką 

prądowo - napięciową ogniwa. Przedstawione powyżej definicje przenoszą się również 

odpowiednio na moduły.  

 Na Rys. II.3.1 zaznaczono charakterystyczne punkty modułu. Są to (0, ISC) oraz  

(VOC, 0), punkt mocy maksymalnej (A) o współrzędnych (Um, Im) i wartość prądu w punkcie 

napięcia nominalnego (Unom, Inom). Ponadto definiuje się następujące parametry: 

- moc maksymalną:  

mm UP ⋅= mI       (3.1) 

- współczynnik wypełnienia FF (Filling Factor) charakterystyki:  

SCOC IV
PFF m

⋅
=       (3.2) 

- sprawność konwersji energii słonecznej w elektryczną w ogniwie/module: 

%
SG

PEη m
ff 100

0

⋅
⋅

==      (3.3) 
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Rys. II.3.1. Definicja parametrów charakteryzujących pracę typowego modułu PV 

(Rodziewicz, 2004) 

 

Wszystkie przedstawione na Rys. II.3.1 parametry ogniw silnie zależą zarówno  

od wartości natężenia promieniowania słonecznego, jak i temperatury. Dla dokonywania 
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porównywania parametrów technicznych modułów pochodzących od różnych producentów 

dokonuje się standaryzacji pomiarów. W przypadku modułów przeznaczonych do zastosowań 

naziemnych parametry te podaje się dla tzw. standardowych warunkach pomiaru (Standard 

Test Conditions - STC), określonych europejską normą IEC 60904-3 (natężenie 

promieniowania G0 = 1000 W/m2, widmo o rozkładzie typu AM1.5, temperatura modułu 

TC = 25oC (298 K). W przypadku wykonywania pomiarów w innych warunkach, dokonuje się 

korekty uzyskanych wyników z wykorzystaniem procedur podawanych przez: normę IEC 

60891 lub z wykorzystaniem modelu analitycznego dwudiodowego (Coors & Böhm, 1996).  

Parametry użytkowe modułów:  

– ładunek maksymalny wytwarzany przez testowany moduł:  

∫= (t)dtIQ scmax      (3.4) 

– ładunek nominalny kumulowany w punkcie charakterystyki odpowiadającemu 

nominalnemu napięciu akumulatora: 

∫== (t)dtIQQ nomratnom     (3.5) 

– energię maksymalną dostarczaną przez moduł do obciążenia:  

∫= (t)dtPE mmax      (3.6) 

Pod względem elektrycznym, uwzględniając pasożytnicze rezystancje upływu złącza 

i rezystancję szeregową, ogniwo słoneczne można zastąpić równoważnym obwodem 

przedstawionym na Rys. II.3.2. 
 

Iph 

ID1 ID2 

Id 

Rsh 

RS 
Ish 

Uph RL 

IL 

UL=U 

Us 

 
Rys. II.3.2. Układ zastępczy krzemowego ogniwa słonecznego (Rodziewicz, 2004) 
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 Stosując prawa Kirchhoffa do układu zastępczego ogniwa słonecznego otrzymuje się 

wzór na charakterystykę prądowo-napięciową ogniwa rzeczywistego: 

sh

s
dph

R
IRUIII(U) L⋅+

−−=     (3.7) 

Dla modelu dwudiodowego: 

21 DDd III +=       (3.8) 

( )








−
⋅+

⋅= 1exp11 Tk
IRUqII

B

LS
SD     (3.9) 

( )








−
⋅

⋅+
⋅= 1

2
exp22 Tk

IRUqII
B

LS
SD              (3.10) 

Dla modelu jednodiodowego: 

( )








−
⋅

⋅+
⋅= 1exp0 TkA

IRUqII
B

LS
D               (3.11) 

gdzie: 
ID1 – natężenie składowej dyfuzyjnej prądu ciemnego diody, pochodzącego od obniżenia bariery 
potencjału warstwy zaporowej 
ID2 – natężenie składowej rekombinacyjnej prądu ciemnego diody pochodzącej z obszaru ładunku 
przestrzennego SCR 
RS – rezystancja szeregowa 
Rsh – rezystancja upływu  
RL – rezystancja obciążenia 
A – współczynnik jakości diody w modelu jednodiodowym 

Przyjmując, że U = 0 i pomijając składowe zawierające IS1 i IS2, które w porównaniu z Iph 

są bardzo małe, otrzymuje się z zależności (3.7) wzór na przybliżoną wartość prądu zwarcia: 

sh

S

ph
sc

R
R

II
+

≈
1

                (3.12) 

Dla dobrze wykonanych ogniw, dla których RS/Rsh << 1, można przyjąć, że: Isc≈Iph 

Przy założeniu, że w wyrażeniu (3.7) I = 0, a U = VOC, otrzymuje się poniższe zależności  

na napięcie obwodu otwartego: 

- gdy dominuje składowa dyfuzyjna: 

)1ln(
1S

SCB
OC I

I
q
TkV +⋅=                (3.13) 
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- gdy dominuje składowa rekombinacyjna prądu ciemnego: 

)1ln(2
2S

SCB
OC I

I
q

TkV +⋅
⋅

=                (3.14) 

Generator fotowoltaiczny można zatem modelować jako generator foto prądu Iph,  co może 

zostać zapisane zależnością (3.15): 

)](1[ 1, STC
STC

STCphph TT
G

GII −⋅+⋅⋅= α              (3.15) 

gdzie: 
G – wartość natężenia oświetlenia (W/m2) 
GSTC – wartość natężenia oświetlenia (W/m2) w warunkach STC 
α1 – współczynnik temperaturowy dla prądu zwarcia Isc , zdefiniowany zależnością (3.16) 

α1 = dI / dT |STC                 (3.16) 

W konsekwencji charakterystyka prądowo – napięciowa dla modelu jednodiodowego wyraża 

się zależnością (3.17): 











−⋅−= 1nVt

V

satph eIII                (3.17) 

gdzie:  
Vt=kT/q,  
k- stała Boltzmana 
q – ładunek elektronu 
n=A – współczynnik idealności diody 
oraz  prąd nasycenia Isat , wyraża się zależnością (3.18)  







 −

⋅⋅= kT
Egap

sat eTCI 3                 (3.18) 

 Biorąc pod uwagę teorię Shockley-a (Shockley & Read, 1952), przyjętą dla modelu 

dwudiodowego, można uwzględniać przeważający wpływ procesów rekombinacji nośników 

ładunku i przedstawić charakterystykę prądową napięciową wg zależności (3.19) 

Rp
RsIVeIeIII Vtn

RsIV

sat
nVt

RsIV

satph
⋅+

−










−⋅−










−⋅−=

⋅+⋅+

11 2
2,               (3.19) 

gdzie: prąd saturacji Isat,2 zależy nieliniowo od temperatury (3.20) 







 −

⋅⋅= kT
Egap

sat eTCI 22
5

22,                (3.20) 
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Czynniki mające wpływ na sprawność konwersji ogniw fotowoltaicznych 

Sprawność konwersji produkowanych obecnie komercyjnych ogniw fotowoltaicznych 

nie przekracza 20%. Prowadzone są na bieżąco prace, mające na celu zwiększenie sprawności 

ogniw. Czynnikami mającymi wpływ na sprawność konwersji energii słonecznej  

w elektryczną przez fotoogniwa są: 

1) struktura ogniwa, gdzie wybrać można: monokrystaliczne, polikrystaliczne, 

cienkowarstwowe oraz amorficzne. Wyboru należy dokonać już na etapie zakupu 

ogniw, a większość stosowanych obecnie, ze względu na stosunkowo niską cenę, 

wykonana jest z krzemu, 

2) materiał półprzewodnikowy, który określa szerokość przerwy energetycznej. Zależy 

od niej widmo promieniowania słonecznego wykorzystywanego podczas generacji par 

nośników ładunku elektrycznego, 

3) budowa ogniwa: rezystancja ogniwa, cień na powierzchni fotoogniwa pozostawiony 

przez elektrody, wysokość zewnętrznych warstw ogniwa, które znajdują się nad 

złączem p-n, gdzie następuje konwersja, 

4) nieodpowiednia temperatura pracy ogniwa. W zbyt wysokich temperaturach wzrasta 

intensywność drgań sieci krystalicznej w półprzewodniku, co utrudnia przepływ 

nośników, prowadzący do spadku ich ruchliwości. Dla temperatury powyżej 300°C 

złącze ma mniejszą zdolność by rozdzielać ładunki. W niskich temperaturach procesy 

zachodzące w materiale półprzewodnikowym mogą ulec zamrożeniu. Następuje wtedy 

spadek ruchliwości nośników, a wzrasta znaczenie defektów w sieci krystalicznej. 

Niska temperatura ma wpływ na właściwości atomów domieszek, przez co następuje 

zanik złącza, a półprzewodnik nabiera własności półprzewodnika samoistnego, 

5) czułość widmowa ogniwa, 

6) sposób odbicia od powierzchni zewnętrznej fotoogniwa przez promienie 

elektromagnetyczne. Redukcja strat możliwa jest dzięki zastosowaniu warstwy 

antyrefleksyjnej, 

7) bezpośrednia i pośrednia rekombinacja dziur oraz elektronów. 

Wszystkie wymienione czynniki są czynnikami technologicznymi, które optymalizuje się  

na etapie produkcji ogniw słonecznych. W pracy doktorskiej autor skupia uwagę  

na projektowaniu oraz praktycznej realizacji systemu elektroenergetycznego dla robota 

zasilanego z ogniw fotowoltaicznych. Wpływ tych czynników nie będzie analizowany.  
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Czynnikami, które należy brać pod uwagę przy wyborze technologii ogniw słonecznych 

dla zastosowań w robotyce mobilnej są: (i) zorientowanie płaszczyzny ekspozycji modułu 

solarnego w systemie robota mobilnego podczas jego pracy. Należy tutaj podkreślić, że robot 

może być wyposażony w układ mechaniczny umożliwiający optymalne zorientowanie 

modułu w momencie ładowania akumulatorów. Płaszczyzna ekspozycji w tym przypadku 

może być rozpatrywana podobnie jak systemach nadążnych – śledzących słońce (solar 

tracker); (ii) wartości współczynnika masy powietrza na parametry modułu szczególnie  

na sprawność konwersji; (iii) wpływ temperatury i wilgotności powietrza na pracę generatora 

fotowoltaicznego. Analiza wyboru technologii ogniwa słonecznego zgodnie z wymienionymi 

czynnikami (i-iii), jest jednym z zadań badawczych pracy i zostanie przedstawiona szerzej  

w części badawczej pracy (rozdz. III.2.2).  

3.2. Optymalne pozyskiwanie energii z generatora fotowoltaicznego 

 Głównymi czynnikami mającymi wpływ na położenie punktu maksymalnej mocy 

MPP (Maximum Power Point) systemu PV na charakterystyce prądowo-napięciowej są: 

sposób oświetlenia panelu, temperatura, stan degradacji ogniwa oraz jego obciążenie. Wpływ 

natężenia promieniowania E  i temperatury t  na charakterystyki ( )UI  oraz ( )UP  panelu 

fotowoltaicznego przedstawiają rysunki Rys. II.3.3 i Rys. II.3.4. Ze względu na zmienność 

wymienionych czynników w trakcie pracy układu, niezbędne jest śledzenie położenia MPP,  

w celu zwiększenia efektywności przetwarzania energii słonecznej w elektryczną.  

 MPPT (Maximum Power Point Tracking) jest to technika w systemach 

fotowoltaicznych polegająca na wprowadzeniu do instalacji sterowalnej przetwornicy 

DC/DC, która wraz z algorytmem wyszukiwania punktu mocy maksymalnej zapewni 

odpowiednie dopasowanie parametrów pracy modułu PV do obciążenia. Ze względu  

na znaczną ilość algorytmów wyszukiwania maksymalnego punktu pracy i ich modyfikacji,  

w pracy skupiono się nad czterema głównymi: 

• metodą stałego napięcia (open-circuit voltage), 

• metodą stałego prądu (short-circuit current), 

• metoda (perturb and observe), 

• metodą przewodności przyrostowej (incremental conductance). 
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Rys. II.3.3. Wpływ temperatury na maksymalną generowaną moc  (Klugmann-Radziemska, 2010) 

 

 
Rys. II.3.4. Wpływ natężenia promieniowania na maksymalną generowaną moc 

 (Klugmann-Radziemska, 2010) 

 

3.3. Przegląd metod poszukiwania maksymalnego punktu mocy MPP 

3.3.1. Metoda stałego napięcia (open-circuit voltage) 

 Metoda często określana również jako constant reference voltage, jest metodą 

przybliżoną śledzenia MPP. Wykorzystuje fakt, że stosunek napięcia punktu maksymalnej 

mocy MPPU  i wartości napięcia otwartego obwodu OCU  jest w przybliżeniu stały (3.21): 

const
U
U

OC

MPP ≈                  (3.21) 

Napięcie pracy przetwornicy ustawiane jest na wartość OCUk ⋅ , gdzie k  przyjmuje najczęściej 

wartość 76% . 

OCMPP kU=U                  (3.22) 
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Metoda wymaga pomiaru OCU  przy zerowym prądzie paneli PV, dlatego obciążenie jest 

wielokrotnie odłączane. Niezbędna jest czasowa kalibracja parametru k  spowodowana 

starzeniem się paneli PV. Wartość OCU⋅76% nie jest dokładną wartością MPPU .  

 Główną zaletą metody open-circuit voltage jest niski koszt implementacji. Jednak 

posiada ona również poważne wady: nie zapewnienie znalezienia rzeczywistego MPP, 

wielokrotne odłączanie obciążenia oraz okresowa kalibracja parametru k . W metodzie stałego 

napięcia należy również uwzględniać wpływ temperatury złącza Tj. Mając na uwadze,  

że napięcie układu otwartego VOC zmienia się wraz ze zmianą temperatury a prąd ISC ogniwa 

jest zależny proporcjonalnie od natężenia promieniowania Ec, można wyrazić zmiany 

napięcia VOC następującą zależnością: 

)( )()( STC
OC

STCOCOC TjTj
dt

dV
VV −+=               (3.23) 

3.3.2. Metoda stałego prądu (short-circuit current ) 

 Podobnie jak metoda stałego napięcia, short-circuit current jest metodą przybliżoną 

poszukiwania MPP. Algorytm opiera się na założeniu proporcjonalności prądu w MPP MPPI  

i prądu zwarcia wyjścia modułu PV SCI . 

const
I
I

SC

MPP ≈                  (3.24) 

Prąd pracy przetwornicy ustawiany jest na wartość SCIk ⋅ , gdzie k  przyjmuje najczęściej 

wartości 92%78% − . 

SCMPP kI=I                  (3.25) 

gdzie: współczynnik k jest odporny na wpływ temperatury złącza. 

 Metoda wymaga wielokrotnego zwierania wyjścia modułu PV (Rys. II.3.5) w celu 

wyznaczenia SCI . W tym przypadku ważna jest także okresowa kalibracja parametru  

k  spowodowana starzeniem się paneli PV. Zaletą tego rozwiązania podobnie jak dla metody 

stałego napięcia jest niski koszt implementacji. Wadami są: (i) częste odłączanie obciążenia, 

(ii) brak pewności, że został znaleziony rzeczywisty punkt maksymalnej mocy oraz  

(iii) konieczność okresowej kalibracji parametru k . 
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Rys. II.3.5. Przybliżone położenie MPP dla metody  stałego prądu  

 

3.3.3. Metoda wspinaczkowa (perturb and observe) 

Algorytm często nazywany metodą wchodzenia i cofania się, oparty jest na zasadzie 

perturb and observe (P&O).  MPP osiąga się przez porównanie (obserwacja) mocy przed  

i po zmianie (zaburzenia) napięcia pracy przetwornicy. Jeżeli chwilowa wartość mocy jest 

większa niż poprzednia oznacza to, że zaburzenie zostało wykonane w dobrym kierunku.  

W przeciwnym wypadku zostaje zmieniony kierunek zaburzenia. Schemat blokowy 

algorytmu przedstawia Rys. II.3.6. Metoda po osiągnięciu wierzchołka (stan ustalony)  

na charakterystyce ( )UP  może powodować  oscylacje wokół MPP co z kolei jest powodem 

strat energii. 

 Zaletą tego algorytmu jest łatwa implementacja oraz pewność znalezienia się 

w lokalnym maksimum MPP. Ze względu na to, że algorytm może powodować oscylacje 

wokół maksymalnego punktu mocy nawet przy stałym oświetleniu, wprowadza się 

modyfikację algorytmu. Zmodyfikowany algorytm P&O wymaga obserwacji zmian czterech 

zmiennych wejściowych ( )1(),( −∆∆ kPkP PVPV ), ( )1(),( −∆∆ −− kUkU refPVrefPV ).  

Na podstawie tablicy ról zaprezentowanej w pracy (Rekioua & Matagne, 2012), potrafi 

wykryć poprawnie kierunek zaburzenia.  
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Rys. II.3.6. Schemat blokowy algorytmu PO określający położenie MPP 

 

3.3.4. Metoda przewodności przyrostowej (incremental conductance) 

Metoda ta opiera się na zasadzie dopasowania impedancji. Kontroluje moc tak, aby 

dopasować rezystancję wewnętrzną modułu PV do rezystancji wejściowej konwertera.  

Po przeanalizowaniu pochodnej mocy względem napięcia otrzymamy zmianę konduktancji 

∆GG: 
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                (3.26) 

Na podstawie poniżej podanych warunków (27) algorytm może określić położenie MPP: 
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Zamianę konduktancji  
pv

pv

dV
dI

GG =∆ , można wyliczyć z poniższej zależności: 
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AkTj
qIsRs
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dI

            (3.28) 

Metoda Incremental conductance (IncCond) nie wymaga wyliczania mocy. Naniesione na 

charakterystyki ( )UI  oraz ( )UP  wymienione wyżej warunki przedstawia Rys. II.3.7. 

 
Rys. II.3.7. Analiza położenia MPP na charakterystykach I(U) i P(U) 

 

IncCond pozwala uzyskać większą dokładność niż wcześniej opisana metoda P&O  

(rozdz. 3.3.3) przy szybko zmieniających się warunkach oraz zapewnia znalezienie się  

w lokalnym maksimum MPP. Wadą tego rozwiązania jest większa ilość obliczeń  

w porównaniu do metody P&O. Algorytm może powodować oscylacje przy dużych zmianach 

oświetlenia.  

3.4. Porównanie algorytmów MPPT 

 Wybór algorytmu regulacji oraz platformy do realizacji musi być skorelowany przede 

wszystkim z typem aplikacji jaką ma obsługiwać. Inne czynniki decydujące o wyborze  

to: (i) łatwość implementacji, (ii) ilość wykorzystywanych sensorów oraz (iii) koszt 

rozwiązania. Na przykład, w przestrzeni kosmicznej dla systemów energetycznych satelity 

oraz stacji orbitalnych, złożoność kontrolera MPP nie jest tak ważna, jak jego wydajność  

i niezawodność. Koszty aplikacji są drugorzędnym czynnikiem. Kontroler MPP powinien być 

w stanie stale śledzić i osiągać punkt MPP w minimalnym czasie. Nie powinien wymagać 

okresowego strojenia wynikającego z degradacji lub zanieczyszczenia modułu.  

W przypadku aplikacji z segmentu kosmicznego metody hill climbing/P&O, IncCond  
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i RCC są właściwe i skuteczne. Pojazdy hybrydowe zasilane z energii słonecznej będą 

głównie wymagały bardzo szybkiej konwergencji do punktu MPP. Kontrolery oparte o logikę 

rozmytą, sieci neuronowe i RCC są dobre w tego typu zastosowaniach.  

Obciążenie elektryczne pojazdów zasilanych z energii słonecznej składa się głównie z banku 

energii. Czynnikiem który powinien być dodatkowo brany pod uwagę przy wyborze typu 

regulatora jest prąd obciążenia pojazdu. W Tab. II.3.1 dokonano zestawienia 

najważniejszych cech dla 19 algorytmów MPPT (Esram & Chapman, 2007). 

 
Tab. II.3.1. Zestawienie najważniejszych cech dla 19-u metod (6 zostało szerzej opisanych w pracy) 

Technika MPPT macierz PV 
zależna? 

Pełne  
MPPT? 

Analogowy 
czy cyfrowy? 

Okresowe 
strojenie? 

Prędkość 
zbieżności 

Złożoność 
wdrożenia 

Odczytane 
parametry 

Hill-climbing/P&O nie tak oba nie zmienna niska napięcie, 
natężenie 

IncCond nie tak cyfrowy nie zmienna średnia napięcie, 
natężenie 

Fractional VOC tak nie oba tak średnia niska napięcie 
Fractional ISC tak nie oba tak średnia średnia natężenie 

Fuzzy Logic Control tak tak cyfrowy tak szybka wysoka zamiennie 
Neural Network tak tak cyfrowy tak szybka wysoka zamiennie 

RCC nie tak analogowy nie szybka niska napięcie, 
natężenie 

Current Sweep tak tak cyfrowy tak niska wysoka napięcie, 
natężenie 

DC Link Capacitor 
Droop Control nie nie oba nie średnia niska napięcie 

Load I or V Maximilator nie nie analogowy nie szybka niska napięcie, 
natężenie 

dP/dV or dP/dI 
Feedback Control nie tak cyfrowy nie szybka średnia napięcie, 

natężenie 

Array Reconfigiration tak nie cyfrowy tak niska wysoka napięcie, 
natężenie 

Linear Current Control tak nie cyfrowy tak szybka średnia natężenie 
napromienienia 

IMPP & VMPP 
Computation tak tak cyfrowy tak nie badano średnia 

natężenie 
napromienienia, 

temperatura 

State-based MPPT tak tak oba tak szybka wysoka napięcie, 
natężenie 

OCC MPPT tak nie oba tak szybka średnia natężenie 
BFV tak nie oba tak nie badano niska żadne 

LRCM tak nie cyfrowy nie nie badano wysoka napięcie, 
natężenie 

Slide Control nie tak cyfrowy nie szybka średnia napięcie, 
natężenie 

 

 

3.5. Modelowanie systemu wydzielonego z zasilania fotowoltaicznego  
z kontrolerem MPPT 

 W rozdziale 3.3 opisano kilka algorytmów zapewniających osiąganie optymalnego 

punktu pracy dla ogniwa fotowoltaicznego. Jak zaznaczono w podsumowaniu rozdziału, 
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wybór metody czyli sposobu sterowania zależy od wielu czynników. W systemach 

wydzielonych, zakłada się podłączenie odbiornika lub magazynu energii z generatorem 

fotowoltaicznym za pomocą sterowanej cyfrowo przetwornicy napięcia (Rys. II.3.8). 

Kontroler realizuje zwykle algorytm poszukiwania optymalnego punktu pracy ogniwa 

słonecznego.  

 
Rys. II.3.8. Propozycja praktycznej realizacji polączenia ogniwa PV z odbiornikemi z użyciem 

cyfrowo sterowanej przetwornicy buck-boost 

 

 Zastosowany w praktyce dla robota mobilnego moduł PV, będzie miał niższe napięcie 

w punkcie mocy maksymalnej w stosunku do napięcia wymaganego do ładowania banku 

energii. Dla uproszczenia modelu analitycznego, została przyjęta topologia konwertera 

podwyższającego napięcie (boost converter) (Rys. II.3.9). 

 
Rys. II.3.9. Połączenie generatora fotowoltaicznego PV do obciążania za pomocą przetwornicy 

podwyższającej napięcie (boost converter)  
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System może zostać opisany jako zachowanie układów dla dwóch stanów -  

w zależności od położenia przełącznika S. Jeżeli przełącznik znajduje się w położeniu S = 0, 

równanie różniczkowe można zapisać jako: 

L
V

L
iV

dt
dI CLpvSL −== )()1(                 (3.29) 

L

CLSO

CR
V

C
i

dt
dV

−== )1(                (3.30) 

Natomiast równania dla stanu S=1 można zapisać: 

L
iV

dt
dI LpvSL )()2( ==                (3.31) 

L

CSC

LCR
V

dt
dV

−== )2(                (3.32) 

Bazując na idei modulacji PWM powyższe równania systemu można przekształcić  

do równoważnej postaci ( ) 

[ ])1(1 SVcV
Ldt

dI
DC

L −−=                  (34) 

[ ]LOADL iSi
cdt

dVc
−−= )1(1

                    (35)  

 

3.6. Zastosowanie regulatora ślizgowego (Sliding Mode Control) jako przykład 
strategii kontroli 

Regulator ślizgowy często stosuje się ze względu na jego dobrą odporność  

na zakłócenia wewnętrzne i zewnętrzne. Regulator ten wykorzystuje działanie przełączające 

elementu nieliniowego – dzięki temu jest odporny na wszelkie nieokreśloności powstałe  

z niedokładnego określenia modelu matematycznego statku i nieuwzględniania dynamiki 

maszyny sterowej. Sterowanie ślizgowe zalicza się do grupy sterowań krzepkich (robust 

control), ponieważ zmiany w dynamice sterowanego obiektu i zakłóceń zewnętrznych nie 

powodują szczególnego pogorszenia jakości sterowania. Problem sterowania rozwiązywany 

przy użyciu regulatora ślizgowego polega na śledzeniu pożądanej trajektorii. Uzyskuje się  

to przez porównywanie aktualnych wartości sterowanych stanów ze stanami zadanymi czyli 

przez wyznaczenie uchybu śledzenia. 
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Struktura regulatora ślizgowego składa się z części równoważnej i z części dodatkowej 

służącej do kompensowania wpływu zakłóceń. Część równoważna jest regulatorem liniowym 

projektowanym dla obiektu zlinearyzowanego i odpowiada za główną akcję sterowania. 

Część dodatkowa odgrywa rolę regulatora przełączającego – w nim odbywa się minimalizacja 

powierzchni ślizgania, która jest funkcją uchybu śledzenia. 

Warunek na powierzchnię regulatora ślizgowego zdefiniowano następująco: 

0=
pv

pv

dI
dP

                 (3.33) 
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              (3.35) 

gdzie w tym przypadku: RPV=VPV/IPV jest ekwiwalentem rezystancji obciążania podłączonej 

do generatora fotowoltaicznego generującego prąd IPV = IL 

Z powyższego warunku powierzchni (3.35) wynika rozwiązanie: 

02 =⋅+⋅
pv

pv
pvpv dI

dR
IR                 (3.36) 

z którego można zapisać równanie powierzchni ślizgowej jako: 

L

pv
Lpv dI

dR
IR ⋅+⋅=

∆

2σ                    (3.37) 

Z obserwacji zmian sygnału α - wypełnienia dla bloku generacji PWM przetwornicy napięcia 

w stosunku do regionów pracy σ (Rys. II.3.10) można określić, że sygnał sterujący przyjmuje 

wartości: 

0>∆+= σααα jesli                (3.38) 

0<∆−= σααα jesli                 (3.39) 

Równania (3.38-3.39) mogą zostać zastąpione przez ich uśrednione sumy z wagami: 

(1 - α) dla S=1, oraz  α dla S=1               (3.40) 

W rezultacie system może zostać przedstawiony w bardziej uogólnionej formie: 

α⋅+=
∗

)()( XgXfX                 (3.41) 
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Rys. II.3.10. Zależność wypełnienia sygnału α od regionu pracy σ (Rekioua & Matagne, 2012) 

 

Uzyskanie równoważnego sterowania αeq dla regulatora ślizgowego, zgodnie z propozycją 

(Jean Jaques E. Slotine & Li, 1991) jest zdeterminowane następującym warunkiem (3.42): 

0=⋅
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dX
d Tσσ                 (3.42) 
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XgXf
dX
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z którego równoważne sterowanie αeq, uzyskujemy jako różniczkę równania (3.42): 
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α                (3.44) 

Ponieważ zakres zmian wartości równoważnego sterowania αeq zawiera się w przedziale 

<0,1>, rzeczywisty sygnał sterujący α (wypełnienie PWM) wynosi: 

α =1   jeśli αeq  + kc σ ≥ 1 

α =  αeq + kc σ   jeśli   0<αeq + kc σ < 1 

α =0    jeśli   αeq  + kc ≤ 1 

Sygnał sterujący nasyca się jeśli αeq + kc  jest poza zakresem, gdzie kc > 0. 

 Zaproponowany sposób sterowania składa się z αeq  oraz kc σ, gdzie  αeq – sygnał części 

przełączającej będzie zmierzał do osiągnięcia stanu dσ/dX = 0, a część liniowa kc σ odgrywa 
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rolę członu, który będzie śledzić powierzchnię ślizgową, czyli śledzić punkt MPP (mocy 

maksymalnej). Doprowadzi to w rezultacie do sprowadzenia powierzchni ślizgania σ do zera. 

Dowód potwierdzający poprawność działania zaprezentowanej metody został zaprezentowany 

w pracach (Chua & Chen, 2009) oraz (Rekioua & Matagne, 2012). 

4. Modelowanie oraz zarządzanie magazynami energii 

4.1. Charakterystyka elektrochemicznych magazynów energii 

 Istnieje wiele rodzajów akumulatorów, które w większości przypadków współdzielą 

ze sobą zestaw podstawowych cech takich jak: (i) gęstości energii czyli ilość energii  

przepadającej na określoną objętość lub masę, (ii) zakres napięcia nominalnego pracy,  

(iii) dopuszczalny minimalny zakres napięcia pracy (iv) ilość cykli ładowanie-rozładowanie,  

(v) temperatura pracy oraz (vi) sprawność. Zestawienie cech zostało przedstawione  

w Tab. II.4.1. W aplikacji robota mobilnego zaproponowano wykorzystanie akumulatorów 

litowo-jonowych. Korzyściami wynikającymi ze stosowania ogniw li-ion, są przede 

wszystkim: (i) duża odporność na przekroczenia prądowe, (ii) dobry stosunek gęstości energii 

do jednostki masy, (iii) wysokie napięcie znamionowe,  (iv) brak efektu pamięci  (v) mała 

upływność energii w czasie. Rozwiązanie obarczone jest  również kilkoma wadami,  

m.in.: (i) cena technologii li-ion jest nadal wysoka, (ii) ogniwa li-ion łączone w pakiety 

wymagają stosowania dodatkowych układów zabezpieczających, kontrolujących proces 

ładowania oraz rozładowania (iii) w wysokich temperaturach eksploatacji następuje szybki 

proces ich degradacji (Pistoia, 2008). 

Tab. II.4.1. Zestawienie najważniejszych cech wybranych baterii elektrochemicznych 
 (Ter-Gazarian, 2011) 

Typ / Parametr 
akumulatora 

kwasowo-
ołowiowe NiCd NiZn Li/ion Li/polimer Sodowo-

jonowe Niklowe Chlorki 

Stosunek: 
Gęstość 

energii/waga(Wh/kg) 
40–50 60–75 100–160 150–200 150–200 125 150–240 

Napięcie nominalne (V) 2 1,25 1,5 3,7 3,7 2,58 ~2 
Napięcie na końcu 

procesu rozładowania 
slow/fast (V) 

1,8–1,65 1,09/0,7 1,6 2,75/1,45 -/- 1,58 1,74–2,076 

Ilość cykli 600–1500 800–2500 500–1000 500–1000 100–10 000 1000–2500 2500 
Zakres temp. pracy (oC) 0–45 0–50 50 0-45 0-45 270–350 300 

Czas ładowania (h) 5–20 10–15 1,5 1–2 1–5 2 8 
Sprawność Eff (%) 65–85 70–80 65–80 85–95 90–95 90 89–92 

 

 Zachowanie baterii elektrochemicznej (akumulatora), można przybliżać za pomocą 

zastępczego modelu elektrycznego (Rys. II.4.1). W oparciu o model elektryczny związek 
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pomiędzy napięciem terminali akumulatora (Vterminal)  a jego prądem (Iterminal), może zostać 

zapisany zależnością (4.1): 

dynamicohmOCalter VVVV ++=min     (4.1) 

 
Rys. II.4.1. Model elektryczny (ekwiwalent obwodu RC) banku energii  

 

Napięcie układu otwartego oraz spadek napięcia na rezystancji szeregowej Rohm zależy  

od pojemności SOC oraz temperatury pracy T: 
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Części dynamiczną modelu można przedstawić w postaci równania różniczkowego ( ): 
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Na podstawie powyższych równań można zapisać ogólne równanie (4.5) 
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dt
dV

+
+

+=+ minmin     (4.5) 

 Zaprezentowany model baterii elektrochemicznej, oraz metody obliczeniowe zostały 

przedstawione szerzej w podrozdziale 4.3.2. 

4.2. Zarządzanie magazynami energii 

 Coraz częściej w aplikacjach zasilania bateryjnego używane są akumulatory litowo-

jonowe (Li-Ion) lub litowo-polimerowe (Li-Po), głównie ze względu na najkorzystniejszy 
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stosunek gęstości zgromadzonej energii do ich masy (110-160 Wh/kg) oraz ze względu  

na spadek cen takich akumulatorów. Aby maksymalizować czas życia oraz zachować pełną 

pojemność oraz maksymalizować sprawność pakietu, akumulatory Li-ion wymagają 

dokładnej kontroli każdego cyklu ładowania oraz rozładowania. Niewłaściwe użytkowanie 

nie tylko skraca życie akumulatora, ale może być niebezpieczne, ponieważ akumulatory  

w ekstremalnych warunkach mogą eksplodować. Z tego względu zostały skonstruowane 

inteligentne pakiety akumulatorów li-Ion. Zawierają one oprócz samych akumulatorów 

(łączonych szeregowo-równolegle w celu uzyskania wymaganego napięcia oraz wydajności 

prądowej) kontroler pełniący rolę nadzorcy procesu ładowania podnoszący bezpieczeństwo 

magazynu energii. 

 Zarządzanie bankiem energii w pojazdach elektrycznych (EV, HEV) odgrywa większą 

rolę niż w urządzeniach przenośnej elektroniki użytkowej. System BMS (Battery 

Management System), musi kontrolować w czasie rzeczywistym magazyn energii w całym 

cyklu pracy pojazdu i musi zapewnić następujące funkcje (Broussley & Pistoia, 2007): 

• Zbieranie informacji z czujników: prądu, napięcia, temperatury itd. informacje  

te są następnie przetwarzane przez ESS aby zapewnić poprawne działanie baterii, 

• Kontrolowanie procesu ładowania w celu zapewnienia prawidłowego naładowania 

akumulatora, 

• Równoważenie (balansowanie poszczególnych komórek akumulatora) jest konieczne 

w bateriach wielokomórkowych: najsłabsze ogniwo ogranicza całkowitą wydajność 

baterii, 

• Kontrola bezpieczeństwa: zapobiega przeładowaniu lub nadmiernemu rozładowaniu 

lub innych anomalii, które mogą wystąpić w przypadku awarii akumulatora.  

W przypadku wystąpienia stanu awarii system BMS musi awaryjne odłączyć 

akumulator i powiadomić użytkownika, 

• BMS monitoruje temperaturę komórek baterii we wszystkich trybach pracy (thermal 

management), 

• Komunikacja z komputerem głównym pojazdu i wymiana danych realizowana jest  

za pośrednictwem szeregowej magistrali komunikacyjnej (w pojazdach elektrycznych 

zazwyczaj CAN 2.0B). 

 Ustalenie stanu naładowania baterii SOC jest szczególnie ważne w pojeździe 

hybrydowym. Od banku energii, wymaga się zarówno wysokiej sprawności przyjmowania 
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energii (hamowanie regeneracyjne) oraz dużej obciążalności podczas ruszania z miejsca lub 

przyspieszania, dlatego utrzymanie stanu naładowania magazynu energii na odpowiednim 

poziomie SOC (zazwyczaj 40-80%) jest kluczowe aby nie przyspieszać procesu degradacji 

magazynu energii. W pojazdach hybrydowych zakłada się długą – kilku letnią eksploatację 

magazynu energii (powyżej 5 lat maksymalnie do 15lat). Diagram systemu BMS został 

przedstawiony na Rys. II.4.2. 

 
Rys. II.4.2. Schemat funkcjonalny systemu BMS (Andrew, 2006)  

 

 Szczególnie trudne środowisko pracy pojazdów z napędem elektrycznym, motywuje 

do  użycia zaawansowanego zarządzania oraz specyficznego reżimu pracy jednostki BMS. 

W zaawansowanych magazynach energii dla pojazdów elektrycznych stosuje się następujące 

algorytmy: 

• Inicjalizacja – jak tylko pojazd jest włączony przez dłuższy czas, parametry banku 

energii muszą być inicjowane na nowo. Wynika to z dynamiki pracy baterii głównie  

z procesu samo rozładowania (self-discharge). Podczas procesu inicjalizacji zapisane 

dane historyczne, dotyczące ilości cykli pracy, stanu naładowania SOC, stanu życia 

baterii SOL, muszą być na nowo przeładowane. Kontroler musi także sprawdzić status 

bezpieczeństwa systemu – m.in. sprawdza poziom rozładowania baterii (estymuje  

go na podstawie napięcie Voc baterii) i stan wyrównania baterii. Kontroler ESS 

dostaje informacje o napięciu każdej komórki, temperaturze oraz napięciu i prądzie 
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całego pakietu w czasie rzeczywistym. Pomiary muszą być zsynchronizowane  

i spełniać postawione wymagania dokładności, 

• SOC estymacja – w momencie dostępności aktualnych wartości napięcia, prądu  

i temperatury pakietu kontroler ESS musi określić  nowy skorygowany poziom 

naładowania. W praktyce stosuje się kilka algorytmów estymacji naładowania 

magazynu energii (metoda bazująca na całkowaniu ładunku wpływającego/ 

wypływającego z baterii, metoda napięciowa, metoda równań stanów wymagająca 

modelu baterii). SOC jest parametrem ilościowym,  

• SOL estymacja – pojemność oraz inne parametry baterii zmieniają się w czasie 

eksploatacji banku energii, dlatego ważną kwestia jest szacowanie w czasie 

rzeczywistym stanu wyeksploatowania (state of live). Jest to również ważny parametr 

jak SOC, podnoszący bezpieczeństwo użytkowania oraz wpływający na osiągi 

pojazdu elektrycznego. SOL jest parametrem jakościowym opisującym proces 

starzenia banku energii określający zmiany nominalnej wartość pojemności baterii  

w dłuższych okresach czasu,  

•  maksymalna dostępna moc (ang. maximum power capability predition) – w oparciu  

o SOC i dynamiczny model baterii, ESS szacuje maksymalną moc rozładowania, czas 

do rozładowania / naładowania, oraz inne parametry) 

•  wyrównanie (equalizacja/ ang. cell balance) – różnice w pojemności komórek baterii, 

procesy samorozładowania, różnice wynikające z rezystancji wewnętrznej, różnice  

w rozkładzie temperatury pracy całego pakietu prowadzą do rozbalansowania banku 

energii, nawet gdy początkowo wszystkie komórki baterii miały równe wartości SOC. 

Rozbalansowanie prowadzi do zmniejszenia pojemności baterii, wpływa na czas życia 

baterii, w dłuższej eksploatacji zwiększa ryzyko zapłonu pakietu. Kontroler ESS 

określa, które komórki potrzebują wyrównania  

Prawidłowa sekwencja pracy BSM została przedstawiona na Rys. II.4.3.  

 Procedury obliczeniowe do określenia wartości SOC i SOL wymagają dobrego,  

ale nieskomplikowanego pod względem obliczeniowym, modelu matematycznego. Parametry 

modelu muszą być korygowane zgodnie z tempem starzenia się banku energii (Plett, 2004). 

Tab. II.4.2 prezentuje wymagania stawiane dla kontrolera BMS, magazynów energii 

pojazdów HEV i EV oraz dla urządzeń elektroniki podręcznej (Portable Electronic). 
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Rys. II.4.3. Prawidłowa sekwencja pracy BMS (Plett, 2004) 

 
Tab. II.4.2. Wymagania stawiane systemom BMS w zależności od rodzaju aplikacji 

Rodzaj aplikacji HEV EV PE 

Maksymalny dopuszczalny 
prąd 20C 5C 3C 

Sposób eksplatacji (profil 
obciążania prądowego) Bardzo dynamiczny Umiarkowany Stały 

Determinacja SOC ? Tak, bardzo 
precyzyjna Wymagana Wymagana 

Przewidywanie poziomu  
dostęnej mocy. Tak Tak Nie 

Wyrównywanie, equalizacja Caly czas Cały czas lub w tylko 
w procesie ładowania 

Tylko  na koniec 
cyklu procesu 

ładownia 
Estymacja SOH/SOL Wymagana Wymagana Nie istotna 
Zakładany czas życia 

magazynu 10-15 lat 10-15 lat < 5 lat 

 

 

 

4.3. Metody determinujące stan naładowania banku energii SOC 

4.3.1. Metoda prądowa (SOC) 

 Metoda prądowa SOC (Coulomb Counting method), najczęściej stosowana metoda 

estymacji stanu naładowania akumulatorów. Jeśli znana jest wartość początkowa stanu 

naładowania SOCi to stan naładowania w chwili t może zostać obliczony na podstawie 

zależności: 
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gdzie : 

C(T) – pojemność ,  
)),(( TtiBATTη  - sprawność zdefiniowana jako stosunek ładunków oddanego podczas pracy   

do ładunku  zgromadzonego w procesie ładowania (4.7) 

IN

OUT
BATT Q

Q
Tti =)),((η       (4.7) 

Sprawność akumulatora spada znacząco w warunkach pracy w niskich temperaturach, co 

zostało przedstawione na Rys. II.4.4. 

 
Rys. II.4.4. Wpływ temperatury pracy akumultora na jego sprawność 

 

 Metoda CC-SOC jest stosunkowo prosta dla implementacji. Poniższy diagram  

(Rys. II.4.5) prezentuje sposób praktycznego wykonania aplikacji, gdzie tablice LUT  

to odpowiednio: jednowymiarowa tablica dla wartości pojemności oraz dwuwymiarowa 

tablica sprawności )),(( TtiBATTη . 

 
Rys. II.4.5. Schemat postępowania przy wyliczeniu stanu naładowania akumultora  

bazujący na metodzie CC (wg. zależności 4.6) 
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 Metoda daje relatywnie dobre wyniki pod warunkiem, że wartość początkowa SOCi, 

pomiaru prądu oraz wartość pojemności uzyskanej w czasie rzeczywistym jest precyzyjnie 

określona. Z obserwacji zachowania algorytmu w wdrożonej aplikacji wynikają następujące 

obserwacje: (i) błąd pomiarowy wynikający z dokładności czujnika prądu może wywołać 

duży błąd w wyliczeniu SOC; (ii) dokładność sensorów do pomiaru prądu w praktycznej 

aplikacji pojazdu elektrycznego (1%) może się znacząco różnić od dokładnego sensora 

używanego w laboratorium badawczym (0,05%); (iii) biorąc pod uwagę naturę metody  

w dłuższym okresie czasu błąd pomiarowy będzie się kumulował. Aby temu przeciwdziałać 

należy okresowo resetować wartość SOC i od nowa prowadzić kalkulację.  

Jak pokazują eksperymenty praktyczne czujnik prądu o dokładności +/-2%  wywołuje błąd  

ok 10% SOC (Rys. II.4.6). Należy podkreślić, że metoda CC zależy tylko  

od wymuszonego na zewnątrz układu pomiarowego przepływu prądu. Układ pomiarowy 

powinien być tak skonstruowany, aby nie pobierać energii z baterii na potrzeby pomiarowe. 

Jeżeli tak nie jest, zjawisko to zwiększy błąd estymacji wartości SOC o następne 0.5%. 

Następnym problemem jest także dokładne określenie początkowego stanu 

naładowania akumulatora INITSOC . Wartość ta musi zostać określona na podstawie innej 

metody, którą zazwyczaj jest metoda napięciowa oparta o pomiary napięcia układu otwartego 

VOC. Wykres Rys. II.4.7 prezentuje wyznaczoną pojemość SOC na podstawie metody CC 

(badania własne autora). Ponieważ pojemność użyteczna akumulatora w trakcie długiego 

okresu eksploatacji ulega zmianom, w kalkulacji SOC bazującej na metodzie prądowej musi 

być brany pod uwagę czynnik starzenia się akumulatora. W eksperymencie pokazano również 

jak duży jest wpływ błędu oszacowania wartości początkowej SOC na końcowy wynik 

pomiaru pojemności. Wartość pojemności baterii C(T) oraz )),(( TtiBATTη  jest zależna  

od temperatury oraz procesu starzenia się. Z punktu widzenia chemicznego procesy 

elektrochemiczne baterii stają się bardziej widoczne wraz ze wzrostem temperatury  

i przekładają się na wzrost sprawności )),(( TtiBATTη  oraz pojemności. Zmiany te są bardziej 

widoczne dla niższych temperatur niż 10°C – stąd wniosek, że baterie li-ion są bardziej 

wrażliwe na zmiany temperatur w tym zakresie. Aby przebadać wpływ temperatury  

na kluczowe parametry ogniwa słonecznego przeprowadzone badania akumulatora  Li-ion 

ICR18650-26F (Rys. II.4.8). 
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Rys. II.4.6. Błąd obliczenia SOC dla metody CC, wynikający z małej dokładności sensora  

w układzie pomiarowym prądu (badania własne) 

 

 

 
Rys. II.4.7. Wyznaczona pojemość SOC na podstawie metody CC, podczas procesu rozładowania 

ogniwa li-ion ICR18650-26F stałym prądem 1C (badania własne) 
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Rys. II.4.8. Wpływ temperatury na  paramery ogniwa Li-ion ICR18650-26F 

 (badania własne oraz (Ziętek, 2013)) 

 

Podczas testu badane było napięcie na zaciskach ogniwa w funkcji pobieranego prądu oraz 

temperatury. Efektem testu jest przebieg pokazany na Rys. II.4.8. Temperatura naładowanego 

wcześniej ogniwa Li-ion ICR18650-26F została początkowo obniżona do -18°C.  

Po uruchomieniu pomiaru napięcie początkowe nieobciążonego ogniwa wynosiło 4,12 V 

mino niskiej temperatury (obszar A) . Następnie zwiększano stopniowo prąd obciążenia  

do 100mA, 200 mA aż do 500 mA obserwując przy tym skokowe spadki napięcia  

na zaciskach ogniwa. Można zauważyć, że mimo relatywnie małego poboru prądu napięcie  

na baterii drastycznie spadło, w przypadku 500 mA ustabilizowało się w granicach 2,9 V,  

co było bliskie wartości krytycznej (Rys. II.4.8). Następnie zwiększano temperaturę do 80°C, 

przy stałym prądzie obciążenia 500 mA (B). W tym przedziale wraz ze wzrostem temperatury 

napięcie na ogniwie wzrosło z powrotem do 4 V. W kolejnej części (C) zwiększony został 

prąd obciążenia do 2 A i uruchomiono kolejny raz chłodzenie baterii. Po ochłodzeniu poniżej 

5°C napięcie zaczęło gwałtownie spadać co wymusiło konieczność zmniejszania prądu 

obciążenia  obszar (D).W kolejnym obszarze (E) kolejny raz bateria była podgrzewana  

do temperatury pokojowej przy prądzie 200 mA, co spowodowało ponowny wzrost napięcia 

na zaciskach ogniwa. W kolejnym kroku (F) ogniwo nadal było podgrzewane a prąd 
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obciążenia wynosił 2800 mA i była to najwyższa wartość podczas całego testu. W tej części 

ogniwo zostało całkowicie rozładowane. Eksperyment pokazuje, że badane ogniwo znacznie 

lepiej znosi wysokie temperatury. W zakresie niskich temperatur wydajność prądowa ogniwa 

szybko maleje, jednak zgromadzona w nim energia może być ponownie dostępna  

po ponownym podgrzaniu do temperatury pokojowej (Ziętek, 2013). Aktualnie nie istnieje 

możliwość bardzo precyzyjnego ustalenia nieliniowych zależności analitycznych rządzących 

tym procesem. Zagadnienie to wymagałoby wykonania testów w komorze klimatycznej.  

Na tej podstawie możliwe  by było określenie dokładnych tablic LUT dla pojemności C(T) 

oraz )),(( TtiBATTη , z tym że wartości te korespondowałyby jedynie z jednym rodzajem ogniw 

li-ion. W systemie czasu rzeczywistego kalkulację SOC wykonuje się w dyskretnych 

chwilach czasu kT. Zależność (4.6) dla akwizycji pomiaru prądu w dyskretnych chwilach 

czasu można zapisać  w postaci: 

TskTI
TC

kTSOCkTSOC
N

k

BATT
i ∑

=

⋅⋅
⋅

+=
0

)(
3600)(

)()( η ,  Nk ...1,0=   (4.8) 

gdzie: 

0)(,99.0)( >= kTdlaIkTBATTη       (4.9) 

0)(,999.0)( ≤= kTdlaIkTBATTη                (4.10) 

 

4.3.2. Metoda napięciowa (OCV) 

 Metoda szacowania stanu naładowania banku energii na podstawie zmierzonego  

lub obliczonego na podstawie modelu napięcia układu otwartego baterii (OCV lub VOC). 

Napięcie układu otwartego baterii w praktycznej realizacji nie jest łatwe do uzyskania. 

Określenie dokładnej wartości Voc podczas współpracy z dynamicznym obciążeniem jest 

nadal technicznym wyzwaniem. W trakcie zasilania obciążenia nie da się, choćby na chwilę 

otwierać układu w celu zmierzenia Voc. Ponadto na terminalach obciążonej baterii zasilającej 

układy robota obecne są zakłócenia prądowe pochodzące np. od układów mocy.  

W praktycznych aplikacjach HEV, bank energii (akumulator) opisuje się modelem 

elektrycznym (ekwiwalent obwodu RC) pokazanego na Rys. II.4.9. 
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Rys. II.4.9. Model elektryczny (ekwiwalent obwodu RC) banku energii 

 

Na podstawie obwodu RC dla danej wartości SOC oraz temperatury można zapisać: 
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Jeśli zróżniczkujemy równanie (4.11) oraz zakładając, że przez pewien moment czasu wartość 

napięcia Voc jest stała otrzymujemy: 
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Dodając stronami równania (4.13) oraz (4.14) otrzymujemy: 
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Podstawiając (4.12) do (4.15) otrzymujemy: 
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Równanie (4.16) po dyskretyzacji przyjmuje postać: 
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skąd można wyprowadzić zależność: 
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gdzie T∆ jest okresem próbkowania. 

Powyższe równanie (4.18) można zapisać następująco:  

4321 )1()()1()( αααα +−+⋅+−⋅= kIkIkVkV TERMTERMTERMINALTERMINAL ,            (4.19) 

a parametry 41 αα do można uzyskać metodą rekurencyjną najmniejszych kwadratów (RLS), 

mierząc w czasie rzeczywistym napięcie oraz prąd na terminalu badanej baterii. Mając 

wyznaczone współczynniki równania 4.19, rozwiązujemy układ równań: 
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W następnym kroku algorytmu wyznaczamy wartość SOC (na podstawie tablicy LUT 

będącej zbiorem wartości SOC dla wyznaczonych metodą VOC napięć układu otwartego). 

Schemat sposobu prowadzenia obliczeń w metodzie VOC przedstawiono na Rys. II.4.10. 

Należy podkreślić, że dla danego typu baterii parametry SOC i korespondujące z nim napięcie 

Voc wyznaczane jest eksperymentalnie dla różnych warunków temperaturowych pracy 

pakietu (Rys. II.4.11). 

 
Rys. II.4.10. Diagram prezentujący sposób prowadzenia obliczeń w metodzie VOC 

 

Strona | 52  
 
 



 
Rys. II.4.11. Przykładowa wartość Voc dla standardowej bateri li-ion w zależności od SOC  

dla stałej temperatury 

 

Metoda ta pozwala również wyliczać wartość przybliżoną rezystancji Rp. W trakcie procesu 

starzenia baterii w pojeździe, monitorowanie tego parametru w każdym cyklu pracy baterii, 

daje możliwość wyliczania równie ważnego parametru jakim jest SOL czyli stan zużycia 

(Verbrugge & Tate, 2004). 

4.3.3. Szacowanie SOC na podstawie charakterystyki odpowiedzi skokowej 
baterii (TRC SOC) 

 Model banku energii, na którym opiera się zaproponowana w niniejszym podrozdziale 

metoda zakłada, że potencjał baterii Voc posiada histerezę VH, rezystancję szeregową Rs oraz 

człon dynamiczny (liniowy podsystem). Charakterystyka odpowiedzi systemu dynamicznego 

na wymuszenie skokowe jest związana z położeniem biegunów transmitancji systemu  

na płaszczyźnie zespolonej. Im bliżej osi urojonej znajduje się biegun transmitancji systemu, 

tym szybciej system reaguje na zmiany wartości wejściowej. Z drugiej strony można 

stwierdzić. że odpowiedź napięciowa baterii na wymuszenie prądowe dla identycznych 

warunków pracy baterii (temperatura) zmienia się z poziomem naładowania SOC.  

W metodzie TRC poprzez pomiar prądu oraz napięcia terminalu baterii dokonuje się 

identyfikacji pozycji biegunów systemu na płaszczyźnie s, a następnie na podstawie tablicy 

zawierającej dominujące lokacje biegunów powiązane z wartościami SOC determinuje się 

bieżący stan naładowania baterii. Procedura określania pojemności baterii SOC na podstawie 

odpowiedzi TRC może zatem zostać określona następująco: 

1) stworzenie dyskretnego modelu baterii i opisanie go równaniem różnicowym 
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2) przybliżenie wartości parametrów systemu dyskretnego np. metodą rekurencyjną 

najmniejszych kwadratów (estymację tą można przeprowadzić metodą on-line dysponując 

platformą z kontrolerem czasu rzeczywistego) (Rys. II.4.12) 

 
Rys. II.4.12. Charakterystyka odpowiedzi akumulatora LiFePO4 na skok prądu rozładowującego  

o wartości 100 A w temp. 25°C dla różnych wartości SOCs (Sheldon & Williamson, 2013) 

 

3) po wyznaczeniu parametrów sytemu (4.21) przedstawienie systemu w postaci zapisu 

operatorowego przy użyciu dyskretnej transformaty Z (4.22): 
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gdzie V (z) jest wyjściem systemu (napięcie)  a I (z) wejście systemu (prąd baterii). 

4) wyznaczenie zera oraz biegunów transmitancji (4.22): 
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5) dla ustabilizowanej wartości SOC baterii określenie dominującej lokalizacji biegunów 

systemu na płaszczyźnie zespolonej  

6) powtórzenie pomiarów dla innych wartość SOC i wyznaczenie tablicy LUT dominujących 

pozycji biegunów akumulatora przy danej stałej wartości temperatury 

Ponieważ metoda TRC z założeniu ma działać w dynamicznych warunkach pracy, algorytm 

jest trudny w weryfikacji oraz walidacji. Dokładność oznaczania SOC zaprezentowanej 
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metody, musi zostać przebadana dokładniej przed wprowadzeniem jej do praktycznej 

realizacji w pojazdach o napędzie elektrycznym. 

4.4. Metoda SOL – ocena stanu życia magazynu energii 

SOL jest współczynnikiem dobroci, który opisuje stopień degradacji baterii w zastosowaniach 

HEV/EV. Informacja o stanie baterii SOL [%] jest niezbędna dla innych komponentów 

pojazdu zasilanych energią elektryczną, że magazyn energii działa i jest  

w najlepszym stanie. SOL może być określona na różne sposoby: w wyniku obserwacji 

zaniku dostępności mocy lub jako właściwości opisujące parametry skupione akumulatora 

(zmiany wewnętrznej rezystancji/ impedancji baterii, lub obserwowane zmiany  

w uzyskiwaniu zadanej pojemności w Ah). SOL można zdefiniować odpowiednio jako: 
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gdzie: 

),(,, TSOCCRP BOLBOLBOL - wartość mocy, impedancji lub pojemności, dostępna na początku okresu 
używania akumulatora, 

),(,, TSOCCRP EOLEOLEOL - zakładana wartość mocy, impedancji lub pojemności, na koniec  okresu 
eksploatacji  akumulatora, 

),(,, TSOCCRP ACTACTACT - aktualna zmierzona wartość mocy, impedancji lub pojemności.  

 Parametry SOL są niezwykle istotne dla oceny stanu magazynu energii ale dość trudno 

je określić. Wymagają dobrego modelu opisującego proces starzenia baterii w danej 

technologii (Broussely, 2005), (Vetter, 2005). 

4.5. Wyrównanie komórek magazynu  

 Z powodu różnic wynikających z tolerancji parametrów oraz szybkości starzenia się 

elementów, w wieloogniwowych bateriach pojedyncze ogniwa różnią się nieznacznie 

pomiędzy sobą. W przypadku, gdy jedno z ogniw w zestawie jest słabsze od pozostałych, 

może być ono przeciążane podczas eksploatacji. Istnieje ryzyko, że podczas procesu 

ładowania, ten pojedynczy element osiągnie swój stan pełnego naładowania wcześniej niż 
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inne. Kontynuacja procesu ładowania w celu naładowania pozostałych grozi przekroczeniem 

dopuszczalnych zakresów pracy słabszego elementu. To z kolei prowadzi do pogłębiającej się 

degradacji jego parametrów. W dłuższej perspektywie może to spowodować całkowite 

zniszczenie ogniwa, na przykład na skutek narastającej temperatury wewnętrznej oraz 

ciśnienia. Podobna sytuacja może mieć miejsce podczas rozładowywania wieloogniwowej 

baterii. Zbyt mocne rozładowanie pojedynczego elementu przyspiesza gwałtownie proces 

starzenia. Prowadzi to w rezultacie do wymienionych powyżej konsekwencji. Wymiana 

pojedynczego ogniwa w baterii nie zawsze jest możliwa i może być źródłem kolejnych 

problemów. Nowo dołączone ogniwo ma inne parametry niż pozostałe, których właściwości 

uległy stopniowej zmianie z powodu procesów starzenia. W związku z tym uszkodzenie 

jednego ogniwa często powoduje potrzebę wymianę całej baterii, co generuje duże koszty.  

W związku z tym, balansowanie ogniw jest bardzo istotną funkcją układów BMS. Może być 

realizowane ono w sposób pasywny lub aktywny. W literaturze zaprezentowano dotychczas 

wiele metod technicznych pozwalających na osiągnięcie dobrych rezultatów wyrównywania 

energii w komórkach dużych magazynów energii. Dostępne metody można sklasyfikować 

dzieląc na dwie podstawowe grupy:  

1) rozpraszające energię (dissipative), do którego zaliczamy balansowanie 

pasywne, polegające na znalezieniu w zestawie ogniwa o największym stopniu 

naładowania, a następnie rozładowanie go poprzez podłączony równolegle 

rezystor (Rys. II.4.13). To pozwala na zrównanie się poziomów napięć  

ze słabszymi ogniwami. Słabą stroną tej metody jest utrata energii w postaci ciepła 

wydzielającego się na rezystorze. Kolejną wadą jest praktyczne ograniczenie 

pojemności całego zestawu poprzez konieczność ograniczenia poziomu 

naładowania do najsłabszego elementu składowego, 

2) nie rozpraszające energii (nondissipative) Polega ono na transferze ładunku 

pomiędzy ogniwami. Wymiana odbywa się zazwyczaj z użyciem dodatkowej 

indukcyjności lub pojemności (Rys. II.4.14). Metody balansowania aktywnego 

pozwalają na wyeliminowanie większości strat energii ale wymaga rozbudowy 

układu o dodatkowe układy przetwornic napięcia. Wymagania stawiane 

magazynom energii dla pojazdów HEV, opartych o ogniwa li-ion powodują,  

że niezbędne jest projektowanie skomplikowanych bloków sterujących  

dla magazynów złożonych przykładowo z 90 ogniw li-ion (300 V). 
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Rys. II.4.13. Balansowanie pasywne a) w trakcie ładowania, b) w trakcie ekspolatacji pakietu. 

(Sheldon & Williamson, 2013) 

          
Rys. II.4.14. Balansowanie aktywne (Sheldon & Williamson, 2013) 

 

Problemy pojawiają się przy projektowaniu oraz budowie transformatorów o dużej ilości 

uzwojeń (Kuhn, et al., 2005), (Kutkut, et al., 1999), optymalnych układów kluczujących oraz 

prostowników (Hung, et al., 1993), (Moo & Hsieh, 2003) oraz dwukierunkowych przetwornic 

napięcia ( Lee & Cheng, 2006) (Lee & Cheng, 2005) (Brainard, 1995), (Tolbert, et al., 2002). 

Bez względu na to, która metoda sprzętowa zostanie użyta do procesu wyrównywania 

ładunku w komórkach pakietu, to algorytm sterowania kluczami tranzystorowymi odgrywa 
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centralną rolę w równoważeniu komórek. Więcej informacji na temat procesu wyrównywania 

można znaleźć w pracach (Sheldon & Williamson, 2013). 

 

 Podsumowując, dzięki układowi BMS możliwe jest utrzymanie banku energii  

w dobrym stanie przez relatywnie długi okres czasu oraz uniknięcie jego zniszczenia.  

Jest to wysoce pożądane zarówno z praktycznego, jak i ekonomicznego punktu widzenia, 

dlatego nieustannie czynione są starania nad ulepszaniem pracy układów BMS. W związku  

z różnicami w budowie różnego rodzaju magazynów energii, układ BMS dedykowany 

każdemu z nich powinien być odpowiednio dopasowany. Wymaga to dobrej znajomości 

procesów fizykochemicznych zachodzących w źródle, jego parametrów, charakterystyk oraz 

dopuszczalnych trybów pracy. 

4.6. Hybrydowy magazyn energii 

 System energetyczny będący przedmiotem niniejszej pracy badawczej składa się  

z dwóch magazynów energii dostarczających prąd do elementów sterujących  

i wykonawczych robota mobilnego. Magazynami tymi są akumulator elektrochemiczny oraz 

bateria super kondensatorów. Zadaniem kontrolera systemu energetycznego jest sterowanie 

przepływem energii pomiędzy tymi magazynami, a pozostałymi częściami pojazdu, w taki 

sposób, aby rozsądnie wykorzystać właściwości tych magazynów. Efektywność tego 

rozwiązania powinna polegać na właściwym wykorzystaniu walorów akumulatora oraz super 

kondensatorów, w zależności od obecnego oraz przewidywanego zapotrzebowania na energię 

przez napęd robota. 

4.6.1. Wybór konfiguracji hybrydowego magazynu energii 

 System zasilania hybrydowego z dwoma magazynami energii i jednym głównym 

obciążeniem można skonfigurować na 7 różnych sposobów (Rys. II.4.15). Wybór 

konfiguracji zależy od (i) typu aplikacji, (ii) przyjętego poziomu energii i (iii) kosztu jej 

wykonania. Najmniej złożony system hybrydowy zaprezentowany jest na Rys. II.4.15(a), 

gdzie super kondensator, akumulator oraz obciążenie są połączone równolegle. Taki układ 

zasilania jest atrakcyjny ze względu na prostotę, ale ma kilka ograniczeń: 

1. Pobór energii z super kondensatora oraz akumulatora jest procesorem niekontrolowanym, 

zależnym tylko od wpływu czynników parastatycznych (RLC), które trudno określić oraz 

Strona | 58  
 
 



zmieniających się w czasie użytkowania (procesy starzenia) (Bolborici, et al., 2011)  

(Haifeng & Xueyu, 2010), 

2. Napięcie nominalne super kondensatora nie może przekroczyć napięcia nominalnego 

akumulatora. Akumulatory są złożone z pojedynczych cel pracujących w zakresie od 2,8 V  

do 4,2 V, natomiast zakres pracy pojedynczych ogniw w banku super kondensatora wynosi 

maksymalnie 2,7 V. Przykładowo, dla systemu zasilania 48 V należy dobrać akumulator 

składający się z 12 cel, co determinuje zakres pracy w przedziale 33,6 V–50,4 V oraz  

18 super kondensatorów co daje zakres pracy 19,8 V–48,6 V. 

3. Napięcie w takiej konfiguracji jest nieregulowane i zależy głównie od aktualnego napięcia 

akumulatora co będzie wpływać  na sprawność sterownika silników. 

 
Rys. II.4.15. Sposoby konfiguracji systemu zasilania hybrydowego z dwoma magazynami energii  

i jednym obciążeniem 

System zasilacza (Rys. II.4.15(b)) zawiera przetwornicę napięcia regulującą napięcie 

zasilania wyjściowego. W dalszym ciągu system będzie niedoskonały z powodu czynników 

wymienionych dla przypadku na Rys. II.4.15(a). Ponadto przetwornica napięcia umieszczona 

w tym miejscu musi pracować w wyższym zakresie mocy, co podwyższa koszt wykonania 

takiego rozwiązania. Zaletą tego systemu jest zapewnienie stałego poziomu napięcia 

magistrali zasilającej układy napędowe. Architektury zasilaczy hybrydowych  

Rys. II.4.15(c-g) mają jedną lub więcej przetwornic DC-DC mogących kontrolować źródła 

zasilania. Ponadto przetwornice są dwukierunkowe i mogą wspierać odzysk energii. W tych 

przypadkach akumulator lub super kondensator może pracować w różnym zakresie napięcia. 

Przetwornice DC-DC optymalizują pobór prądu tak, aby obciążenie dostało wymaganą ilość 

energii jednocześnie nie dopuszczając do przekroczenia możliwości technologicznych 

banków energii (przekroczenia dopuszczalnych zakresów prądu oraz napięcia pracy). 
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Topologia zaprezentowana na Rys. II.4.15(c) jest szeroko opisywana w literaturze  

(Ortuzar, et al., 2007), (Cao, et al., 2007), (Shah Surat, et al., 2009), (Kohler, et al., 2009a), 

(Jianmin & Min, 2010) (Awerbuch & Sullivan, 2008), (Awerbuch & Sullivan, 2010), 

(Moreno, et al., 2006). Oferuje ona mechanizm NVDC (Narrow Voltage Range) i poprawia 

sprawność układów mocy w stosunku do architektury (Rys.II.4.15(a i d)). W pracy (Borhan 

& Vahidi, 2010) dla architektury prezentowanej na Rys. II.4.15(c) zasilacza hybrydowego, 

autorzy zaproponowali model regulatora predykcyjnego zastosowanego w celu redukcji 

intensywności rozładowania baterii i zwiększenia czasu życia baterii. Dzięki temu, że super 

kondensator w układach mocy jest stosowany w celu filtracji wysokich częstotliwości zmian 

wartości prądu obciążenia, praca prądowa akumulatora jako głównego źródła energii może 

być znacznie odciążona. W rezultacie akumulator jest w stanie zwiększyć ilości energii jaką 

może dostarczyć do obciążenia. 

W innej pracy (Kohler, et al., 2009b) głównym celem dla konfiguracji Rys. II.4.15(c) było: 

1. Ustalenie optymalnego punktu pracy dla obu źródeł energii bazującego  

na optymalnym punkcie mocy każdego ze źródeł, 

2. Minimalizacja strat w systemie,  

3. Optymalizacja stanu naładowania super kondensatora. 

Wszystkie prace udowadniają, że hybrydowe magazyny energii, stosowane jako układy 

zasilania w elektrycznych pojazdach HESS oraz LEV, redukują zużycie energii i podnoszą 

osiągi pojazdów hybrydowych. Porównanie różnych konfiguracji połączeń dwóch 

magazynów energii zestawiono w Tab. II.4.3. Kolorem zielonym oznaczono konfigurację 

wybraną przez autora pracy do budowy hybrydowego magazynu energii. 

Tab. II.4.3. Porównanie różnych konfiguracji połączeń dwóch magazynów energii 

 Fig.1.10(a) Fig.1.10(b) Fig.1.10(c)* Fig.1.10(d)** Fig.1.10(e)*** Fig.1.10(f) Fig.1.10(g) 

Liczba 
przetwornic 
DC-DC  

0 1 1 1 2 2 2 

Constant 
Vbus? Nie Tak Nie Nie Tak Tak Tak 

Voltage 
Swing on Vuc Małe Małe Duże Małe Duże Duże Duże 

 Controlled Iuc? Nie Nie Tak Nie Tak Tak Tak 
 Controlled Ibt? Nie Nie Nie Tak Tak Tak tak 

DC-DC 
Stages from 
Vbt to Vbus 

0 1 0 1 1 2 1 

*źródło: (Ortuzar, et al., 2007), (Cao, et al., 2007), (Shah Surat, et al., 2009), (Kohler, et al., 2009a), 
 (Jianmin & Min, 2010) (Awerbuch & Sullivan, 2008), (Awerbuch & Sullivan, 2010), (Moreno, et al., 2006), 
** źródło: (Cao & Emadi, 2009); *** źródło: (Romaus, et al., 2009), (Wong, et al., 2011) 
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4.6.2. Przetworniki elektroenergetyczne 

 Przetworniki elektroenergetyczne to szeroka rodzina urządzeń, której głównym 

zadaniem jest zapewnienie odpowiednich parametrów zasilających, tj. właściwego 

dopasowania źródła energii do potrzeb elektrycznych odbiornika energii przy jednoczesnym 

utrzymaniu jak najwyższej sprawności konwersji. 

Do parametrów regulowanych przez przetworniki zaliczamy: 

• napięcie, 
• natężenie, 
• częstotliwość pracy. 

Klasyfikacja przetworników elektroenergetycznych 

 Istnieje bardzo wiele klasyfikacji przetworników elektroenergetycznych. Poniżej 

przytoczono klika najistotniejszych w kontekście realizowanych zadań badawczych. 

Podział ze względu na rodzaj napięcia wejściowego i wyjściowego: 

• DC-DC, 
• DC-AC, 
• AC-DC, 
• AC-AC. 

Podział ze względu na poziomy napięć na wejściu i wyjściu: 

• buck – przetworniki obniżające napięcie, 
• boost - przetworniki podwyższające napięcie, 
• buck-boost - przetworniki posiadające możliwość obniżania i podwyższania napięcia. 

Podział ze względu na izolację galwaniczną: 

• bez izolacji galwanicznej – wejście i wyjście podłączone do jednej masy,  
• posiadające izolację galwaniczną – osobne masy dla wejścia i wyjścia. 

Podział ze względu na sposób regulacji napięcia: 

• impulsowe - wykorzystują do regulacji napięcia klucze tranzystorowe sterowane 
falami PWM, 

• liniowe – za regulację napięcia odpowiada układ z transformatorem lub diodą Zenera 
i tranzystorem. 

Wymagania stawiane przetwornikom elektroenergetycznym 
 W zależności od konkretnej aplikacji wymagania jakie stawia się przetwornikom 

elektroenergetycznym mogą być bardzo różnorodne. W niektórych obszarach bardziej liczy 

się miniaturyzacja przetwornika, a w innych jego odporność na trudne warunki pracy. 

Niemniej jednak można wyróżnić pewne cechy, które są istotne niemal w każdej aplikacji: 

• sprawność przetwornika, 
• rodzaj napięcia wejściowego i wyjściowego, 
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• zakresy napięć wejściowych i wyjściowych, 
• zakresy prądów wejściowych i wyjściowych, 
• maksymalna obsługiwana moc, 
• zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, 
• izolacja galwaniczna, 
• szybkość reakcji na zmiany napięcia wejściowego. 

 Na podstawie kryteriów z powyższej listy oraz Tab. II.4.3, określono rodzaj 

przetwornika, którego konstrukcję i działanie szerzej zaprezentowano w dalszej części pracy. 

 W projekcie systemu energetycznego robota przetwornice napięcia mogą być 

sterowane: (i) w sposób autonomiczny tj. przez dedykowane kontrolery lub (ii) poprzez 

kontroler implementowany na rekonfigurowanej platformie FPGA głównego sterownika, 

który jednocześnie steruje układem mocy napędów robota. 

4.6.3. Wybór topologii przetwornicy napięcia do budowy magazynu 
hybrydowego 

 W celu doboru elementów sterujących magazynem energii w trakcie konstrukcji 

robota mobilnego dokonano przeglądu różnorodnych topologii przetwornic napięcia.  

Do potencjalnego zastosowania wytypowano przetwornice typu Boost, Cuc i SEPIC/Luo.  

W literaturze (Schupbach, et al., 2003) można znaleźć przypadki zastosowania izolowanych 

konwerterów typu (soft-switching). Nieizolowane przetwornice znacząco obniżają koszt 

wykonania jak sugeruje praca (Dehaghi, et al., 2009), gdzie zaproponowano połączenie 

akumulatora z super kondensatorem za pomocą przetwornicy buck-boost w układzie 

półmostka H. Dla pojazdów elektrycznych małej mocy, ze względu na ich prostotę (wymaga 

tylko jednej cewki indukcyjnej oraz dwóch kluczy tranzystorowych), użycie takiej topologii 

przetwornicy jest najlepszym rozwiązaniem (Rys. II.4.16). 

 W pracy nad systemem energetycznym zaprojektowanego przez autora pracy robota 

mobilnego, zaproponowano sprawdzenie koncepcji zasilacza hybrydowego opartego o układ 

dwóch synchronicznych przetwornic napięcia wykonanych w topologii buck-boost w układzie 

pełnego mostka H, współpracujących z dwoma magazynami energii: akumulatorem i super 

kondensatorem. Podejście takie daje, pomimo zwiększonego stopnia zaawansowania, 

dodatkowe korzyści, które przekładają się na większą uniwersalność rozwiązania 

technicznego (Stahl, et al., 2012). Przetwornice buck-boost w układzie pełnego mostka 

zapewniają: (i) pełną dwukierunkowość pracy, (ii) dopasowanie źródła do odbiornika  

w szerszym zakresie napięć oraz (iii) możliwość zasilania odbiornika z wielu niezależnych 

źródeł o różnych poziomach napięcia i mocy. Uproszczony schemat dwukierunkowej 
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przetwornicy buck-boost zaprezentowano na Rys. II.4.17. Wybór topologii został 

poprzedzony licznymi symulacjami z wykorzystaniem narzędzi do wspomagania 

projektowania przetworników elektroenergetycznych. W badaniach symulacyjnych 

wykorzystywano wysoko wydajny symulator obwodów elektrycznych LTspice IV firmy 

Linear Technology oraz uniwersalne środowisko symulacyjne Labview Multisim firmy 

National Instruments. W Zał. 1 do pracy, zamieszczony został model analityczny 

synchronicznej przetwornicy napięcia, wykorzystany m.in. na etapie  projektowania 

przetwornic napięcia w badaniach ich stabilności. 

 
Rys. II.4.16. Schemat układu przetwornic buck-boost pracujących w układzie półmostka H 

 
Rys. II.4.17. Uproszczony schemat elektryczny dwukierunkowej przetwornicy buck-boost  

w układzie pełnego mostka 
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4.7. Optymalne korzystanie ze zgromadzonej energii (Energy Management 
Strategies) 

 W niniejszym podrozdziale starano się sformułować ogólne założenia  

dla projektowanych elementów systemu energetycznego robota mobilnego zasilanego energią 

słoneczną. Proste systemy wydzielone, składające się z generatora PV, akumulatorów                       

i odbiornika energii, mogą pracować w sposób pewny i niezawodny dzięki zastosowaniu 

prostego regulatora ładowania. Bardziej złożone systemy fotowoltaiczne z większą ilością 

indywidualnie sterowanych obciążeń lub kilkoma generatorami energii (np. ogniwo 

paliwowe, dodatkowy bank energii), powinny posiadać specjalny kontroler.   

Kontroler zarządzania energią  powinien realizować następujące zadania: 

1) Szacowanie chwilowo dostępnej i potrzebnej energii (zarządzanie energią) 

- określenie stanu naładowania akumulatorów,  

- prognozowanie potrzeb energetycznych odbiorników (szacowanie), 

- prognozowanie dostępnej ilości energii (z promieniowania słonecznego, innych źródeł), 

- wymiana informacji z podsystemami energetycznymi. 

2) Optymalne rozdysponowanie dostępnej energii z promieniowania słonecznego 

oraz energii zmagazynowanej (zarządzanie odbiornikami) 

- zegarowe załączanie odbiorników, powiązane z aktualnym czasem, porą roku, 

zaplanowanymi zadaniami itp., 

- czujnikowe sterowanie konwerterami energii oraz odbiornikami (uzależnione  

od poziomu oświetlenia, temperatury otoczenia, itp.), 

- priorytetowe zasilania odbiorników (w systemie mogą być urządzenia wymagające 

ciągłego zasilania np. układy podtrzymujące funkcje życiowe robota czy układy 

komunikacyjne), 

- oddziaływanie na zachowanie odbiorników energii (zmniejszenie wydajności 

przetwarzania danych przez jednostki DSP, zmniejszenie częstotliwości odpytywania 

sensorów, ograniczenie rozdzielczości, itp.), 

- zagwarantowanie rezerw energii dla sytuacji nadzwyczajnych (podtrzymanie funkcji 

diagnostyki dla głównego kontrolera energii, zapewnienie rezerwy energii dla układów 

komunikacyjnych), 

- sterowanie dodatkowymi generatorami energii (ogniwa paliwowe, dodatkowe banki 

energii, komunikacja ze stacjami ładowania);  
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3) Spokojna i efektywna praca systemu dostarczania energii  

- optymalne metody ładowania akumulatorów, dostosowanie się do ich typów parametrów 

(ładowania/rozładowania), aktualnego poziomu zgromadzonej energii SOC, stosowania 

metod podtrzymywania żywotności (ładowanie z gazowaniem, dbanie o pełne ładowanie, 

cykle podtrzymujące, itp.) 

4) Długookresowa pewność działania systemu dostarczania energii 

- określenie faktycznej pojemności banków energii (w przypadku akumulatorów badanie 

impedancji oraz ocena procesu ich degradacji), 

- kontrola funkcjonalna komponentów systemu (degradacja generatora fotowoltaicznego), 

- wykrywanie uszkodzeń (uszkodzenie generatorów energii, banku energii), 

- centralne sterowanie i kontrola zdalnych podsystemów (w przypadku dekompozycji), 

- koordynacja zadań serwisowych, 

- wsparcie możliwości łatwej modyfikacji oprogramowania, 

- wsparcie możliwość integracji z istniejącymi strukturami komunikacyjnym (GSM, sieci 

radiowe, Internet itp.). 
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III. CZĘŚĆ BADAWCZA 

1. Metodyka badań 
 Projekt elektroniki robota, zorientowanego na funkcje zarządzania energią  

powstawał od  2010roku.  Ważną kwestą był  właściwy dobór  elementów składowych 

systemu  energetycznego.  Starano się wybierać takie układy które zapewniały jak najlepszą 

sprawność  przetwarzania energii.  W robocie mobilnym, efektywność  użycia układów mocy 

jest  zależna od aktualnego poziomu energii (dostępnej bezpośrednio z ogniwa słonecznego 

lub zmagazynowanej w akumulatorach).  Z drugiej strony głównym zadaniem postawionym  

w pracy jest minimalizacja zużycia energii zmagazynowanej, co bezpośrednio przekłada się 

na zwiększenie autonomii energetycznej robota mobilnego. Na poziom energii 

zmagazynowanej duży wpływ ma jakość konwersji na każdym etapie przemiany energii  

w robocie. Przemiany energii ograniczone są sprawnością: (i) konwersji fotowoltaicznej,  

(ii) magazynów energii, (iii) konwerterów energii oraz (iv) układów mocy robota. W dużej 

mierze konsumpcja energii w systemie robota mobilnego zależy także od sposobu poruszania 

się w robota terenie (interakcja robota z podłożem). Wymienione czynniki determinują 

zwiększenie zasięgu ruchu robota  i wydłużenie jego autonomii energetycznej. 

Do zarządzania przepływem energii i przeprowadzenia badań były konieczne nowe 

konwertery energii, wydajne magazyny energii oraz wydajne jednostki sterujące, które udało 

się w ramach niniejszej pracy zaprojektować, wykonać i przetestować na platformie robota 

mobilnego. Należy podkreślić, że problematykę badawczą realizowano na zaprojektowanym 

od podstaw, przez autora niniejszej pracy, robocie mobilnym kołowym z napędem 

różnicowym. 

 Aby sformułować założenia dla projektowanych elementów systemu energetycznego 

robota mobilnego zasilanego z energii słonecznej, należało opracować koncepcję systemu 

energetycznego. Celem nadrzędnym pracy było wykazanie, że możliwe jest wydłużenie 

autonomii robota dzięki zastosowaniu generatora fotowoltaicznego. Jednak w praktyce 

eksploatacyjnej robota mobilnego trudno jest przeprowadzić powtarzalne eksperymenty, które 

mogły by wykazać trafność postawionej tutaj tezy. Zależy to od wielu czynników, które 

wpływają na rozpływ energii w robocie. Po pierwsze konsumpcja energii jest silnie 

uzależniona od przyjętych algorytmów nawigacyjnych oraz interakcji robota z terenem,  

na którym się porusza. Produkcja energii zależy także od aktualnej dostępności  

do przetworzenia energii słonecznej oraz orientacji płaszczyzny ekspozycji modułu PV 
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(POA). Ponadto sprawdzenie działania prototypowanych modułów systemu energetycznego 

robota przysparza sporo trudności i jest czasochłonne. Użytkownik musi czekać na dobre 

warunki środowiskowe (słoneczny dzień), aby rozpocząć eksperymenty w terenie,  

a zmienność intensywności naturalnego oświetlenia, temperatury, oraz problemy  

w odtwarzalności trajektorii ruchu robota powodują problemy w późniejszej analizie  

i interpretacji zebranych danych. 

 Porównanie wyników z zebranych pomiarów w rzeczywistym środowisku pracy 

robota wymagało zaprojektowania nowego systemu energetycznego w taki sposób, aby 

możliwe było prowadzenie eksperymentów na zasadzie jednoczesnego porównania trzech 

scenariuszy eksploatacji robota mobilnego: 

Scenariusz I. robot mobilny z standardowym bankiem energii (akumulator np. li-ion), 

Scenariusz II.  robot mobilny z standardowym bankiem energii i włączonym 

generatorem pomocniczym (ogniwo słoneczne), 

Scenariusz III. robot mobilny z hybrydowym bankiem energii (akumulator + super 

kondensator) i włączonym generatorem pomocniczym. 

Cel ten starano się osiągnąć poprzez zaprojektowanie i zbudowanie złożonego systemu 

elektronicznego (Rys.III.1.1), składającego się z następujących elementów: (i) generatory 

energii: przetwornica napięcia realizująca algorytm MPPT, współpracująca bezpośrednio  

z modułem PV (Rys.III.1.1)(a). Zachowano też możliwość wykorzystania innych źródeł 

poprzez rozszerzenie magistrali zasilającej UBAT; (ii) hybrydowy magazyn energii, tworzony 

przez akumulator litowo-jonowy i baterię super kondensatorów jako kluczowe źródła energii 

w systemie, których elementami składowymi są dwa identyczne moduły ładowania 

równoległego oraz rozdziału energii oparte o kontrolery LTC1960 (Rys.III.1.1)(b), cztery 

inteligentne pakiety akumulatorów Li-Ion z kontrolerem BMS Rys.III.1.1(c), dwie 

przetwornice synchroniczne LT3791-1, typu boost - buck, zapewniające stabilizację napięcia 

magistrali mocy robota na poziomie 24 V Rys.III.1.1(d) dwukierunkowa przetwornica 

synchroniczna LT8705 super kondensatora z equalizerem LTC6803-1 Rys.III.1.1(e),  

(iii) obciążenia: energia płynąca z magistrali ULOAD zasila zespół 4 silników napędowych 

robota, obsługiwanych przez moduł mocy napędów elektrycznych Rys.III.1.1(f), sensory 

moduły komunikacyjne. Robot umożliwia zasilanie innych instrumentów pokładowych 

 z dwóch magistrali zasilających Vbus oraz Vload. Praca hybrydowego magazynu energii 

koordynowana jest przez główny sterownik Rys.III.1.1(g), współpracujący z kontrolerami 
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banków energii i sterownikiem zespołu napędowego. Funkcje sensoryczne wspiera niezależny 

kontroler zwany: sterownikiem systemu sensorycznego. 

 
Rys.III.1.1. Schemat koncepcji systemu energetycznego robota  

 

Jak widać na schemacie generator fotowoltaiczny został podłączony za pomocą przetwornicy 

MPPT do jednego z redundantnych banków energii. Redundancja magazynów energii, 

pozwala na przeprowadzenie wszystkich założonych scenariuszy (I-III) eksploatacji robota. 

W szczególności porównanie stopnia naładowania akumulatorów B1-B2 w stosunku  

do B3-B4 pozwoli określić stopień poszerzenia energetycznej autonomii robota, przy 
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założeniu że: (i) eksperymenty rozpoczynamy z jednakowym stopniem naładowania 

wszystkich banków energii i (ii) akumulatory będą eksploatowane równomiernie,  

za co odpowiedzialne są specjalnie zaprojektowane moduły managera ładowania i rozdziału 

energii oraz przetwornice dopasowujące napięcie zasilania dla magistrali zasilającej  

UBUS i magistrali mocy ULOAD, zasilającej napędy robota.  

2. Opis platformy badawczej oraz elementów systemu 
energetycznego robota wykorzystanych w badaniach 

2.1. Platforma mechaniczna 

 Do realizacji części eksperymentalnej i udowodnienia postawionych tez pracy, 

posłużył zaprojektowany i wykonany przez autora robot kołowy z napędem różnicowym. 

Gabaryty robota (obrys) bez zamontowanego modułu fotowoltaicznego nie przekraczają 

wymiarów: 770x540x375 mm. Pojazd posiada 4 odrębne gumowe koła o średnicy 7 cm. 

Każde z nich napędzane jest silnikami DC ARE-24V-4568-3000-R14-EN wyposażonymi  

w zintegrowane przekładnie planetarne o przełożeniu 14:1. Aby nie ograniczać prześwitu 

robota zostały one umieszczone bezpośrednio nad kołami, a do przeniesienia napędu 

wykorzystane zostały przekładnie pasowe z pasami zębatymi o przełożeniu 2.5:1, których 

użycie dodatkowo zwiększa moment znamionowy siły na kołach z 0,81 do 2 Nm na każdą oś. 

Maksymalne moment siły, jaki mogą wygenerować napędy robota jest dwukrotnie większy. 

Szacuje się, że wymagany maksymalny moment siły dla zaprojektowanej platformy  

nie powinien przekroczyć wartości chwilowej większej niż 16 Nm. Na każdym wale silnika 

zamocowano dwukanałowe enkodery inkrementalne HEDS-973x o rozdzielczości  

512 impulsów na obrót, co daje - po uwzględnieniu zastosowanych przekładni - 17920 

impulsów na jeden obrót koła. Maksymalna, teoretyczna dokładność możliwa do uzyskania  

w algorytmie pozycyjnym wynosi aż 6 µm. Platforma, w przeciwieństwie do poprzednika 

(mniejszego robota gąsienicowego, opisanego w genezie pracy - por. rozdz. I.1.), 

zdecydowanie lepiej radzi sobie z pokonywaniem przeszkód w terenie. Robot pomimo sporej 

wagi (ok. 27 kg), dysponuje zapasem momentu, aby pokonywać zbocza o nachyleniu nawet 

do 60° (Rys.III.2.1). Dzięki zaprojekowanemu nowemu rodzajowi zawieszenia (Rys.III.2.2), 

robot potrafi dostosowywać się do dużych nierówności terenu. Nie ma problemów  

z forsowaniem dość kłopotliwych nawierzchni w terenie tj. żwir, piasek, kamienie 

(Rys.III.2.1). Robot z łatwością pokonuje też zagłębienia terenu oraz przeszkody płaskie 

 o wysokości dochodzącej do 15 cm, do którym można zaliczyć także bariery 
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architektoniczne jak stopnie i schody. Ze względu na to, że konstrukcja mechaniczna 

stworzona przez autora, wychodzi poza zakres zadań badawczych doktoratu, szczegółowy 

opis zostanie ograniczony do identyfikacji podstawowych paramentów fizycznych  

i elektrycznych, mających wpływ na poprawny dobór elementów systemu energetycznego 

robota (Tab.III.2.1). 

  
Rys.III.2.1. Zaprojektowany przez autora pracy robot mobilny w trakcie wykonywania  

badań terenowych 

 

 

 
Rys.III.2.2. Projekt mechaniczny (CAD) robota mobilnego (badania własne) 
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Tab.III.2.1. Parametry robota (badania własne) 

Parametry mechaniczne 
Masa (kg): 
26,6 wraz z panelem PV oraz akumulatorami  
16,6 bez źródeł i magazynow energii 

Rozstaw osi kół lewo/prawo (m): 0.465  
Roztaw osi koł przód/tył (m): 0,600 

Szerokość opony (m) b =0,07 Długość (m): 0,77, szerokość (m): 0,54 
Promień opony (m) r= 0,085 
Maksymalna prędkość (km/h) : vmax=2 

Wysokość bez modułu PV (m): 0,375  
Wysokość z modułem PV (m): 0,605 

Silnik  
Typ: ARE-24V-4568-3000-R14-EN Prąd bez obciążenia / maksymalny 0,35A / 4,43° 
Moment obrotowy/za przekładnią 0,81 Nm Napięcie nominalne (V) Vnom = 24 V 
Przekładnia  planetarna 14:1 Obroty po przełożeniu 214/171 obr/min 
Moment maksymalny (zatrzymujący) 4 Nm Maksymalna prędkość robota: 2 km/h 
Parametry elektryczne  

 
 
 

 

System energetyczny (parametry projktowe) 
Napięcie magistrali , Vbus 24 V 
Maksymalna moc, Pmax 384 W 
Maksymalny prąd, Imax 16 A 
Moment maksymalny, τmax 16 Nm 
 
Magazyn oparty o superkondensator 
Zmierzna pojemość, Quc=0,269 Ah/ 1,67Wh 
Napięcie pracy, Vuc= 10-30 V 
Pojemność, Cuc= 15 F 
Maks. Prąd ładowania, rozład., Iucm +/-30 A 
 
Magazyn oparty o ogniwa li-ion 
Osiagana pojemność: Qbat=5 Ah x 4=20 Ah 
Maks. napiecie układuotwartego Voc: 16,8 V 
Maks. prąd rozładowania 2C, Ibtdisch =10 A 
Maks. prąd ładowania 1C, Ibtchar= 5 A 
 
 
Przetwornice  DC-DC  
(przykładowe parametry) 
Pojemność filtr wejście, Cin 220 μF 
Pojemność filtra wyjśca, Cbus 220 μF 
Częstotliwość pracy, fs 250-400 kHz 
Cewka/dławik L 10-15 μH, ESR, RL 2,7 mΩ 
Zakres pracy napiecia we: 0-50V 
Zakres pracy napiecia wy: 0-50V 
Maksymalna moc obciążenia: 125W  
(jededen przetwornik) 
Sprawność Eff%: pow. 94 

 
Generator energii:  Inne: 
Moduł fotowoltaiczny typ: SM 45    Projektowa ładowność (payload): do 20 kg 
Technologia: c-si (Cristalline Silicon)  
Pmpp=45 Wp Umpp=17,6 V, Impp=2,55 A, 
ISC=2,78 A, Uoc=20,9 V  

 

Wymiary,waga: 636x530x20 mm, 4,2 kg  
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2.2.Wybór technologii ogniwa słonecznego do zastosowań w robotyce mobilnej 

Zadanie wyboru technologii ogniwa słonecznego dla robota mobilnego nie jest 

zadaniem prostym i wymaga prowadzenia dokładnej analizy wielokryterialnej zachowania się 

ogniw słonecznych w warunkach charakterystycznych dla miejsca ich zainstalowania.  

W praktyce eksploatacyjnej robota mobilnego często następuje, niezależnie od pory dnia, 

zmiana kąta ekspozycji modułu PV, co wpływa na zmianę kształtu widma promieniowania 

słonecznego energii fotonów docierających do powierzchni generatora fotowoltaicznego.  

 Czynnikami, które należy brać pod uwagę przy wyborze technologii ogniw 

słonecznych dla zastosowań w robotyce mobilnej są: (i) wpływ orientacji płaszczyzny 

ekspozycji modułu solarnego, (ii) wpływ wartości współczynnika masy powietrza  

na parametry modułu, w szczególności na sprawność konwersi oraz (iii) wpływ temperatury  

i wilgotności powietrza na pracę generatora fotowoltaicznego. Należy tutaj podkreślić,  

że robot może być wyposażony w układ mechaniczny umożliwiający optymalne 

zorientowanie modułu zarówno w trakcie pracy jak i w momencie ładowania akumulatorów. 

Płaszczyzna ekspozycji w tym przypadku może być rozpatrywana podobnie jak w systemach 

nadążnych – śledzących promieniowanie słoneczne.  

Do jakościowej oceny zagadnienia, niezbędna jest podstawowa informacja o zasobach energii 

słonecznej w warunkach geograficznych Polski oraz znajomość i specyfika pracy instalacji 

fotowoltaicznych. Badania prowadzone przy współudziale autora pracy pt. „Długookresowe 

badania instalacji PV w polskich warunkach meteorologicznych” w ramach projektu 

EEA GRANTS PL081 „Fotowoltaika i sensory w proekologicznym rozwoju Małopolski, 

realizowane w latach 2007-2010, pozwoliły na bardzo szczegółową ocenę zachowania 

instalacji fotowoltaicznych w systemie wydzielonym (stand alone) oraz zintegrowanym  

z siecią energetyczną (grid connected). Podstawowym zadaniem realizowanym w tym 

temacie badawczym było zebranie jak największej ilości danych pomiarowych związanych  

z pracą instalacji fotowoltaicznych, działających w warunkach pogodowych południowej 

Polski. Dzięki temu uzyskano bardzo bogaty materiał porównawczy nie tylko o charakterze 

statystycznym, ale i regionalnym. 

2.2.1. Oszacowanie zasobów energetyki słonecznej w warunkach geograficznych 
Polski 

 Warunki meteorologiczne na terenie Polski (kształtujące między innymi ilość energii 

słonecznej docierającej do powierzchni Ziemi) charakteryzują się bardzo nierównomiernym 

rozkładem promieniowania słonecznego w cyklu rocznym. Około 80% całkowitej rocznej 
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sumy nasłonecznienia przypada na sześć miesięcy sezonu wiosenno-letniego (od kwietnia  

do końca września). Czas aktywności Słońca, czyli ilość godzin słonecznych w okresie zimy, 

wynosi około 8 godzin dziennie, osiągając w lecie około 16 godzin dziennie. Widać stąd 

wyraźnie, że w okresie letnim dostępna energia promieniowania słonecznego jest znacząco 

większa niż w zimie, kiedy zapotrzebowanie na nią jest największe. Cechą szczególną 

strumienia energii na terenie Polski jest znaczny udział promieniowania rozproszonego  

w promieniowaniu całkowitym. Uśrednione wielkości w skali roku wynoszą około 50%,  

a w czasie miesięcy zimowych (listopad – luty) osiągają wielkości 65–73%. Roczna gęstość 

promieniowania słonecznego padającego na powierzchnię poziomą (na wysokości 0 m n.p.m) 

waha się w granicach od około 959 – 1200 kWh/m2 w zależności od regionu kraju. Górna 

wartość napromieniowania jest wartością chwilową, którą można zmierzyć w okresie letnim. 

 Do właściwej oceny pracy instalacji solarnych, niezbędne jest zbieranie informacji  

o warunkach pogodowych panujących w miejscu jej lokalizacji. Aby potwierdzić 

średnioroczne rozkłady promieniowania słonecznego, w Tab.III.2.2 oraz na Rys.III.2.3 

umieszczono uśrednione miesięcznie dane godzinowe najważniejszych parametrów 

niezbędnych przy symulacji oraz analizie pracy systemów fotowoltaicznych, zebrane w stacji 

meteorologicznej AGH, znajdującej się na dachu pawilonu C-3 (Bąchorek, et al., 2012).  

Analizując Tab.III.2.2 i Rys.III.2.3 łatwo zauważyć, że całoroczne warunki nasłonecznienia  

w Krakowie nie odbiegają ilościowo od lokalizacji na terenie centralnych obszarów Niemiec 

– najdynamiczniej rozwijającego się na Świecie rynku fotowoltaicznego. Z zarejestrowanej 

struktury promieniowania wynika natomiast, że promieniowanie rozproszone stanowi prawie 

połowę promieniowania całkowitego, dlatego traci sens stosowanie w Polsce w systemach 

solarnych układów koncentratorowych.  
Tab.III.2.2. Uśrednione parametry pogodowe w referencyjnym roku 2009 
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Rys.III.2.3. Struktura promieniowania słonecznego zarejestrowana w roku 2009 

(badania własne AGH) 

 
 Jednym z istotnych parametrów wpływających na sprawność generatora 

fotowoltaicznego jest jego temperatura pracy. Zależy ona od mocy promieniowania 

słonecznego oraz od efektywności wymiany ciepła między modułami fotowoltaicznymi  

a otoczeniem. To ostatnie zjawisko determinowane jest natomiast przez (i) temperaturę 

powietrza (otocznia), (ii) prędkość wiatru oraz (iii) sposób montażu paneli fotowoltaicznych. 

Przykładowy rozkład dzienny temperatury oraz intensywności promieniowania słonecznego 

wykonany na podstawie pomiarów w roku 2009, został pokazany na Rys.III.2.4. 

 
Rys.III.2.4. Całoroczny rozkład temperatury i natężenia promieniowania słonecznego zarejestrowany 

przez instrumenty pomiarowe stacji meteorologicznej AGH w roku 2009 (badania AGH) 
(Rodziewicz, et al., 2013) 
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2.2.2. Nachylenie płaszczyzny ekspozycji POA 

W praktyce, w systemach fotowoltaicznych nie stosuje się horyzontalnego ułożenia 

modułów, gdyż ich nachylenie np. o kąt 25o powoduje średnio 15% wzrost rocznego uzysku 

energii. Aby wykonać badania wpływu zorientowania ogniwa słonecznego, np. na ilość 

generowanej przez nie energii, autor używał początkowo stanowiska badawczego, 

zaprojektowanego z myślą o pomiarach rzeczywistych charakterystyk modułów 

fotowoltaicznych. System pomiarowy składał się z zestawu paneli fotowoltaicznych, 

zainstalowanych na metalowej, mechanicznej konstrukcji umożliwiającej obrót w osiach 

azymutu oraz elewacji (Rys.III.2.5). Rozwiązanie techniczne pozwala na osiągnięcie 

dowolnego położenia kątowego panelu głównego w zakresie od -140° do 140° dla osi 

azymutu oraz od 28o do 90o dla osi elewacji oraz śledzenie pozycji słonecznej z użyciem 

algorytmu zegarowego (Chylaszek, 2006). 

W przypadku badań wpływu kąta odchylenia modułów wymagane jest 

zarejestrowanie minimum kilkudziesięciu albo kilkuset charakterystyk  

prądowo- napięciowych. System pomiarowy został rozbudowany o sterownik umożliwiający 

podpięcie odpowiedniego panelu fotowoltaicznego do linii pomiarowej miernika 

charakterystyk I-V Checker MP-170 firmy ECO Instruments oraz o kontroler wychylenia 

modułów bocznych (Rys.III.2.6). 

        
Rys.III.2.5.  System pomiarowy paneli fotowoltaicznych: a. widok poglądowy konstrukcji  

w skrajnych pozycjach lewego oraz prawego panelu, b. rozkład paneli fotowoltaicznych 
zainstalowanych na metalowej konstrukcji oraz schemat elektryczny sterowania układu nadążnego 

(Chylaszek, 2006) 
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Rys.III.2.6. Schemat podłączeń podzespołów do zbierania charakterystyk prądowo – napięciowych 

(Robak , 2010) 

 

Dane z pomiarów charakterystyk zapisywane są w bazie danych, zainstalowanej na lokalnym 

komputerze w dwóch tabelach: “experiment” oraz “characteristic”. W tabeli ‘experiment’ 

zapisywane są rzeczywiste wartości charakteryzujące moduł PV: Isc [A], Voc [U], Pm [W],  

Im [A], Vm [V], Eff [%], FF[%], Irr [Wm-2], Tpv [oC ] oraz przeliczne wartości dla warunków 

STC (Isc_STC [A], Voc_STC [V], Pm_STC [W], Im_STC [A], Vm_STC [V], Eff_STC [%], FFSTC [%], IrrSTC 

[Wm-2], Tpv_STC [oC]). Natomiast w tabeli ‘characteristic’ zapisywane są wszystkie punkty 

charakterystyki prądowo-napięciowej otrzymane podczas pojedynczego pomiaru.  

W początkowych badaniach (Chojnacki, et al., 2008), analizowano wpływ odchylenia  

od położenia optymalnego na następujące parametry elektryczne modułu: Pmax, Isc, Voc.  

W badaniu zebrano łącznie ok. 3000 charakterystyk dla następujących kątów odchylania  

od położenia optymalnego: 0, 10, 20, 30 dla modułu odchylonego od osi azymutu oraz  

tak samo dla osi elewacji. Ponieważ charakterystyki były zbierane dla różnych wartości 

oświetlenia i okresów dnia przy zmieniającym się widmie promieniowania słonecznego, dane 

poddano obróbce statystycznej. 
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a) b) 

  
Rys.III.2.7. a) Charakterystyka Pmpp vs Irr, dla różnych kątów  (0 o, 10 o, 20 o, 30o) odchylenia 

modułu PV3 od położenia optymalnego, b) Charakterystyka Pmpp vs Temp. modułów dla różnych 
poziomów oświetlenia (Chojnacki, et al., 2008) 

 

Dla modułu PV3 odchylanego w płaszczyźnie elewacji o kąty kolejno 10, 20, 30°  

od położenia optymalnego, największy obserwowalny spadek mocy wyniósł -4,82% przy 

odchyleniu o 30o. Należy podkreślić, że dla kątów odchylenia 10 i 20°, obserwowalny był 

niewielki wzrost mocy modułów PV. Pierwszy wniosek, który się nasunął przy obserwacji tak 

małych spadków mocy w zależności od odchylenia oraz anomalii związanych z przyrostem 

mocy wskazywał, że precyzja algorytmu pozycjonowaniu układów nadążnych PV nie jest tak 

istotna jak zakładano. Analiza danych wykluczyła błędy w działaniu algorytmu śledzącego 

pozycję słoneczną. Ponadto trendy charakterystyk prezentujących zależność mocy modułów 

w punkcie mocy maksymalnej Pm od wartości oświetlenia Er dla wykonanych pomiarów 

okazały się niemal liniowe co potwierdza prawidłowość przeprowadzonych pomiarów. 

Również wpływ temperatury modułów (Tc) na moc w punkcie MPP dla rożnych wartości 

oświetlania jest linowo malejący. Jedynym czynnikiem mającym wpływ na wyniki 

eksperymentu był wpływ lokalnego otoczenia, który powoduje zmiany w strukturze 

promieniowania słonecznego. Można potwierdzić eksperymentalnie, że okresowo  

na poziomie „00” budynku C-3 AGH, gdzie wykonano pomiary, rejestruje się nawet o 30% 

większe wartości promieniowania całkowitego niż mogą zarejestrować pyranometry na dachu 

budynku gdzie znajduje się stacja meteo. Dlatego w warunkach rzeczywistych należy 

rozgraniczyć pomiary wykonywane w różnych okresach dnia, ze względu na różnice w pracy 
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ogniw dla zmieniającego się widma promieniowania słonecznego. Wyniki późniejszych 

analiz odchylenia od położenia optymalnego z udziałem robota gąsienicowego  

(Więckowski, et al., 2010), okazały się bardzo użyteczne i zostały wykorzystane  

do określenia nowych założeń dla strategii kontroli kąta ustawienia modułu solarnego  

dla sytuacji, gdy robot musi szybko doładować swoje akumulatory. Analiza danych 

eksperymentalnych wykazuje, że optymalne orientowanie modułu PV spowoduje 

niewątpliwie znaczny przyrost energii (w eksploatowanych na AGH systemach nadążnych 

PV, przynosi w skali roku realnie nawet 30 do 35% energii więcej), ale dokładność 

orientowania modułu nie wymaga dużej precyzji pozycjonowania (Teneta & Wieckowski, 

2011). Zjawisko to zostało zaprezentowane na Rys.III.2.8a. 

Jak można zauważyć, odchylenie modułu np. o kąt 10o od położenia optymalnego, powoduje 

na tyle mały spadek mocy modułu bo mniej niż 10% całkowitej mocy, że wydaje się 

irracjonalne podejmowanie decyzji o włączaniu napędów robota w celu korekty kąta 

azymutu. Następnie należy określić w jakich odstępach czasu dokonywać repozycjonowania 

platformy tak, aby utrzymywać złożoną wartość odchyłki od położenia optymalnego. Innym 

sposobem może być ustawianie pozycji modułu z kilku minutowym wyprzedzeniem 

czasowym w stosunku do poprawnej aktualnej orientacji. Taki algorytm wymaga jednak 

wiedzy zarówno o aktualnym czasie oraz pozycji robota jak i wyliczenia pozycji słonecznej 

dla następnej chwili czasu. Decyzję o zmianie kąta ustawiania modułu PV warto uzależnić 

także od obserwacji zmian natężenia oświetlania (ustalenie progu zadziałania, strefy 

nieczułości). Najlepszym rozwiązaniem wydaje się użycie optycznego sensora kierunku 

oświetlenia np. używanego w opisywanych eksperymentach taniego czujnika S6560 firmy 

Hamamatsu (Rys.III.2.8b). Dodatkowo czujnik może dostarczać także istotnej informacji  

o poziomie natężenia oświetlenia rejestrowanego w płaszczyźnie orientacji ogniwa PV. 

Wszystkie prezentowane zabiegi mogą zabezpieczyć system robota przed 

niepożądanym wyciekiem energii.  
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Rys.III.2.8. Moc ogniwa słonecznego w zależności od jego kąta odchykenia od połaożenia 

optymalnego (deflection angle) oraz wykorzystany w testach czujnik kierunku oraz natężenia 
oświetlenia (Więckowski, et al., 2009) 

 

Najnowsze metody badawcze zaprezentowane w pracy (Rodziewicz, et al., 2013) 

bardzo dobrze charakteryzują zachowanie ogniwa słonecznego wykonanego w danej 

technologii, w szczególności jego dopasowanie spektralne do widma promieniowania 

słonecznego występującego w danej lokalizacji. Opierają się one główne na analizie rocznych 

rozkładów przestrzennych następujących wskaźników: (i) indeksów czystości nieba  

lub indeksów zachmurzenia, (ii) średnich wartości energii fotonów (APE) oraz  

(iii) użytecznych frakcji widma promieniowania słonecznego (UF). Na Rys.III.2.9 

zaprezentowano roczne dystrybucje użytecznych frakcji promieniowania słonecznego dla 

czterech różnych orientacji kątowych absorbera oraz 3 różnych technologii wykonania  

(c-Si, mc-Si oraz CIS). Korzystając z wykresów rozkładów UF, można wyciągać bardzo 

użyteczne informacje o pracy systemu solarnego przy zwróceniu uwagi na: (i) zakres wartości 
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wskaźnika UF dla danej technologii ogniwa słonecznego, (ii) sezonowe zmiany dystrybucji 

wskaźnika, związanych z przesuwaniem maksimum energii w widmie promieniowania 

słonecznego oraz (iii) sezonowe zmiany dystrybucji wskaźnika związanych ze zmianą kąta 

nachylenia absorbera energii. Należy podkreślić, że UF nie informuje bezpośrednio  

o rocznych zmianach intensywności oświetlenia i nie daje odpowiedzi na pytanie ile energii 

może wyprodukować moduł w rozpatrywanej technologii na przestrzeni roku. Wykresy 

przestrzenne określają jedynie dopasowanie spektralne (odpowiedź widmową) wybranego 

modułu fotowoltaicznego do widma promieniowania słonecznego padającego na jego 

powierzchnię, które przekłada się bezpośrednio na ocenę zmian wartości wydajności ogniwa 

słonecznego Eff, napięcia układu otwartego Voc i współczynnika wypełnienia FF (Fill 

Factor). Z drugiej strony, analiza rozkładów wartości parametrów ogniwa tj. prąd zwarcia ISC 

i moc maksymalna Pm, dla danego okresu ogniwa PV, możne być prowadzona z użyciem UF, 

ale tylko w odniesieniu do znanych wartości energii rejestrowanego instrumentalnie 

promieniowania słonecznego )(λCE  oraz zmian wartości współczynnika masy powietrza, 

czyli rozkładu widma )(0 λG . 

 
Rys.III.2.9. Rozkłady użytecznych frakcji promieniowania słonecznego UF na przestrzeni roku 2009, 
dla modułu wykonanego z krzemu monokrystalicznego c-Si dla różnych kątów orientacji absorbera 

a) moduł zorientowany horyzontalnie, b) moduł pod kątem optymalnym dla całego roku dla Krakowa, 
c) orientacja optymalna dla sezonu zimowego, d) moduł w pozycji wertykalnej 

 (Rodziewicz, et al., 2013) 
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Aby dokonać prawidłowego wyboru technologii ogniwa słonecznego do danego zastosowania 

praktycznego, w zakładanym okresie eksploatacji dla wybranej lokalizacji, nie wystarczy 

analiza zmienności czynników środowiskach mających wpływ na konwersję fotowoltaiczną. 

Dopiero powiązanie rozkładów użytecznych frakcji promieniowania słonecznego  

z dokładnymi pomiarami środowiskowymi (najlepiej w rozkładzie godzinowym dla całego 

roku), da gwarancję szerszej oceny oraz dopasowania technologii do płożenia geograficznego 

i czynników klimatycznych, co w konsekwencji doprowadzi do lepszego projektu 

wydzielonego systemu zasilania (Rys.III.2.10 i Rys.III.2.11). 

 
Rys.III.2.10. Rozkłady użytecznych frakcji promieniowania słonecznego UF na przestrzeni roku 
2009, dla modułu wykonanego z krzemu multi-krystalicznego mc-Si dla różnych kątów orientacji 
absorbera a) moduł zorientowany horyzontalnie, b) moduł pod kątem optymalnym dla całego roku  

dla Krakowa, c) orientacja optymalna dla sezonu zimowego, d) moduł w pozycji wertykalnej  
(Rodziewicz, et al., 2013) 

Powyższe analizy pozwoliły na wyciągnięcie wniosku, że zmiany w rozkładzie widma  

w zależności obrotu płaszczyzny POA, zaczynają być znaczące w godzinach rannych  

i popołudniowych (wtedy widoczne jest przesuwanie maksimum energii w widmie 

promieniowania). W tych przypadkach należy optymalnie orientować moduł PV 

zainstalowany na robocie mobilnym. Jest to bezpośrednia konsekwencja zachodzących zmian 
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w zawartości składowej rozproszonej w strukturze promieniowania padającego 

 

 
Rys.III.2.11. Rozkłady użytecznych frakcji promieniowania słonecznego UF na przestrzeni roku 
2009, dla modułu wykonanego w technologii cienkowarstwowej (CIS, CuInSe2) dla różnych kątów 

orientacji absorbera a) moduł zorientowany horyzontalnie, b) moduł pod kątem optymalnym  
dla całego roku dla  Krakowa o, c) orientacja optymalna dla sezonu zimowego  d) moduł w pozycji 

wertykalnej (Rodziewicz, et al., 2013) 

 na płaszczyznę ekspozycji (Rodziewicz, 2004). Z analizy prezentowanych wyników można 

np. wywnioskować, że moduły wykonane z krzemu multikrystalicznego (mc-Si) powinny 

znacznie lepiej pracować przy większych wartościach współczynnika masy powietrza AM,  

tj. w godzinach rannych i wieczornych. Moduły z krzemu monokrystalicznego (c-Si) radzą 

sobie znacznie lepiej w miesiącach jesienno-zimowych. Optymalnymi materiałami  

do konwersji fotowoltaicznej w systemach nadążnych są: krzem monokrystaliczny c-si, CIS  

i krzem multikrystaliczny m-si. Ze względu na konieczność stosowania w systemach 

nadążnych modułów mających wysoką sprawność konwersji fotowoltaicznej (używanie 

mniejszych powierzchni modułów wymaga mniejszej energii do pozycjonowania systemu 

nadążnego), optymalnym zastosowaniem jest więc krzem mono- i multikrystaliczny.  

W systemach stacjonarnych (np. fasady fotowoltaiczne), optymalnymi materiałami są: krzem 

amorficzny jedno- i wielo-złączowy, krzem multi-krystaliczny oraz CIS, co zostało 

potwierdzone obserwacjami zachowania ogniw słonecznych dla systemów PV, 
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zintegrowanych z fasadami budynków BIPV (badania AGH). (Chojnacki , et al., 2007), 

(Chojnacki , et al., 2008), (Chojnacki , et al., 2009). 

 

2.3. Dobór ogniwa słonecznego do zastosowań w robotyce mobilnej 

Procedura projektowania systemu zasilania solarnego dla autonomicznego robota 

mobilnego, może być łatwo zaadoptowana na podstawie dostępnych metod dotyczących 

projektowania autonomicznych systemów PV. 

Doboru podstawowych elementów wydzielonego systemu zasilania z generatorem 

fotowoltaicznym (stand alone), dokonać można w procedurze składającej się z 6 kroków: 

1) Określenie mocy chwilowej pobieranej ze źródła przez wszystkie obciążenia systemu 

robota oraz oszacowanie wymaganej energii w rozkładzie godzinowym, tygodniowym 

lub sezonowym. W przypadku robota mobilnego, profil obciążania można uzyskać 

w trakcie eksperymentów terenowych, za pomocą monitorowania prądowego 

magazynów oraz obciążeń robota,  

2) Oszacowanie dostępnej energii promieniowania słonecznego docierającego  

do płaszczyzny ekspozycji ogniwa słonecznego. Należy uzyskać dokładne dane  

(co najmniej godzinowe) dla całego roku. Korzystne jest posiadanie informacji 

zarówno o ilości i strukturze promieniowania słonecznego (stosunek składowej 

bezpośredniej do rozproszonej), jak i danych z monitoringu środowiskowego,  

tj. temperatura czy prędkość wiatru. Najlepiej, aby dane meteo pochodziły z miejsca 

lub obszaru gdzie planuje się eksploatację robota mobilnego, 

3) Projekt panelu PV – wybór modułu (ilość i sposoby połączenia). Ustalenie mocy 

panelu PV, powinno uwzględniać: (i) okresy o słabym poziomie promieniowania 

słonecznego, (ii) pojemość banku energii, (iii) charakterystykę profilu obciążenia,  

(iv) parametry dynamiczne elementu systemu energetycznego, a także (v) straty 

(połączenia kablowe, sprawność przetworników energii, sprawność magazynów oraz 

układów napędowych). Panel PV powinien produkować w ciągu dnia taką samą ilość 

energii jaka jest wymagana przez obciążenie. Należy mieć na uwadze,  

że w miesiącach letnich może występować nadprodukcja energii w stosunku  

do miesięcy zimowych. Jeżeli wystąpią braki w dostępności energii słonecznej,  

to będą one pokrywane z magazynu energii. Możliwość zamontowania na konkretnej 

konstrukcji robota ogniwa słonecznego jest ograniczona i wymaga znalezienia 

kompromisu pomiędzy łączną masą źródeł energii (akumulatora i ogniw słonecznych) 
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a całkowitym udźwigiem robota. W tej sytuacji moc ogniwa PV jest także 

ograniczona wagą oraz gabarytami modułu, 

4) Ustalenie pojemności oraz typu akumulatorów. Pojemność akumulatora określa 

długość autonomii energetycznej systemu zasilania liczoną w dniach / godzinach,  

dla sytuacji braku lub ograniczonej dostępności do energii słonecznej, 

5) Rozpatrzenie możliwości zastosowania systemu hybrydowego, wykorzystującego 

dodatkowe źródło energii (tzw. generator pomocniczy). W przypadku robota 

mobilnego dodatkowym generatorem pomocniczym może być: (i) dodatkowy 

magazyn energii - akumulator lub super kondensator, (ii) ogniwo paliwowe  

lub (iii) generator spalinowy. Dopuszczalne są koncepcje wykorzystania stacji 

ładujących (doków), zasilanych z ogniw słonecznych o większej mocy i rozmiarach 

oraz wadze przekraczającej możliwości nośne platformy robota mobilnego lub stacje 

dokujące zasilane z lokalnej sieci energetycznej (AC grid),  

6) Wybór komponentów i ich konfiguracja. 

Po wstępnym wymiarowaniu systemu robota mobilnego z generatorem fotowoltaicznym,  

do oszacowania wydajności tworzonego systemu wykorzystano symulację w programie 

Pvsyst. Wyniki są prawidłowe i mogą przybliżać rzeczywistość tylko wtedy, gdy wszystkie 

przewidywalne warunki pracy systemu (ilość promieniowania słonecznego, zużycie energii) 

oraz dane i parametry charakteryzujące specyfikę elementów systemu i jego strukturę  

są dokładnie znane. Najważniejszymi parametrami, charakteryzującymi działanie systemu 

PV, mogącymi być wskaźnikami dobrego zaprojektowania systemu wydzielonego są: 

1) Udział energii słonecznej (Solar Fraction) – stosunek zużytej energii słonecznej  

do całkowitej konsumpcji energii. FSOL=EPVuse/ETOTAL. W systemach wydzielonych 

bez generatora pomocniczego, używa się jeszcze jednego wskaźnika jakim jest 

współczynnik LOL (Lost of load) określający prawdopodobieństwo krótkich 

wyłączeń. Wskazuje on, jak często system zasilania solarnego przestaje dostarczać 

energię od obciążenia w sytuacjach, gdy mogła być ona wykorzystana. Te dwa 

wskaźniki w fotowoltaice powiązane są zależnością LOL= 1 - FSOL.  

Udział energii słonecznej jest najważniejszą wielkością odniesienia przy doborze 

mocy generatora fotowoltaicznego oraz pojemności magazynu energii. Dobre wartości 

tego wskaźnika można uzyskać poprzez wiele kombinacji wielkości generatora 

fotowoltaicznego oraz pojemności akumulatorów. Inne czynniki (koszt, powierzchnia 

dostępna pod montaż) mogą odegrać rolę ograniczającą wartość współczynnika 
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udziału energii słonecznej. W odniesieniu do technicznej strony instalacji zasilania 

solarnego należy upewnić się, czy prąd generatora nie przekroczy zakresu 

dopuszczalnego lub czy osiągnie wartość wystarczającą aby zapewnić pełne 

naładowanie magazynów energii, 

2) Współczynnik wydajności (Performance Ratio) PR - charakteryzuje straty i precyzuje 

jak bardzo system w swojej pracy zbliża się do maksymalnych wartości mocy 

dostarczonej przez generator PV. Jest zdefiniowany przez stosunek użytej energii 

słonecznej, do energii Erat, która teoretycznie mogłaby być wyprodukowana, gdyby 

moduł PV pracował w warunkach STC. Parametr ten jest w dużym stopniu niezależny 

od sprawności konwersji generatora PV i warunków oświetleniowych w których 

pracuje, tak więc jest on odpowiedni do porównywania własności różnych systemów, 

lub wariantów jednego systemu zasilania,  

3) Uzysk końcowy (Final yield) to średnia dzienna ilość użytej energii słonecznej 

odniesiona do 1 kW zainstalowanej mocy generatora Prat:  

YF  = (EPVuse/dzień) / Prat [h/dzień]. Wyraża on ilość użytej energii słonecznej poprzez 

równoważoną ilość godzin dziennej pracy w pełni obciążonego generatora  

w warunkowych STC. Parametr ten zależy od warunków oświetleniowych i strat  

w systemie, ale nie zależy od rozmiaru systemu. W analizie danych niższe wartości 

uzysku końcowego są powodowane nadprodukcją energii w okresie letnim, która 

 nie jest wykorzystywana w całości. 

Symulacyjna ocena doboru komponentów systemu wydzielonego z użyciem PVSYST 

 Aby przybliżyć zachowanie systemu energetycznego robota zasilanego z generatora 

fotowoltaicznego, wykonano symulacje dla kilku przedstawionych poniżej wariantów 

konfiguracyjnych, których ilość ograniczono do najważniejszych, mających zasadniczy 

wpływ na uzysk energetyczny systemu. 

Wariant I: Jako punkt startowy przyjęto następujące wartości wejściowe: 

Generator energii: moduł PV o mocy 45Wp (c-si). Moc generatora energii w projekcie 

robota jest mocno ograniczona gabarytami oraz wagą. Ze względu na duże fluktuacje zmian 

w dostępności promieniowania słonecznego dla polskich szerokości geograficznych,  

w zakładanym rocznym okresie eksploatacji robota, moc dobranego modułu słonecznego  

nie zawsze będzie wystarczająca, aby pokryć wszystkie potrzeby energetyczne wynikające  

z przyjętego profilu pracy robota. Aby prześledzić dynamikę zmian, założono całoroczną 

pracę robota o natężeniu: 5dni w tygodniu, przy średniej konsumpcji energii na poziomie  
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do 150 Wh w ciągu dnia. Robot nie prowadzi operacji w ciągu nocy. Przyjęto równomierny 

profil godzinowy obciążenia mocą robota (Rys.III.2.12). Przy powyższych warunkach, 

niemożliwe staje się spełnienie założenia pokrycia w 100% całości potrzeb energetycznych 

obciążania. Wartość prawdopodobieństwa krótkich wyłączeń systemu (Lost of Load) należy 

przyjąć na poziomie nie mniejszym niż 20%. 

 
Rys.III.2.12. Profil dzienny „równomierny” obciążenia robota 

Orientacja modułu PV: stała wartość kąta elewacji 35° (optymalny całoroczny), zmienna 

wartość kąta azymutu (w systemie śledzącym, nadążnym). 

Pojemność magazynów energii: akumulator li-ion: 22,4 Ah + 0,3 Ah Ucap. Magazyn 

energii robota jest w stanie zapewnić ok. 300 Wh. Przy zakładanym profilu pracy robota jest 

to wartość równa 2 dni autonomii. Zakłada się również brak udziału generatora 

pomocniczego. Symulacje zostały wykonane z użyciem specjalizowanego oprogramowania 

PVsyst w wersji 5.66. Symulacje zostały przeprowadzone dla trzech wariantów w taki 

sposób, aby zaprezentować wpływ kluczowych elementów składowych systemu 

wydzielonego na dynamikę zmian energii w systemie. W wariancie I analizowano wpływ 

zmiany profilu obciążenia robota z równomiernego na poranny (Rys.III.2.13a) oraz 

popołudniowy (Rys.III.2.13b). W wariancje II zwiększono o 100% moc generatora 

fotowoltaicznego, natomiast w wariancie III podwojono pojemność magazynu energii. 

Wyniki symulacji dla założeń wariantu I, zostały zaprezentowane w Tab.III.2.3, Tab.III.2.4 

i Tab.III.2.5 dla wariantu II w Tab.III.2.6 oraz dla wariantu III w Tab.III.2.7. Porównanie 

zmiany pojemności magazynu energii SOC [%] dla trzech wariantów symulacji 

przedstawiono na Rys.III.2.14.  

Oznaczenia parametrów w kolumnach tabel:  
E Array – efektywna ilość energii wytworzonej na wyjściu generatora fotowoltaicznego, 
E Load – energia wymagana przez odbiorniki w systemie, 
E User – energia dostarczona do systemu, 
E Unused – straty energii, tj. nadwyżki w produkcji energii których nie można zmagazynować,   
SolFrac(Solar Fraction), PR(Performance Ratio) – omówione w rozdziale współczynniki jakości  
SOC Beg, SOC End – średnie wartości naładowania akumulatora na początku oraz końcu okresu 
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Rys.III.2.13. Profile dzienny obciążenia robota a) praca rano b) praca po południu 

 

Tab.III.2.3. Wyniki symulacji dla założeń wg wariantu I – profil obciązenia „równomierny” 
 E Array E Load E User E Unused SolFrac PR SOC Beg SOC End 
 kWh kWh kWh kWh     
January 1,183 3,45 1,019 0,032 0,295 0,636 0,6 0,571 
February 2,135 3 1,87 0,053 0,623 0,655 0,571 0,599 
March 3,27 3,3 2,691 0,471 0,816 0,562 0,599 0,996 
April 3,996 3,15 3,15 1,214 1 0,484 0,996 0,887 
May 4,511 3,45 3,381 2,466 0,98 0,381 0,887 0,918 
June 4,444 3,15 3,15 1,99 1 0,368 0,918 0,998 
July 4,423 3,3 3,3 2,67 1 0,358 0,998 0,753 
August 4,444 3,45 3,45 1,853 1 0,421 0,753 0,42 
September 3,55 3 2,788 0,818 0,929 0,506 0,42 0,905 
October 2,909 3,45 2,758 0,43 0,799 0,665 0,905 0,407 
November 1,459 3,3 1,29 0,22 0,391 0,662 0,407 0,299 
December 0,883 3,15 0,723 0,087 0,23 0,591 0,299 0,382 
Year 37,208 39,15 29,57 12,105 0,755 0,466 0,6 0,382 

 

Tab.III.2.4. Wyniki symulacji dla założeń wg wariantu I – profil obciążenia „praca poranna” 

 E Array E Load E User E Unused SolFrac PR SOC Beg SOC End 
 kWh kWh kWh kWh % % % %  
January 1,123 3,45 0,863 0,072 0,25 0,539 0,6 0,723 
February 2,074 3 1,762 0,182 0,587 0,617 0,723 0,64 
March 3,1 3,3 2,497 0,687 0,757 0,521 0,64 0,996 
April 3,929 3,15 3,059 1,394 0,971 0,471 0,996 0,895 
May 4,19 3,45 3,309 2,983 0,959 0,373 0,895 0,917 
June 4,196 3,15 3,075 2,3 0,976 0,359 0,917 0,998 
July 4,282 3,3 3,3 2,929 1 0,358 0,998 0,828 
August 4,301 3,45 3,333 1,853 0,966 0,406 0,828 0,522 
September 3,354 3 2,582 1,002 0,861 0,468 0,522 0,906 
October 2,77 3,45 2,453 0,48 0,711 0,592 0,906 0,628 
November 1,385 3,3 1,17 0,112 0,354 0,6 0,628 0,619 
December 0,852 3,15 0,656 0,058 0,208 0,536 0,619 0,633 
Year 35,558 39,15 28,059 14,052 0,717 0,442 0,6 0,633 

a) b) 
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Tab.III.2.5. Wyniki symulacji dla założeń wg wariantu I – profil obciążenia „praca popołudniu” 
 E Array E Load E User E Unused SolFrac PR SOC Beg SOC End 
 kWh kWh kWh kWh % % % %  
January 1,183 3,45 1,004 0,032 0,291 0,627 0,6 0,603 
February 2,126 3 1,721 0,144 0,574 0,603 0,603 0,598 
March 3,106 3,3 2,437 0,815 0,739 0,509 0,598 0,992 
April 3,89 3,15 3,096 1,392 0,983 0,476 0,992 0,797 
May 4,703 3,45 3,37 2,256 0,977 0,38 0,797 0,892 
June 4,607 3,15 3,096 1,918 0,983 0,361 0,892 0,995 
July 4,542 3,3 3,3 2,503 1 0,358 0,995 0,634 
August 4,4 3,45 3,352 1,959 0,972 0,409 0,634 0,482 
September 3,398 3 2,525 1,072 0,842 0,458 0,482 0,905 
October 2,756 3,45 2,491 0,538 0,722 0,601 0,905 0,448 
November 1,418 3,3 1,197 0,07 0,363 0,614 0,448 0,503 
December 0,793 3,15 0,624 0,141 0,198 0,509 0,503 0,536 
Year 36,922 39,15 28,212 12,839 0,721 0,445 0,6 0,536 

 

 

 

Tab.III.2.6. Wyniki symulacji dla założeń wg. wariantu II –profil obciązenia „rówmomierny”- 
zwiększenie mocy ogniwa słonecznego do poziomu 90 Wp 

 E Array E Load E User E Unused SolFrac PR SOC Beg SOC End 
 kWh kWh kWh kWh % % % %  
January 1,924 3,45 1,532 0,436 0,444 0,478 0,6 0,863 
February 3,371 3 2,892 0,989 0,964 0,507 0,863 0,474 
March 4,437 3,3 3,033 2,916 0,919 0,317 0,474 1 
April 5,33 3,15 3,15 5,039 1 0,242 1 0,913 
May 6,629 3,45 3,45 6,63 1 0,194 0,913 0,901 
June 6,239 3,15 3,15 5,951 1 0,184 0,901 1 
July 6,501 3,3 3,3 6,653 1 0,179 1 0,875 
August 5,998 3,45 3,45 5,562 1 0,21 0,875 0,572 
September 4,75 3 3 3,28 1 0,272 0,572 1 
October 4,296 3,45 3,45 2,128 1 0,416 1 0,577 
November 2,462 3,3 1,996 0,469 0,605 0,512 0,577 0,777 
December 1,454 3,15 1,189 0,502 0,377 0,485 0,777 0,621 
Year 53,391 39,15 33,592 40,553 0,858 0,265 0,6 0,621 
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Tab.III.2.7. Wyniki symulacji dla założeń wg wariantu III – profil obciązenia „rówmomierny”- 
zwiększenie pojemności magazynu do poziomu 90 Ah 

 E Array E Load E User E Unused SolFrac PR SOC Beg SOC End 
 kWh kWh kWh kWh % % % %  
January 1,198 3,45 1,049 0,006 0,304 0,655 0,6 0,614 
February 2,169 3 2,058 0,003 0,686 0,721 0,614 0,466 
March 3,434 3,3 2,623 0,296 0,795 0,547 0,466 0,987 
April 3,966 3,15 3,15 1,185 1 0,484 0,987 0,938 
May 4,482 3,45 3,45 2,325 1 0,389 0,938 0,932 
June 4,4 3,15 3,15 1,896 1 0,368 0,932 0,992 
July 4,401 3,3 3,3 2,4 1 0,358 0,992 0,873 
August 4,401 3,45 3,45 1,73 1 0,421 0,873 0,72 
September 3,636 3 3 0,664 1 0,544 0,72 0,925 
October 3,126 3,45 3,45 0,088 1 0,832 0,925 0,25 
November 1,461 3,3 0,967 0,009 0,293 0,496 0,25 0,634 
December 0,897 3,15 0,764 0,015 0,243 0,624 0,634 0,585 
Year 37,572 39,15 30,412 10,618 0,777 0,479 0,6 0,585 

 

 
Rys.III.2.14. Zmiany pojemności magazynu energii SOC [%] dla trzech wariantów symulacji 

 

Wnioski: Wariant I symulacji jest wariantem zoptymalizowanym pod kątem projektowanego 

systemu robota mobilnego. Jak pokazują wyniki symulacji dla wariantów II oraz III,  

w miesiącach letnich, zwiększanie pojemności magazynu energii nie przekłada się  

na zwiększanie współczynnika FSOL systemu, co może zostać uzyskane tylko dzięki 
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odpowiedniemu dobraniu mocy generatora PV. W okresie tym obserwuje się również niższe 

wartości współczynnika PR wynikające z nadwyżek produkowanej energii, której już nie 

można zmagazynować ze względu na skończoną pojemność akumulatora. Dla każdego 

wariantu symulacyjnego analizowano również dynamikę zmian pojemności magazynu 

energii. Porównując histogramy średnich dziennych wartości pojemności można 

zaobserwować, że zwiększenie mocy generatora energii zwiększa średni poziom naładowania 

magazynu energii z 71% na 80%. Zwiększenie pojemności magazynu energii (wariant III), 

nie poprawia już zasadniczo wartości wskaźników jakości. Zmniejszeniu ulegają natomiast 

straty energii związane z magazynowaniem nadwyżek energii (EUnused). 

2.4. Przetworniki napięcia z kontrolerem MPPT dla systemów zasilania solarnego 
małej mocy 

Dopasowanie źródła energii o zmieniających się parametrach (moduł PV) do potrzeb 

przetwornicy ładującej akumulatory oraz sterującej rozpływem zmagazynowanej energii jest 

zagadnieniem wymagającym zaprojektowania i wykonania wysokosprawnej przetwornicy 

napięcia, realizującej funkcje regulatora poszukującego punktu mocy maksymalnej  

dla ogniwa słonecznego (MPPT) (Femia, et al., 2012). 

W ramach realizacji badań dotyczących budowy wydajnych przetworników napięcia, 

wykonano wysokosprawną przetwornicę synchroniczną – buck-boost, opartą o kontroler 

LT3791-1 firmy Linear Technology (Rys.III.2.15a). Zakres napięcia wejściowego  

to: 12-57 V, zakres napięcia wyjściowego: 12-30 V. Termogram dla pełnego obciążenia mocą 

przetwornicy dla wartości 120 W (Uwy= 24 V/ 5 A, sprawność peak eff.=95%) przedstawiono 

na Rys.III.2.15b. Kontroler ten nie posiada wbudowanej funkcji śledzenia punktu MPPT  

ale oferuje bardzo dużą uniwersalność, która przekłada się na prostotę i dowolność  

w realizacji układów regulacji napięcia i prądu w trybie autonomicznym oraz za pomocą 

zewnętrznego kontrolera. Układ LT3791-1 poza podstawowymi blokami regulacji 

(stabilizacja napięcia/prądu wyjściowego), posiada wbudowane przetworniki typu: 

prąd/napięcie pozwalające monitorować poziom natężenia na wejściu i wyjściu przetwornicy. 

Dodatkową cechą jest posiadanie wejścia, ograniczającego liniowo prąd pobierany przez 

obciążenie lub ze źródła napięcia. Za pomocą układu LT3791-1 oraz energooszczędnego 

mikrokontrolera wyposażonego w dwukanałowe przetworniki ADC oraz DAC, wykonano 

zaprezentowane schematycznie na Rys.III.2.16 sterowanie w układzie ograniczania prądu 

modułu fotowoltaicznego. W mikro kontrolerze avr serii xmega w języku ANSI C 

zaimplementowano opisany w pracy klasyczny algorytm MPPT (perturb and observe). 
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a) b) 

  
Rys.III.2.15. Wykonana przetwornica synchroniczna 

 
Rys.III.2.16. Schemat blokowy przedstawiający zaimplementowaną metodę sterowania w układzie 

ograniczania prądu modułu PV (Femia, et al., 2012) 

 

Zaprojektowany i wykonany prototyp przetwornicy w topologii buck - boost w testach  

z obciążeniem rezystancyjnym dla zakresu mocy do 50 W, osiąga maksymalną sprawność 

93% w trybie podnoszenia napięcia (Uin=12 V / Uout=24 V) oraz 96% w trybie obniżania 

napięcia (Uin=36 V / Uout=24 V). Sprawność konwersji energii przetwornicy LT3791-1, 

porównano z dedykowaną do aplikacji solarnych impulsową przetwornicą SM72445 firmy 

Texas Instrument  (moduł ewaluacyjny SM72445EVM), która przy testowanym zakresie 
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obciążenia od 0 do 50 W, osiąga nieco większe wartości sprawności, odpowiednio 96%  

 w trybie boost oraz 96,7% w trybie buck. W przypadku zdecydowania się na użycie 

większego modułu PV dla zasilania robota mobilnego, obie przetwornice dysponują 

wystarczającym zapasem mocy, tj. powyżej 100 W aby sprostać temu zadaniu. Ważną 

kwestią jest również sprawdzenie efektywności pracy przetwornic także dla niskiego 

zapotrzebowania na moc odbiornika. 

Sprawność obecnie stosowanych ogniw PV, jest nadal na tyle niska  

(7-20% w zależności od technologii), że nie można pozwolić na nieoptymalne dopasowanie 

odbiornika energii do źródła zasilania i straty energii w systemie. Okazuje się, że nawet przy 

niskim poziomie obciążenia proces ładowania magazynów energii może być kontynuowany  

z relatywnie dużą efektywnością. Na rysunku Rys.III.2.17 przedstawiono przebiegi 

sprawności wykonane dla przetwornicy LT3791-1, w zależności od prądu pobieranego  

z modułu PV. Sprawność wyliczono ze wzoru (2.1), uwzględniając prąd pobierany przez 

układ mikrokontrolera podczas pracy.  

ucSOLARSOLAR

LoadLoad

IIU
IU

−×
×

=η     (2.1) 

 
Rys.III.2.17. Sprawność przetwornicy LT3791-1 w zależności od prądu fotoogniwa dla niskich 

wartości obciążenia. Wykres sprawności wyznaczony dla dwóch wartości oświetlenia (180 Wm2 oraz 
około ok 800Wm2) 

 

Nawet dla małych prądów obciążenia do 180 mA, przetwornica osiąga maksymalną 

sprawność dochodzącą do 80%. W przypadku większych wartości prądu obciążenia do 1A, 

sprawność zmienia się w granicach od 81,5% do 87%, w przybliżeniu liniowo wraz  
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ze wzrostem natężenia promieniowania. Sprawność przetwornicy LT3791-1 dla pełnego 

zakresu mocy została przedstawiona na Rys.III.2.18. 

 
Rys.III.2.18. Sprawność przetwornicy LT3791-1 dla pełnego zakresu  mocy 5-120 W 

 

W projekcie robota ze względu na efektywność, koszt oraz mniejszy stopień 

skomplikowania - jako kontroler MPPT, wybrano przetwornicę opartą o zintegrowany układ 

kontrolera MPPT, SM72445. Dodatkowym atutem układu SM72445 jest wbudowany 

interfejs komunikacyjny w standardzie I2C/SMBUS. Warto podkreślić, że zastosowanie 

energooszczędnego mikrokontrolera lub dedykowanego kontrolera MPPT (np. SM72445), 

który w trybie aktywnym, pobiera maksymalnie ułamek mocy produkowanej przez 

pojedynczy moduł PV (< 150 mW), wydaje się rozsądnym rozwiązaniem w prostszych 

systemach zasilania z generatorem fotowoltaicznym o mocy od 50 do 250 W i napięciu 

magistral zasilającej do 50 V.  Zbudowane przez  autora przetwornice napięcia oparte o 

kontroler  LT3791-1, zostały wykorzystane w  bloku dopasowania napięcia magistrali 

zasilającej UBUS  robota (rozdz. II.2.2.6). Dokładny schemat elektryczny przetwornicy 

LT3791-1 został zamieszczony w Zał. 2. 

2.5. Menadżer magazynu energii li-Ion 

Sposób obsługi akumulatorów li-ion narzuca wymagania dla impulsowych 

przetwornic napięcia DC-DC sprawujących funkcję układu ładowania. Cykl ładowania 

akumulatorów Li-ion składa się z dwóch faz: CC i CV. Aby długo eksploatować bank energii, 

akumulatory Li-ion muszą być ładowane prądem stałym o wartości nie przekraczającej 1C. 
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Gdy napięcie ogniwa ustabilizuje się na poziomie 4,1V dla każdej celi pakietu prąd ładowania 

stopniowo maleje. Ładowanie powinno się zakończyć, gdy wartość prądu zmaleje  

do poziomu pomiędzy C/20 a C/40. Patrząc na czas cyklu ładowania jednego pakietu li-ion, 

osiągnięcie relatywnej wartości pojemności SOC równej 80% pochłania połowę czasu 

trwania całego cyklu. W drugiej połowie cyklu dominuje faza stałego napięcia CV, gdzie prąd 

ładowania stopniowo maleje. W tej fazie warto ładować równolegle dwa pakiety 

akumulatorów sumarycznie małym prądem niż sekwencyjnie jeden po drugim. Dzięki temu, 

cykl ładowania dwóch akumulatorów może być skrócony nawet o 40% (Rys.III.2.19). 

 
Rys.III.2.19. Skrócenie cyklu ładowania oraz wydłużenie czasu rozładowania magazynu energii przy 

symultanicznym użyciu dwóch pakietów akumulatorów li-ion (badania aplikacyjne Linear Tech. 
kontrolera LTC1960) 

 

Zgodnie z założeniami robot mobilny ma być zasilany z podwójnego banku energii 

oraz z ogniwa słonecznego. Redundancja układu zasilania podniesie niezawodność 

energetyczną całego rozwiązania. Układ menagera magazynu energii ma być zbudowany  

w oparciu o architekturę PowerPath, która zapewnia możliwość wyboru źródła zasilania.                

W zależności od obciążenia elektrycznego robota, źródła lub banki energii  mogą być łączone 

ze sobą równolegle aby podnieść wydajność prądową wyjścia (Rys.III.2.20). 

Układ menadżera magazynu ma zapewnić systemom elektrycznym robota 

maksymalną moc ciągłą na poziomie 150 Wp.  Menadżer  ma komunikować się  

z kontrolerami pakietów li-ion na magistrali I2C, zgodnie ze specyfikacją smbus. Ważną 

kwestią jest również właściwa współpraca kontrolera ładowania ze źródłem energii jakim jest 

w rozpatrywanym projekcie generator fotowoltaiczny. Przetwornica MPPT, powinna 

komunikować się z kontrolerem zarządzającym energią  i wymieniać informację o ilości 
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aktualnie dostępnej do przetworzenia energii słonecznej. Interfejsem do komunikacji  

z przetwornicą solarną przyjęto interfejs I2C. Do budowy, menadżera magazynu energii 

zdecydowano się wykorzystać cyfrowo sterowaną przetwornicę LTC1960 firmy Linear Tech. 

 
Rys.III.2.20. Schemat ideowy menadżera magazynu energii (badania własne na podstawie  

noty katalogowej układu kontrolera LTC1960 Linear) 

 

Aby pokryć potrzeby energetyczne napędów robota zbudowano dwa identyczne 

moduły menadżera magazynu energii, umożliwiające uzyskanie mocy ciągłej na poziomie 

300 Wp. Ponadto zrealizowane zostało założenie, że maksymalny prąd pobierany z każdego  

z 4-eh akumulatorów dołączonych do wspólnej magistrali zasilającej UBAT, nie przekroczy 

nigdy wartości 1C pojedynczego akumulatora. 

 W celu realizacji poprawnej komunikacji menadżerów magazynów energii oraz 

komunikację z kontrolerem głównym systemu energetycznego, zapewniono izolację 

galwaniczną na kanałach komunikacyjnych CAN oraz I2C. Menadżer magazynu energii 

zawierający w sobie bank energii, kontroler ładowania oraz rozdziału energii  

w założeniu będzie urządzeniem autonomicznym, samo-zasilającym się z ogniwa 

słonecznego lub akumulatora. W systemie energetycznym robota moduły te będą 

urządzeniami niezależnymi od kontrolera głównego robota, gwarantującym niezawodność 

systemu zasilania i utrzymanie minimalnego poziomu energii. W sytuacji głębokiego 

rozładowania banku energii, odłączą akumulatory od magistrali zasilającej główny kontroler  

z modemami komunikacyjnymi oraz innymi obciążaniami elektrycznym robota, aby jak 

najszybciej uzupełnić braki energii. Kontroler menagera energii automatyczne przechodzi  

w stan uśpienia, gdy ładowanie jest zakończone, dzięki czemu ogranicza pobór prądu  

do minimum. Gdy napięcie spadnie poniżej 87,5% zadanej wartości napięcia naładowania 

akumulatora, układ rozpoczyna ponownie cykl ładowania. Cykl ładowania może być również 
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rozpoczęty, gdy układ wykryje podłączenie nowego akumulatora. Przy wykryciu niskiego 

stanu naładowania akumulatora menadżer energii początkowo ograniczy prąd ładowania  

do poziomu C/10. W trybie tym nie jest możliwe jednoczesne ładowanie dwóch 

akumulatorów. Normalne ładowanie prądem < 1C rozpoczyna się w momencie, gdy napięcie 

Voc, na akumulatorze osiągnie ponad 50% wartości SOC. Moment naładowania akumulatora 

może być wykrywany przez układ menadżera następującymi metodami:  

- „C/10 termination” – ładowanie zakończone jest w przypadku spadku prądu 

ładowania poniżej 10% zadanej wartości maksymalnego prądu ładowania,  

- z wykorzystaniem timera – ładowanie zakańczone jest po upłynięciu zadanego czasu, 

- za pomocą informacji bezpośrednio z magazynu energii wyposażonego w kontroler 

BMS. 

Dokładny schemat elektryczny zaprojektowanego menadżera magazynów energii opartego  

o układ LT1960 został zaprezentowany w Zał. 3. 

Eksperymentalna ocena pracy menadżera magazynu energii li-Ion 
 Wykonany prototyp urządzenia (Rys.III.2.21) został dokładnie przetestowany. 

Wykonanie eksperymenty laboratoryjne, potwierdziły przedstawione wcześniej badania firmy 

Linear (por. Rys.III.2.19). Używając ładowania w trybie symultanicznym można osiągnąć 

korzyść w postaci skrócenia procesu ładowana nawet o 30%. W testach porównawczych, czas 

ładowania równoległego baterii wyniósł 04:18:01, a dla sekwencyjnie ładowanych 

akumulatorów był dłuższy o 27,13% (05:27:58). Symultaniczne rozładowywanie baterii 

prądem 7 A trwało 01:18:53, natomiast rozładowanie pojedynczej baterii prądem 3,5 A zajęło 

01:13:55. W tym przypadku czas eksploatacji magazynu energii został wydłużony o 6,76% 

(Kleszcz & Sowa, 2014).  

2.6.  Układy dopasowania napięcia magistrali zasilającej UBUS 

W praktyce eksploatacji robota założono, że można realizować różne scenariusze 

konfiguracji napięcia zasilania magistrali UBAT: (i)12-16,8V/0-20A , (ii) 8V-24V/14,3A,  

(iii) 24-33,60V/0-10A i (iv) 33V-50V/0-7,2A. Pierwsza konfiguracja została zrealizowana  

w niniejszej pracy, przy użyciu zbudowanego przez autora rozprawy doktorskiej, menadżera 

magazynu energii li-ion. Następne scenariusze mogą być realizowane za pomocą ogólnie 

dostępnych, komercyjnych pakietów elektrochemicznych np. li-ion / li-poly itp. Z drugiej 

strony przyjęto stały poziom napięcia magistrali układów mocy robota UBUS oraz ULOAD, 

determinowany przez napięcie znamionowe silników na poziomie 24 V. Przetworniki energii 
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mają zapewnić obciążeniu podłączonemu do magistrali ULOAD obciążalność prądową  

na poziomie ciągłym 10 A oraz chwilowym 17 A. Zaprezentowana dość szeroka konfiguracja 

zakresów napięcia wejściowego, przy jednoczesnej dużej wydajności prądowej może być 

realizowana tylko z użyciem wysokowydajnych przetwornic napięcia w topologii typu  

buck-boost. 

 
Rys.III.2.21. Menadżer zarządzania energią w obudowie docelowej zintegrowany dwoma pakietami 

baterii li-ion z kontrolerem BMS (wykonany przez autora) 

 

Redundancja magazynu energii opartego o akumulatory elektrochemiczne, nakłada  

na układ dostosowania zasilania dodatkowy warunek jakim jest równomierne korzystanie  

z energii z dwóch niezależnych magazynów. Ponadto magazyny energii mogą w trakcie 

eksploatacji różnić się poziomami naładowania lub konfiguracją przyjętego napięcia 

znamionowego (wynikających z zastosowanej technologii). Takie podejście daje ogromne 

możliwości konfiguracyjne oraz uniwersalność systemu zasilania zaprojektowanego robota 

mobilnego. 

Dodatkowo chcąc zrealizować ideę wydajnego magazynu hybrydowego opisanego w części 

teoretycznej pracy, postawiono dodatkowe założenia: 

• przetwornik napięcia musi mieć efektywność konwersji na poziomie powyżej 90%, 

• musi posiadać sterowalne wejście, ograniczające prąd pobierany przez obciążenie 

ILOAD lub prąd pobierany z magazynu energii IBAT, 
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• powinien posiadać możliwość pracy synchronicznej z innymi przetwornikami energii. 

Szukając odpowiedniego układu sprawdzono dokładnie dostępne rozwiązania dwóch 

wiodących producentów – Texas Instruments i Linear Technology. W ofercie obydwu 

producentów znajdują się zarówno układy ze zintegrowanymi kluczami tranzystorowymi,  

jak i takie, które przystosowano do sterowania zewnętrznymi kluczami. Pierwsza grupa,  

nie jest interesująca, ponieważ ze względu na przepływ sterowanego prądu przez układ 

scalony, dopuszczalne wartości prądu wyjścia są bardzo niskie. Druga grupa dużo lepiej 

pasuje do opisywanej w pracy aplikacji, ponieważ zarówno prąd, jak i zakresy napięć we/wy 

są wystarczająco wysokie. W obrębie kontrolerów oferujących sterowanie zewnętrznymi 

tranzystorami firma Texas Instruments oferuje szeroką gamę układów przystosowanych  

do sterowania w trybach buck-boost opartych o jeden lub dwa tranzystory. Układy takie 

bardzo dobrze sprawdzają się do stabilizacji napięcia. Nie pozwalają jednak np. na dowolną 

regulację napięcia używanego do ładowania dołączonego źródła (poprawna współpraca  

z magazynami energii) lub nie są w pełni dwukierunkowymi przetwornikami energii.  

W związku z tym odrzucono rozwiązania Texas Instruments. Firma Linear Technology 

oferowała na dzień 02.01.2014 r. sześć układów służących do sterowania czterema kluczami 

tranzystorowymi. Cztery z nich spełniało założenia dotyczące poziomu napięć we/wy. 

Najważniejsze cechy tych układów przedstawiono w Tab.III.2.8. 
 

Tab.III.2.8. Cechy synchronicznych przetwornic napięcia Linear Tech 

Nazwa układu Napięcie 
wejściowe 

Napięcie 
wyjściowe 

Prąd 
wyjścia 

Limit 
prądu 

Monitoring 
prądu we/wy 

LTC 3780 4.0 ÷ 36 V 0.8 ÷ 30 V 20 A nie nie 
LTC 3789 4.0 ÷ 38 V 0.8 ÷ 38 V 20 A nie nie 
LT 3791-1 4.7 ÷ 60 V 1.2 ÷ 60 V 25 A tak tak 
LT 8705 2.8 ÷ 80 V 1.3 ÷ 80 V 25 A tak tak 
 

Pomimo, że wszystkie zestawione w Tab.III.2.8. Cechy  układy zdolne są pracować 

przy wymaganych napięciach i prądach, tylko dwa ostatnie oferują możliwość ograniczenia 

prądu płynącego przez układ. Układy posiadają jeszcze jedną bardzo przydatny element: 

wbudowane przetworniki, pozwalające mierzyć poziom natężenia na wejściu i wyjściu układu 

przetwornic. W rozważanej aplikacji jest to duże udogodnienie, ponieważ ze względu  

na rozmiar systemu energetycznego robota przewidziany jest nadrzędny sterownik, który 

monitoruje stan całego systemu i na tej podstawie podejmuje decyzje związane  
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z zarządzaniem energią. Ograniczenie liczby elementów pomiarowych potrzebnych  

do monitoringu mocy stanowi dużą korzyść, ze względu na ograniczenie strat energii 

potrzebnych na opomiarowanie badanego układu (systemu).  

Do budowy przetwornic dla magazynów energii wybrano uniwersalny układ 

kontrolera LT3791-1. Dwie tego typu przetwornice posiadające wejścia synchronizujące 

połączono równolegle (Rys.III.2.22). Wyjście ISMON przetwornicy prowadzącej (master-a), 

pracującego w trybie regulacji napięcia wyjściowego, dostarcza informacji o wartości prądu 

pobieranego przez obciążanie. Połączenie wyjścia monitorującego ISMON z wejściem 

kontrolnym CTRL przetwornicy śledzącej (slave-a) spowoduje, że przetwornica slave 

pracująca z kolei w trybie regulacji prądu wyjściowego będzie śledziła przetwornicę 

prowadzącą (master-a). Dzięki temu ograniczanie prądu pobieranego z obu magazynów 

energii można uzyskać przez zmianę potencjału jednego sygnału CTRL przetwornicy 

prowadzącej (master-a).  W konsekwencji prąd IBUS zawsze jest sumą prądów wyjścia obu 

przetwornic napięcia. Z punktu widzenia przetworzenia energii jest również spełniony 

warunek pobrania tej samej energii z każdego ze źródeł (magazynów energii). Oczywiście 

będzie on spełniony przy założeniu, że przetwornice znajdują się w tym samym punkcie 

charakterystyki ich sprawności. W części eksperymentalnej autor dokonał walidacji założeń 

dla opisywanego bloku przetwornic, stabilizujących napięcie magistrali VBUS. Na Rys.III.2.23 

pokazano  test wydajnościowy  dwóch  przetwornic LT3971-1 połączonych synchronicznie, 

obciążonych wartością graniczną prądu równą 10A .  Układ dopasowania napięcia magistrali 

zasilającej UBUS osiągnął dużą sprawność na średnim poziomie 89.9%  (szczytowa 96%).  

2.7. Kontroler pakietu akumulatorów Li-ion (BMS) 

 W projekcie robota wykonano cztery identyczne pakiety 4-komórkowych 

akumulatorów li-ion, o pojemności ok. 5Ah każdy (Rys.III.2.24). Sterownik BMS pakietu 

akumulatorów li-ion, został zrealizowany na specjalizowanym kontrolerze Atmel 

Atmega32hvb. Układ ten dzięki swojej budowie pozwala zrealizować wszystkie funkcje 

wymagane przez nowoczesny pakiet Li-ion. Atmega32HVB jest 8-bitowym kontrolerem  

o niskim poborze mocy, opartym na rozszerzonej architekturze RISC AVR. Dzięki 

wykonaniu instrukcji w jednym cyklu zegarowym, ma wydajność 1MIPS wbudowanego 

zegara 1Mhz. Należy podkreślić, że aplikacja kontrolera pakietu akumulatorowego  

nie wymaga wydajniejszych kontrolerów, np. wykonanych w architekturze ARM.  
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Rys.III.2.22. Schemat elektryczny układu dopasowania napięcia magistrali zasilającej UBUS, opartego 
o dwie przetwornice synchroniczne boost-buck LT3791-1 (na podstawie noty katalogowej LT) oraz 

sposób integracji przetwornic napięcia z jednostką sterująca FPGA 
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Rys.III.2.23. Test wydajnościowcy układu dwóch przetwornic LT3791-1 połączonych synchronicznie 

do dwóch paniektów li-ion 16.6V 10Ah. Ocena sprawności dla pełnego zakresu mocy 0-10A /24V 

 

 
Rys.III.2.24. Jeden z pakietów akumulatorów Li-ion 4,8 Ah / 14,8V wraz z widocznym  

kontrolerem BMS (wykonany przez autora pracy) 
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Mikrokontroler zawiera specjalizowane bloki funkcjonalne: 

- układ zabezpieczający przed nadmiernym rozładowaniem, przeładowaniem oraz 

wzrostem temperatury, kontrolujący niezależnie od oprogramowania sterującego 

tranzystory FET blokujące w razie potrzeby funkcję ładowania / rozładowania pakietu,  

- jednostkę centralną z dwoma przetwornikami ADC, źródłem napięcia referencyjnego,  

- wysokonapięciowe 12-bitowe wejścia analogowe monitorujące napięcie każdego 

akumulatora w pakiecie i temperaturę pakietu (metody bezpieczeństwa z udziałem 

bloków oprogramowania), 

- precyzyjny 18-bitowy układ pomiaru ładunku (coulomb counter), obliczający prąd 

ładowania/rozładowania oraz pozostały ładunek pełniący rolę dodatkowego 

zabezpieczenia (monitoring prądowy realizowany jest sprzętowo niezależnie od CPU), 

- nieulotna pamięć parametrów pakietu i jego aktualnego stanu (np. stanu naładowania 

SOC itp.), 

- zintegrowane tranzystory balansujące,  

- blok komunikacyjny oparty o interfejs I2C, zgodny ze standardem inteligentnych 

baterii Smart Baterry Bus (SMBus), 

- blok inicjujący tryby obniżonego poboru energii. 

Kontroler jest swobodnie programowalny w języku ANSI C i posiada następujące bloki 

funkcjonalne oprogramowania: 

- funkcje kontroli i bezpieczeństwa pakietu opartej o monitoring napięcia każdego 

akumulatora wchodzącego w obręb pakietu, 

- funkcje obliczeniowe, które wspierają dwie metody estymacji pojemności SOC:  

(i) prądową CC ADC, opartą o zliczanie ładunku wchodzącego/wychodzącego  

z pakietu oraz (ii) napięciową VADC, używaną do określenia początkowych wartości 

pojemności SOCINIT na podstawie tablic VLUT(SOC,T) np. przy restarcie kontrolera. 

Bloki obliczeniowe są bardzo rozbudowane i oferują szereg funkcji informacyjnych o stanie 

pakietu m.in.: 

1) określające stan naładowania baterii  

(RelativeStateOfCharge • AbsoluteStateOfCharge • RemainingCapacity), 

2) podające aktualne napięcie i prąd terminali pakietu  

(Voltage • Current • AverageCurrent), 

3) estymujące czas potrzebny do zakończenia procesu ładowania/rozładowania baterii 
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(AtRate • AtRateToFull • AtRateToEmpty • AtRateOK •  RunTimeToEmpty • 

AverageTimeToEmpty • AverageTimeToFull), 

4) podające informacje o technologii oraz ograniczeniach pakietu  

(FullChargeCapacity • ChargingCurrent • ChargingVoltage • CycleCount • 

DesignCapacity • DesignVoltage), 

5) zwracające informacje o stanie baterii •BatteryStatus(), 

6) komunikacyjne (realizacja protokołu komunikacyjnego zgodnego ze standardem 

smbus). 

Dokładna charakterystyka techniczna wytworzonych magazynów li-ion została 

zaprezentowana w Zał. 4. Zamieszczono również schemat elektryczny kontrolera  

BMS (Zał. 5). 

 

Eksperymentalna ocena poprawności działania zaimplementowanego algorytmu 

balansowania 

 W programie kontrolera został zaimplementowany prosty algorytm równoważenia 

ogniw pakietu. Bazuje on na metodzie detekcji i rozładowywania ogniwa  o największym 

stopniu naładowania (o najwyższym potencjale Voc) aż do momentu osiągnięcia minimalnej 

różnicy określonej parametrem (BATTPARAM_MISBALANCE_VOLTAGE_THRESHOLD). 

Akceptowana w praktyce różnica to poziom 5–10 mV. W celu zwiększenia efektywności 

ładowania, proces balansowania wykonywany jest automatycznie przez kontroler BMS  

w sytuacji wykrycia niezrównoważenia ogniw, tylko w końcowej fazie ładowania, gdy pakiet 

osiągnie pojemność powyżej wartości 80% SOC. Dla pakietu 4-komórkowego, algorytm 

może wyrównywać jednocześnie dwie komórki, ale tylko gdy nie są one bezpośrednimi 

sąsiadami. Na Rys.III.2.25 przedstawiono pełny proces ładowania niewyrównanego 

magazynu li-ion. Proces wyrównywania ogniw  rozpoczął się po osiągnięciu 80% pojemności 

SOC (1000 s). Po wyrównaniu, różnice napięcia pomiędzy ogniwami (1-2, 1-3 oraz 2-3) 

wynoszą maksymalnie 5 mV. Proces zakończony został zbalansowaniem ogniw akumulatora 

(różnice napięcia pomiędzy ogniwami (1-2, 1-3 oraz 2-3 po wyrównaniu, wynoszą 

maksymalnie 5 mV) co dowodzi poprawności działania algorytmu zaimplementowanego  

w mikrokontrolerze BMS.  
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Rys.III.2.25. Proces wyrównywania energii zgromadzonej w komórkach pakietu li-ion  

 

2.8.  Magazyn energii oparty o super kondensator 

Docelowym zadaniem w projekcie robota był dobór oraz integracja wytworzonego 

super kondensatora ze stałoprądową magistralą mocy ILoad. Super kondensatory w projekcie 

systemu energetycznego robota, mają pełnić następujące funkcje: (i) zapewniać dodatkową  

moc (0-7A /24V) w chwilach dużego obciążenia (np. rozruch silników, wjazd  

na wzniesienie), (ii) ograniczać prąd pobierany z magazynu podstawowego jakim  

są akumulatory elektrochemiczne li-ion, (iii) umożliwić realizowanie funkcji odzysku energii 

podczas hamowania, (iv) ograniczyć masę podstawowego magazynu energii oraz  

(v) hamować proces starzenia akumulatorów litowo-jonowych. Najważniejszym efektem  

ma być oczywiście zwiększenie zasięgu robota mobilnego. 

 Super kondensator można przedstawić za pomocą zastępczego modelu elektrycznego 

(Rys.III.2.27), opisującego zmiany napięcia Vt na zaciskach podczas procesu rozładowania 

dla różnych wartości prądów i(t). 
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St RiVcv ⋅−=      (2.2) 

Zmiana potencjału VC, może być wyrażona zależnością (2.3):  
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gdzie: i(t) – prąd rozładowania super kondensatora  

 
Rys.III.2.26. Zastępczy model elektryczny super kondensatora 

 

Dla różnych wartości prądów rozładowania, napięcie VC maleje liniowo z czasem 

rozładowania. Sprawność przemian energii podczas procesów ładowania oraz rozładowania 

można przedstawić następującymi zależnościami, odpowiednio (2.4) oraz (2.5): 
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z których jednoznacznie wynika, że straty energii w super kondensatorze występują wskutek 

niekorzystnego wpływu rezystancji szeregowej RS oraz prądu upływności (rezystancja RL). 

Sprawność super kondensatora maleje dla dużych prądów i jest najgorsza w zakresie niskich 

napięć Vc. Z tego względu napięcie super kondensatora podczas eksploatacji powinno być 

utrzymywane na poziomie nie mniejszym niż 60% wartości napięcia maksymalnego. Energia 

zgromadzona w super kondensatorze może być wyrażona zależnością (2.6): 

2

2
1

VC

v

o
C

t

o
CCc CCdVVCdtIVE ⋅=⋅=⋅= ∫∫     (2.6) 
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Energia więc, zmienia się w super kondensatorze z kwadratem zmian potencjału VC. Z tego 

względu w rzeczywistości dla niskiej wartości napięcia VC  kondensator przestaje dostarczać 

energię. Stan taki można scharakteryzować parametrem VCb (bottom voltage). W konsekwencji, 

użyteczna energia zgromadzona w kondensatorze może zostać wyrażona zależnością: 

( )22

2
1

CbCRU VVCE −=       (2.7) 

gdzie VCR – napięcie znamionowe projektowanego pakietu.  

Warto zauważyć, że dla niskich napięć bliskich wartości VCb prawdziwa jest również 

zależność: 

2

2

2

2
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V
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CV
CVSOC ==                (2.8) 

W ramach realizacji niniejszej pracy zbudowano magazyn energii oparty o układ  

12 połączonych szeregowo super kondensatorów firmy Tacate Group (Rys.III.2.27). 

Specyfikacja użytego w testach porównawczych magazynu energii opartego o super 

kondensatory była następująca:  

• pojemność pojedynczego kondensatora to 150 F, a całego pakietu (połączonych 

szeregowo) 15 F lub 12,5 F (12 ogniw) 

• prąd rozładowania/ładowania -/+ 20 A, 

• napięcie na zaciskach Vuc=27 V projektowe (zakres może się zmieniać w zależności 

od ilości użytych ogniw. Maksymalnie Vuc=30,2 V (12 ogniw), 

• ESR = 48 mOhm,  

• max. masa razem z kontrolerem ok. 0,5 kg 

• kontroler realizujący funkcje BMS oparty o specjalizowany układ LTC6803-1 and -3 - 

Multicell Battery Stack Monitor. 

 
 Rys.III.2.27. Wykonany przez autora pakiet super kondensatora 15F/31V wraz z kontrolerem 

magazynu LTC6803 
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Rzeczywiste parametry super kondensatora uzyskane podczas testu z wykorzystaniem 

przetwornicy ładującej LT8705 przedstawiono na Rys.III.2.28. Na wykresie widoczny jest 

proces ładowania kondensatora prądem o wartości 2 A. 

 
Rys.III.2.28. Identyfikacja parametrów wytworzonego syper kondensatora 

 

Podczas projektowania magazynu energii opartego o połączenia szeregowe wielu ogniw, 

model musi uwzględniać wpływ niekorzystnych czynników np. indukcyjności parastatycznej 

wyprowadzeń/ połączeń pojedynczych ogniw. Schemat modelu elektrycznego pojedynczego 

super kondensatora  przedstawia rysunek Rys.III.2.29. Przyjęte wartości parametrów modelu 

zastępczego super kondensatora zostały pokazane w Tab.III.2.9. 

 

 
Rys.III.2.29. Model elektryczny zastępczy pojedynczego superkondensatora (NI Multisim) 

gdzie: C - pojemność właściwa, PR - rezystancja równoległa, ESR - wewnętrzna rezystancja 
szeregowa, L - indukcyjność pasożytnicza (Owczarek & Małocha, 2014) 
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Tab.III.2.9. Wartości parametrów modelu zastępczego super kondensatora przyjęte do badań 

Parametr Wartość 

Rezystancja szeregowa – ESR 14mΩ 

Rezystancja równoległa – R 5400Ω 

Indukcyjność pasożytnicza – L 16nH 

Pojemność – C 150F 

 

2.9.  Przetwornica dla magazynu energii opartego o super kondensator 

 Ze względu na przyjęty zakres napięcia magistrali mocy robota Vload, oraz przyjęty 

zakres napięcia magazynu energii oparty o super kondensator Vucap (Tab.III.2.10.), narzucono 

warunki projektowe na układ przetwornicy napięcia. Założenia stawiane przetwornikowi 

energii: 

- impulsowa przetwornica napięcia DC-DC, o sprawności większej niż 90%,  

o częstotliwości pracy powyżej 100 kHz, bez izolacji galwanicznej, 

- topologia zapewniająca pracę dwukierunkową, przetwornica musi mieć możliwość 

zarówno podnoszenia, jak i obniżania napięcia w kierunku od baterii super 

kondensatorów do silników, natomiast w przeciwnym kierunku wystarczy jej 

możliwość pracy w trybie boost, 

- maksymalne napięcie po stronie magistrali zasilającej: 50 V, 

- możliwy zakres napięć na super kondensatorach: 0 ÷ 50 V, 

- maksymalne napięcie ładowania super kondensatorów: 32,4 V, 

- maksymalny dopuszczalny prąd przetwornicy: 10 A, 

- moc maksymalna przetwornicy: 240 W, 

- 4 pętle sprzężenia zwrotnego.  

 
Tab.III.2.10. Zakresy napięcia magazynu enerii opartego o super kondensator dla zakładanych 

regionów pracy przetwornicy buck-boost 

Kierunek przepływu prądu Poziom naładowania 
super kondensatorów Tryb pracy 

Super kondensator → Odbiorniki 15 ÷ 24 boost 
24 ÷ 30 buck 

Źródła energii (silnik) → 
Superkondensator 

15 ÷ 24 boost 24 ÷ 30 
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 Wykorzystany układ bazuje na projekcie Linear Technology Demo Board DC 1924A – 

LT8705 80V VIN and VOUT Synchronous 4-Switch Buck- Boost DC/DC Controller.  

Jest to dwukierunkowa przetwornica typu buck-boost w oryginale przetwarzająca napięcie  

z zakresu 36V–80V do 48 V przy maksymalnym prądzie wyjścia 5 A. Dzięki wprowadzonym 

modyfikacjom (zamiana elementów na inne o tej samej obudowie i innych parametrach) 

została ona dostosowana do potrzeb eksperymentów laboratoryjnych oraz docelowych testów 

systemu energetycznego robota (Rys.III.2.30). Dokładny schemat elektryczny 

zaprojektowanej przetwornicy napięcia dla magazynu energii opartej o super kondensator 

został zaprezentowany w Zał. 6. 

 
Rys.III.2.30. Zmodyfikowana przez autora dwukierunkowa przetwornica synchroniczna buck-boost 

bazująca na układzie LT8705Linear Technology 

 

 2.9.1. Sterowanie hybrydowym magazynem energii 

 Koncepcja sterownika hybrydowego magazynu energii robota mobilnego została 

zaprezentowana na Rys.III.2.31. Obie przetwornice baterii oraz przetwornica super 

kondensatora, pracują synchronicznie w trybie kontroli średniej wartości prądów magazynów 

energii Ibt, Iuc. Napięcie magistrali zasilającej układy mocy robota VLoad jest regulowane  

do wartości Vref/Ksense przez szybki regulator linowy GV2 pracujący z częstotliwością  

200 kHz. Wartość prądu baterii Ibt* może być kalkulowana przez regulator PO (Power 

Optimizer) w dużej mierze na podstawie dynamiki zmian prądu obciążenia ILoad oraz 

aktualnego poziomu naładowania (SOC) akumulatora oraz super kondensatora. Regulator PO 

wylicza kolejne sterownie dla Ibt* z częstotliwością co najmniej o rząd wielkości mniejszą  

od częstotliwości pracy regulatorów przetwornic magazynów energii. Zgodnie  
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z zaprezentowanym układem sterowania, wartość prądu pobieranego z super kondensatora Iuc 

jest regulowana przez Gi2 aby skompensować zmiany prądu obciążenia baterii Ibt wynikające 

np. ze zwiększenia zapotrzebowania prądowego obciążania ILoad. Prąd obciążenia ILoad jest 

sumą aktualnego prądu wyjścia Iuc’ oraz Ibt’ przetwornic napięcia i zależy  

od ich sprawności. Ze względu na przyjętą topologię, przetwornica super kondensatora 

zapewnia przepływ energii w obu kierunkach, umożliwiając odzysk energii z układu 

elektromechanicznego robota. 

 
Rys.III.2.31. Koncepcja sterowania hybrydowym magazynem energii robota mobilnego  

 

 Aby optymalizować przepływ energii, regulator nadrzędny PO musi estymować potrzeby 

energetyczne obciążeń robota (głównie układów napędowych). Nie mając informacji na temat 

planowanych zmian w cyklach pracy robota, regulator PO musi na bieżąco określić 

zapotrzebowanie mocy na podstawie aktualnych informacji o obciążeniu (Iload) oraz 

informacji o stanie energetycznym magazynów energii (SOCLiion, SOCUcap). Zatem w procesie 

wyliczania nowej wartości dla regulatora prądu akumulatora Ibt*, regulator PO musi 

dodatkowo uwzględnić zmiany zachodzące w magazynach energii oraz brać pod uwagę 

aktualne i maksymalne dozwolone wartości ich obciążenia. Jak wiadomo, limity prądu 

obciążenia magazynów zależą od stopnia ich naładowania i muszą być wyliczane na bieżąco 

według algorytmów zaprezentowanych wcześniej w podrozdziale II.4.4.3. Należy zauważyć,  

że regulator PO typu MISO (Multiple Inputs, Single Output) na podstawie kilku informacji 

wejściowych ma formować poprawne sterowanie dla jednego parametru Ibt* sterującego 
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prądem pobieranym z głównego magazynu energii. Dzięki temu algorytm sterujący może 

decydować o stosunku udziałowym energii przekazywanej do układów mocy z dwóch 

magazynów energii (Rys.III.2.32). Idealnym kandydatem dla zaproponowanego systemu 

sterownia jest regulator działający w oparciu o logikę rozmytą (Fuzzy Logic). 

 
Rys.III.2.32. Zmiany prądu IBUS (przebieg zielony) oraz wpływ sterowania a na pozostałe pozostałe 

elementy systemu energetycznego robota (magzayny energii)  

 

 2.9.2. Synteza regulatora rozmytego dla postawionego zadania sterowania 
magazynem hybrydowym 

 W procesie modelowania systemu rozmytego, znajomość rzeczywistego 

odwzorowania realizowanego przez system umożliwia ocenę dokładności przyjętego sposobu 

sterowania. W większości problemów odwzorowanie wejście/wyjście realizowane przez 

system rzeczywisty, nie jest znane w postaci jawnej lecz w postaci liczbowej informacji 

pomiarowej wejść i wyjść systemu lub wiedzy o systemie. W przyjętym algorytmie regulacji 

zakłada się model rozmyty systemu typu MISO (dwa wejścia/jedno wyjście). Zakres 

zmiennych wejściowych [X1,X2] (prądu obciążenia ILoad oraz pojemności super-kondensatora 

SOCUcap, jest znany i wynosi: X1=[0  8  16]; ILoad(A),  X2=[40  70  100]; SOCUcap(%). 

Również zmienna wyjściowa Y (sygnał napięciowy wyjścia przetwornika VDAC_OUT  

ograniczającego prąd baterii Ibat*) jest znana, a jej zakres wynosi:  

Y=[0,2  0,45  0,7  0,95   1,2]; VDAC_OUT(V). Dla wejścia i wyjścia systemu, przyjęto funkcje 
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przynależności wejść i wyjść, przedstawione na Rys.III.2.33 oraz bazę reguł opisaną  

przez (2.9). 

 
Rys.III.2.33. Funkcje przynależności wejść(prądu obciążenia ILoad oraz pojemności  

super-kondensatora SOCUcap) oraz wyjścia (prądu obciążenia ILoad) 

Baza reguł :  R1: JEŚLI (x1=M I x2=M) TO (y= ŚREDNIE),       

R2: JEŚLI (x1=M I x2=S) TO   (y=  ŚREDNIEMAŁE), 

R3: JEŚLI (x1=M I x2=D) TO  (y= MAŁE), 

R4: JEŚLI (x1=S I x2=M) TO (y=  ŚREDNIEDUŻE), 

R5: JEŚLI (x1=S I x2=S) TO  (y=  ŚREDNIE),               (2.9) 
R6: JEŚLI (x1=S I x2=D) TO (y= ŚREDNIEMAŁE), 

R7: JEŚLI (x1=D I x2=M) TO (y= DUŻE), 

R8: JEŚLI (x1=D I x2=S) TO  (y=  ŚREDNIEDUŻE), 

R9: JEŚLI (x1=D I x2=D) TO (y= ŚREDNIE). 

Reguły R1,R5 oraz R2,R6 i R4,R8, posiadają identyczną konkluzję (y= ŚREDNIE),  

(y= ŚREDNIEMAŁE), (y= ŚREDENIEDUŻE). Reguły te można połączyć, co w konsekwencji 

spowoduje zmniejszenie ilość reguł do pięciu (2.10). Jednakże nie jest konieczne. 

r1: JEŚLI (x1=M I x2=M) LUB (x1=S I x2=S) LUB(x1=D I x2=D) TO (y= ŚREDNIE), 

r2: JEŚLI (x1=M I x2=S) LUB (x1=S I x2=D) TO (y= ŚREDNIEMAŁE), 

r3: JEŚLI (x1=S I x2=M) LUB (x1=D I x2=S) TO (y= ŚRDNIEDUŻE),             (2.10) 
r4: JEŚLI (x1=M I x2=D) TO (y=MAŁE), 

r5: JEŚLI (x1=D I x2=M) TO (y=DUŻE). 

Zakłada się następujące mechanizmy (elementy) modelu: (i) mechanizm inferencji:  

MAX-MIN oraz (ii) agregacja przesłanek: operatory MIN i MAX.  
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W celu przedstawienia mechanizmu fuzyfikacji, inferencji, oceny przesłanek i defuzyfikacji, 

pokazany zostanie schemat obliczeń wyjścia y* modelu rozmytego dla wartości wejść 

x1*=1.6[A]  x2*=94[%] (Rys.III.2.34). W wyniku defuzyfikacji, dla wartości wejść  

x1*=1.6 x2*=94, otrzymujemy wartość wyostrzoną wyjścia systemu (2.11): 
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Projektowanie regulatorów liniowych jest obecnie dobrze opracowaną techniką. Natomiast 

przy sterowaniu złożonych obiektów nieliniowych można zaprojektować optymalne 

regulatory liniowe dla najważniejszych punktów pracy (sektorów działania). Pomimo prostej  

i naturalnej struktury systemów rozmytych, nie są jeszcze znane metody umożliwiające 

optymalny dobór kształtu funkcji przynależności oraz bazy reguł. Z tej przyczyny bardzo 

często zadania ich doboru są realizowane na drodze eksperymentalnej. W regulatorze 

rozmytym „ostrzenie” zmiennej wyjściowej y*, zrealizowano metodą wysokości (popularnie 

znaną metodą singletonów). Wybrano ją ze względu na mały nakład obliczeniowy, ciągłość 

 i czułość tej metody oraz fakt, że kształt funkcji przynależności nie ma znaczącego wpływu  

na defuzyfikację. Ponadto metoda ta jest często używana w modelowaniu/sterowaniu 

rozmytym. 

2.10.  Sterownik mocy z układem pomiarowym 

Stopnie mocy sterujące czterema silnikami robota zostały zbudowane w oparciu o dwa 

zaawansowane układy scalone DRV8432 firmy Texas Instrument. Każdy z nich może 

obsłużyć niezależnie po dwa silniki szczotkowe prądu stałego. Na Rys.III.2.35 przedstawiono 

wykonany sterownik mocy oraz ideowy schemat połączeń pomiędzy FPGA  

a mostkiem H i silnikami DC. Zastosowany układ DRV8432 charakteryzuje się bardzo dużą 

wydajnością pracy oraz zaawansowanym system zabezpieczeń. 
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Rys.III.2.34. Schemat obliczeń wyjścia y* modelu rozmytego dla wartości wejść x1*=1.6 x2*=94 

 

gdzie: x1* ,x2* - wartości odpowiednio prądu obciążenia ILoad i pojemność SOCUcap super kondensatora 
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Rys.III.2.35. Wykonany przez autora sterownik silnikow DC wraz ze schematem podłączenia  

układu DRV8432 bedącego stopniem mocy dla  dwóch silnków szczotkowych z kontrolerem FPGA 

 

Gwarantuje poprawną pracę dla częstotliwości fali prostokątnej PWM do 500 kHz, 

zapewniając potwierdzoną sprawność przetwarzania energii dochodząca do poziomu 97%.  

Do pomiaru prądu pobieranego przez silniki zostały użyte cztery układy LT1999-10 firmy 

Linear Technologies. Zostały one zaprojektowane pod kątem zastosowań w zasilaczach  

i układach napędowych. Dwukierunkowy pomiar prądu odbywa się pośrednio poprzez pomiar 

spadku napięcia na rezystorze RSENSE, który włącza się bezpośrednio w linię zasilającą 

obciążenie. W projekcie układ pomiarowy został skonfigurowany i skalibrowany do pracy  

w zakresie napięć 0–50 V oraz prądów 0–5 A. Przetwornik pomiarowy przy użyciu 

precyzyjnego rezystora oferuje dokładność pomiarową na poziomie 0,5% wartości 

maksymalnej mierzonego prądu. Ponadto sterownik mocy DRV8432 wyposażony jest  

w zabezpieczenia przeciążeniowe (przekroczenia prądowe oraz temperatury pracy). 

Wystąpienie któregokolwiek z błędów sprzętowych powoduje przerwanie pracy układu  

i zgłoszenie błędu kontrolerowi FPGA. Podstawowe parametry sterownika układu mocy 

prezentuje Tab.III.2.11. Szczegółowy schemat elektryczny wykonanego dla napędów robota 

sterownika mocy został dołączony do pracy w postaci załącznika Zał. 7. 
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Tab.III.2.11. Podstawowe parametry sterownika układu mocy DRV8432 

Zakres napięcia magistrali mocy/napięcie zasilania 
sterownika 0-52V/ 12V DC 

Prąd nominalny/ szczytowy (każdego z mostków H) 7 A / 12A 
Sygnał sterujący fala PWM 
Próg zadziałania zabezpieczenia prądowego 5A 
Zastosowany układ pomiarowy 4x LT1999-10 

2.11.  Kontroler główny oraz płyta główna 

 Wykorzystana w pracy platforma sprzętowa Single-Board RIO 9606 wyposażona jest 

w przemysłowy procesor 400 MHz Freescale MPC5200 Power Architecture, który pracuje  

w systemie operacyjnym czasu rzeczywistego (RTOS) Wind River VxWorks oraz układ FPGA 

Xilinx Spartan-6. Umieszczone na płycie linie portu cyfrowego (wejścia/wyjścia)  

są bezpośrednio połączone z układem FPGA. Takie rozwiązanie zapewnia dużą elastyczność 

w projektowaniu systemu wbudowanego  mobilnego (Robotics and embedded system),  

przy jednoczesnym uzyskaniu bardzo krótkich czasów (10 µs) wykonania operacji: akwizycji 

sygnałów pomiarowych, wyliczania sterowania oraz generowanie sygnałów sterujących. 

Istnieje możliwość rozszerzania standardowych możliwości we/wy poprzez wykorzystanie 

gniazd rozszerzeń w jakie wyposażone jest urządzenie (RS232/CAN/ETH/USB), podłączając 

do nich dowolny moduł we/wy z serii C firmy National Instruments lub opracowane przez 

siebie moduły niestandardowe (konektor 256pin w standardzie Mezzanine Card). Kontroler 

Single-Board RIO 9606 stanowi główne centrum obliczeniowe projektu oraz dostarcza 

wszystkich wymaganych interfejsów cyfrowych. Brakujące w nim przetworniki sygnałów 

analogowych dostarcza specjalizowana nakładka NI 9683 GPIC, zwiększającą ilość 

dostępnych wyjść i wejść całej platformy o dodatkowe 96 linii sygnałowych:  

(i) 16 symultanicznych wejść analogowych o dużej częstości próbkowania 

(115kHz/12bit/kanał), dedykowanych pomiarom prądów oraz napięć, (ii) 9 cyfrowych we/wy 

do kontroli pracy systemu, (iii) 14 szybkich wyjść cyfrowych PWM (half-bridge) 

dedykowanych do pracy z układami mocy, (iv) 24 wejścia cyfrowe ogólnego zastosowania 

oraz (v) 32 szybkie wejścia/wyjścia cyfrowe ogólnego przeznaczenia. Elementy składowe 

systemu energetycznego robota, zaprezentowane dotychczas, zostały zaprojektowane  

w standardzie kart rozszerzeń wg normy DIN 41612. Połączenie ich w całość systemu 

energetycznego oraz zintegrowanie z kontrolerem sterującym (NI Single-Board RIO 9606 

oraz NI 9683 GPIC) wymagało zaprojektowania specjalnej płyty głównej. Całość 
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rozwiązania technicznego mieści się w obudowie typu kaseta 3U wg standardu DIN41612  

o wymiarach (295x215x130 mm). W projekcie mechanicznym robota kaseta 3U została 

umieszczona w specjalnie zaprojektowanej, dodatkowej obudowie ochronnej podnoszącej 

bezpieczeństwo pracy głównego kontrolera robota (Rys.III.2.36 i Rys.III.2.37). Schemat 

elektryczny (sygnałowy)  płyty głównej  łączącej wszystkie moduły systemu energetycznego 

robota został zaprezentowany w Zał. 8. 

 
 

Rys.III.2.36. Robot z zamontowanymi komponentami - widok od góry 
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Rys.III.2.37. Zaprojektowana płyta główna z zainstalowanym kontrolerem  

SB-RIO 9606 oraz NI 9683 GPIC 

 

2.12.  Oprogramowanie sterujące robota 
Sterowanie oraz monitoring robota mobilnego realizowany jest przez aplikację 

wykonaną w środowisku programowania LabVIEW 2013. Obejmuje ona trzy poziomy:  

(i) kontroler z pracującym na nim systemem operacyjnym czasu rzeczywistego, (ii) platformę 

programowalną FPGA, bazującą na układzie SPARTAN oraz (iii) komputer nadzorujący. 

Kontroler czasu rzeczywistego oraz układ FPGA realizują zadania kontrolno-pomiarowe oraz 

sterują pracą układów wykonawczych. Komputer nadzorujący umożliwia kontrolę stanu 

robota oraz parametrów jego pracy. Warstwa sprzętowa robota zbudowana została  

na podstawie rekonfigurowanej platformy czasy rzeczywistego sbRIO (single board 

Reconfigurable Input-Output), której główną częścią wykonawczą jest platforma GPIC 

(General-Purpose Inverter Controller) (Rys.III.2.38). 

Modułowa realizacja kontrolera systemu energetycznego pozwoliła na uruchomienie 

i przetestowanie kolejnych elementów kontrolera i niezależne monitorowanie oraz 

weryfikację wybranych bloków programowych. Podział zadań pomiędzy modułami 

(dekompozycja) pozwolił na niezależne uruchamianie i dobór parametrów każdego z osobna. 
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Rys.III.2.38. Schemat aplikacji kontrolera systemu energetycznego wykonanego  

w środowisku programowania LabVIEW 2013 

 

 2.12.1. Platforma programowalna FPGA 

Główna cześć przetwarzania danych zrealizowana została w układzie FPGA Xilinx 

Spartan-6 LX-45 FPGA w postaci kodu graficznego środowiska LabVIEW, który 

przetworzono na język opisu sprzętu (VHDL), a następnie za pomocą narzędzi syntezy 

wygenerowany został system połączeń struktur logicznych układu FPGA. Moduły te zostały 

przedstawione na Rys.III.2.39. 

Moduły kontrolera energetycznego zaimplementowane w układzie Xilinx Spartan-6 LX-

45 odpowiadają za następujące zadania: 

- odczyt i zapis wejść i wyjść przetworników analogowych (pomiary napięć i prądów 

przetwornic systemu oraz momentów siły napędów robota), 

- skalowanie oraz filtrację sygnałów z wszystkich lub wybranych kanałów 

pomiarowych, 

- realizację sterownika mocy robota (regulatory od prędkości lub  regulatory kaskadowe 

od prędkości oraz momentu, dla każdego z 4 silników DC), 
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- realizację interfejsów komunikacyjnych I2C oraz SPI (obsługa przetwornika cyfrowo- 

analogowego LTC oraz innych elementów systemu sensorycznego, np. czujnik 

przyspieszenia/inklinometr ADIS16209), 

- funkcje kontrolne i zabezpieczające (obsługa sygnałów cyfrowych we/wy, bloków 

przetwornic napięcia oraz sterownika mocy napędów robota), 

- transmisja danych pomiarowych z wykorzystaniem mechanizmu DMA (Direct 

Memory Access) do kontrolera czasu rzeczywistego. 

 

                                
Rys.III.2.39. Najniższa warstwa aplikacji sterującej robota mobilnego, zrealizowana  

na układzie FPGA 
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 2.12.2. Kontroler czasu rzeczywistego 

Część systemu działająca pod kontrolą systemu operacyjnego pracującego w reżimie 

czasu rzeczywistego, zrealizowana została na karcie NI Single-Board RIO 9606. Sprawuje 

ona kontrolę nad pracą aplikacji oraz zapewnia dwukierunkową komunikację miedzy warstwą 

FPGA a komputerem nadzorującym pracę robota mobilnego. 

Podstawową funkcjonalnością kontrolera jest: 

- konfiguracja, kontrola wykonania i monitoring stanu aplikacji na układzie FPGA, 

- odczyt danych z FPGA przesłanych przez kanał DMA i ich zapis do bufora 

wewnętrznego, 

- transmisja danych kontrolno-pomiarowych z wykorzystaniem bazującego  

na protokole TCP-IP strumienia sieciowego (ang. Network Stream) 

- komunikacja oraz odczyt danych z kontrolerów BMS zarządzających magazynami 

energii, 

- wątki programowe wykonywane przez kontroler czasu rzeczywistego (Rys.III.2.40) 

 
Rys.III.2.40. Wątki programowe kontrolera systemu energetycznego 

  

Kontroler systemu energetycznego realizuje główne operacje związane z sterowaniem 

i kontrola stanu robota mobilnego. Na podstawie danych pomiarowych uzyskanych  

z platformy FPGA przez kanał DMA (Direct Memory Access) realizowane są operacje 
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związane ze sterowaniem pracą systemu. W kodzie programu kontrolera czasu rzeczywistego 

można zaimplementować regulator rozmyty, sterujący hybrydowym magazynem energii 

według koncepcji opisanej w podrozdziale III.2.9.2. 

Komunikacja kontrolera systemu energetycznego ze sprzętem zrealizowana została  

z wykorzystaniem różnorodnych mechanizmów programowych. Metody te zostały 

dostosowane do rodzaju wymienianych danych oraz ograniczeń narzucanych na współprace 

pomiędzy różnymi urządzeniami. Przetworniki pomiarowe dostępne dla platformy FPGA 

takie jak inklinometr oraz przetworniki analogowo cyfrowe udostępniają dane pomiarowe 

przez kanał bezpośredniego dostępu do pamięci (DMA). Pozostałe informacje wymieniane 

miedzy kontrolerem a platformą FPGA, takie jak parametry konfiguracyjne oraz 

współczynniki skalowania sygnałów są przesyłane przez złącze programowe udostępniające 

referencje do elementów sterujących. Komunikacja między wątkami programowymi  

w kontrolerze systemu energetycznego oparta jest o mechanizmy takie jak kolejki 

programowe. 

 2.12.3. Komputer nadzorujący 

 Najwyższa warstwa aplikacji pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 7, 

działającego na komputerze / notebooku  klasy PC z zainstalowanym środowiskiem 

LabVIEW. Do zadań części Host należy m.in.: (i) podgląd oraz prezentacja danych 

pomiarowych na wykresach, (ii) zapis danych do plików TDMS (Technical Data 

Managemant Streaming) oraz (iii) obliczanie chwilowych i średnich wartości parametrów  

dla przetworników elektroenergetycznych wchodzących w skład systemu. W Tab.III.2.12 

zestawiono listę sygnałów rejestrowanych przez oprogramowanie sterujące robota (warstwa 

aplikacji  host PC). Ważniejsze  fragmenty z kodu programu  robota mobilnego,  wykonane  

w środowisku LabVIEW, zostały zaprezentowane w Zał. 9-11. 

  

Strona | 122  
 
 



Tab.III.2.12. Zestawienie najważniejszych sygnałów rejestrowanych przez oprogramowanie robota 

Główny sterownik robota Magazyny  energii BMS 
I_MOTOR1_AB A prąd silnika FR Batt_xx_Voltage mV napięcie baterii 
I_MOTOR1_CD A prąd silnika RR Batt_xx_Current mA prąd baterii 
I_MOTOR2_AB A prąd silnika FL Batt_xx_SOC % stan naładowania bat 
I_MOTOR2_CD A prąd silnika FR Batt_xx_Temp1 Co temp czujnik zewn.1 

V_BATT1 V napięcie magazynu nr 1 Batt_xx_Temp2 Co temp czujnik zewn.2 
V_BATT2 V napięcie magazynu nr 2 Batt_xx_Core Co temp. kontrolera BMS 

Iin_LTC3791mast. A prąd na wejściu  LT3791 Batt_xx_VCell4 mV napięcie komórki nr 4 
Iin_LTC3791slave A prąd na wejściu  LT3791 Batt_xx_VCell3 mV napięcie komórki nr 3 
Iout_LTC3791mas

t A prąd na wyjściu  LT3791 Batt_xx_VCell2 mV napięcie komórki nr 2 

Iout_LTC3791slav
e A prąd na wyjściu  LT3791 Batt_xx_VCell1 mV napięcie komórki nr 1 

V_BUS V napięcie magistrali VBUS Batt_xx_Capac mAh pojemność wg met. CC 
I_BUS A prąd magistrali VBUS Batt_xxT2Full sek czas do naładowania 

V_LOAD V napięcie magistrali mocy Batt_xxT2Empty sek czas do rozładowania 
I_LOAD A prąd magistrali mocy  

V_UCAP v napięcie super 
kondensatora Moduł fotowoltaiczny oraz przetwornica MPPT 

I_UCAP A prąd super kondensatora Ipv_MPPT A prąd modułu PV 
VEL_MOTOR1_A

B m/s prędkość koła FR Upv_MPPT V napięcie modułu PV 

VEL_MOTOR1_C
D m/s prędkość koła RR Iout_MPPT A prąd wyjścia 

przetwornicy MPPT 
VEL_MOTOR2_A

B m/s prędkość koła FL Uout_MPPT V napięcie na wyjcu 
przetwornicy  MPPT 

VEL_MOTOR2_C
D m/s prędkość koła RL Temp_MPPT Co temperatura modułu PV 

ADIS_INCLIN_A
X st. kąt wychylenia 

płaszczyzna X Temp_AMB Co temperatura zewnętrzna 

ADIS_INCLIN_A
Y st. kąt wychylenia  

płaszczyzna Y  
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IV. CZĘŚĆ EKSPERYMENTALNA 

1. Badania laboratoryjne hybrydowego magazyn energii 
 W celu potwierdzenia poprawności działania hybrydowego magazynu energii 

zestawiono stanowisko pomiarowe według koncepcji zaprezentowanej w rozdz. III  

(por. Rys.III.1.1). Energia pobierana jest z 4 akumulatorów li-ion podłączonych do dwóch  

kontrolerów rozdziału energii LTC1960, przetwornic dopasowujących LT3791-1 oraz z super 

kondensatora 15F/31V, podłączonego do dwukierunkowej przetwornicy synchronicznej 

LT8705.  

Metodyka: Testy polegały na pomiarze czasu utrzymania stabilnych parametrów na wyjściu  

magazynu hybrydowego, obciążonego na stałym poziomie mocy równym 150 W (ok. 6,5 A). 

W eksperymentach, sterując ograniczeniem prądu na wyjściu przetwornic dopasowujących 

LT3791-1 (master-slave), wpływano na zmianę udziału energii pobieranej z dwóch 

magazynów: akumulatora li-ion w stosunku do magazynu opartego o super-kondensator  

(wg koncepcji sterowania zaproponowanej w podrozdz. III.2.9.1). Testy rozpoczęto  

od eksperymentu obciążeniowego systemu (Rys.IV.1.1), w którym nie pobierano energii  

z akumulatorów li-ion (IBat=0). W kolejnych eksperymentach zwiększano wartość prądu 

pobieranego z akumulatora li-ion do wartości kolejno: 0,83A (Rys.IV.1.2), 1,57A 

(Rys.IV.1.3), 2,21A (Rys.IV.1.4), 2,88A (Rys.IV.1.5), 3,5A (Rys.IV.1.6), 4,2A 

(Rys.IV.1.7), 4,29A (Rys.IV.1.8), 4,51A (Rys.IV.1.9). Dla każdego eksperymentu, wykresy 

prezentują zmiany prądów, mocy oraz napięcia dla: (i) wyjścia systemu magazynu 

hybrydowego (I_LOAD,P_LOAD,V_LOAD), (ii) wyjścia przetwornic dopasowujących 

(I_BAT,P_BAT,V_BAT) oraz (iii) wyjścia super kondensatora 

(I_UCAP,P_UCAP,V_UCAP). Na wykresach kolorem żółtym oznaczono obszary, w których 

przetwornice napięcia utrzymywały parametry wyjściowe systemu zasilania na stabilnym 

poziomie. Osobna analiza stanów przejściowych przetwornic na wymuszenia prądowe 

(pomiary oscyloskopowe wykonana na etapie konstrukcji i testowania prototypów),  

nie wykazała przekroczeń poza limity założone na etapie projektowym (ripple current, ripple 

voltage). W eksperymentach obciążeniowych systemu, wykorzystywano: cyfrowo 

regulowane obciążenie elektroniczne (ARRAY3711A) oraz korzystano z analogowego 

rezystora dużej mocy. Proces pomiarowy kontrolowany był przez aplikację przygotowaną  

w środowisku LabVIEW RT. Wyniki z wszystkich eksperymentów, zostały zestawione  

w Tab.IV.1.1. 
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Rys.IV.1.1. Badania laboratoryjne magazynu hybrydowego  

(IBat=0,03A ILoad=6,24 sA, PLoad =148 W; czas utrzymania paramaterów = 9,19 s) 

 
Rys.IV.1.2. Badania laboratoryjne magazynu hybrydowego 

(IBat=0,86 A ILoad=6,53 sA, PLoad =152 W czas utrzymania paramaterów = 15,9 s)  
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Rys.IV.1.3. Badania laboratoryjne magazynu hybrydowego 

 (IBat=1,57A ILoad=6,63A, PLoad =152 W; czas utrzymania paramaterów = 23,0 s)  

 
Rys.IV.1.4. Badania laboratoryjne magazynu hybrydowego 

(IBat=2,21A ILoad=6,60A, PLoad =152 W; czas utrzymania paramaterów = 37,0 s)  
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Rys.IV.1.5. Badania laboratoryjne magazynu hybrydowego  

( IBat=2,88 A ILoad=6,80A, PLoad =152,2 W; czas utrzymania paramaterów = 42,8 s)  

 
Rys.IV.1.6. Badania laboratoryjne magazynu hybrydowego  

( IBat=3,5A ILoad=6,31A, PLoad =158 W; czas utrzymania paramaterów = 63,9 s)  
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Rys.IV.1.7. Badania laboratoryjne magazynu hybrydowego  

( IBat=4,20A ILoad=6.8A, PLoad =159W; czas utrzymania parametrów = 87,5 s)  

 
Rys.IV.1.8. Badania laboratoryjne magazynu hybrydowego   

( IBat=4,29A ILoad=6,85A, PLoad =162W; czas utrzymania paramaterów = 100,7 s)  
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Rys.IV.1.9. Badania laboratoryjne magazynu hybrydowego   

(IBat=4,51 A ILoad=7,0 A, PLoad =171,6 W; czas utrzymania paramaterów = 113,5 s)  

Tab.IV.1.1. Zestawienie rezultatów testu laboratoryjnego magazynu hybrydowego poddanego 
wymuszeniu ciągłemu na poziomie 6,4 A (z wyłączeniem eksperymentu nr 9) 
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1 Rys.IV.1.1 0,03 6,24 148 (25,1;23,24) (-5,1;-5,6) (31,1;23,7) 9,1 

2 Rys.IV.1.2 0,83 6,53 152 (25,1;23,46) -4,24;-5,16) (31;24,8) 15.9 

3 Rys.IV.1.3 1,57 6,63 152 (25,1;23,21) (-3,73;-4.8) (31,1;22,5) 23,0 

4 Rys.IV.1.4 2.21 6,6 152 (25,1;24,3) (-3,21;-4,79) (31,2;19,2) 37,0 

5 Rys.IV.1.5 2,88 6,8 152 (25,1;23.6) (-2,86;-4,5) (31;18,6) 42,8 

6 Rys.IV.1.6 3,5 6,31 158 (25,1;23.67) (-2,18;3,96) (31;17,21) 63,9 

7 Rys.IV.1.7 4,2 6,8 159 (25,12;23,8) (-1,93;-3,85) (31;12,89) 87,5 

8 Rys.IV.1.8 4,29 6,85 162 (25,12;24,5) (-1,8;-3,5) (31;13,6) 100,7 

9 Rys.IV.1.9 4,51 7 171 (25,1;23,4) (-1,79;-3,25) (31;7,75) 113,5 

10 Rys.IV.1.10 5,52 11,2 283 (25,1;25) (-5,05;-5,32) (30;19,26) 22,0 
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Rys.IV.1.10. Badania laboratoryjne magazynu hybrydowego  

( IBat=4,51-6,53 A ILoad=11,2 A, PLoad =283,4 W; czas utrzymania paramaterów = 22,0 s)  

 

Wyniki: Przedstawione średnie wartości prądu obciążenia zostały obliczone wyłącznie 

 na podstawie okresu czasu, gdy napięcie na odbiorniku utrzymywało się na akceptowalnym 

poziomie (nie następował spadek mocy przekazywanej do obciążenia). Jak pokazują 

zaprezentowane testy obciążeniowe, dla wartości prądów obciążenia ILOAD poniżej wartości 

11,2A (Rys.IV.1.10), zaprojektowany system energetyczny potrafi utrzymać stabilne 

parametry magistrali zasilającej układy napędowe robota. Graniczną wartością dla systemu 

jest obciążenie prądowe o wartości 13A (312 W). Dla tak dużego obciążenia obserwowany 

jest spadek napięcia magistrali ULOAD do wartości 20V (Rys.IV.1.11). Jak zostało wykazane 

w badaniu (Tab.IV.1.1), czas efektywnej pracy super kondensatora zależy od udziału 

procentowego obu magazynów i zwiększa się on ze wzrostem udziału magazynu li-ion  

w sumie energii przekazanej obciążeniu. Należy zauważyć, że przetwornica LT8705, użyta  

w systemie, uzyskuje bardzo dużą sprawność w szerokim zakresie napięć we/wy., która 

utrzymuje się na poziomie nie mniejszym niż 93%. W teście zaprezentowanym  

na (Rys.IV.1.12) przetwornica LT8705 przechodzi rygorystyczny test impulsowy, dla dużych 

obciążeń (>10A) utrzymując stabilne parametry na wyjściu. W zaprezentowanych 
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eksperymentach, prąd magistrali zasilającej IBUS został ograniczony programowo do wartości 

5A. Dostępna do wykorzystania maksymalna moc z dwóch przetwornic dopasowujących 

napięcie magistrali VBUS LT3791-1, jest dwukrotnie większa. Stworzone rozwiązanie posiada 

więc duży zapas mocy, który może zostać wykorzystany do zasilania dodatkowych 

instrumentów pomiarowych, w które robot mobilny może zostać w przyszłości doposażony. 

 

 
Rys.IV.1.11. Ocena zachowania hybrydowego magazynu energii – obciążenie impulsowe 10-13A  

wraz z oceną sprawności przetwornicy LT8705 
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Rys.IV.1.12. Ocena zachowania hybrydowego magazynu energii – obciążenie impulsowe 11A 

 

2. Badania terenowe hybrydowego systemu energetycznego 
robota mobilnego  

 Naturalną konsekwencją prac projektowych jest identyfikacja osiągniętych 

parametrów systemu energetycznego oraz sprawdzenie poprawności działania całego systemu 

robota mobilnego w warunkach terenowych. Z tego względu główne cele eksperymentów 

terenowych można zdefiniować następująco:  

• przeprowadzenie pełnych badań systemowych zaprojektowanego systemu,  

• wykazanie potrzeby użycia dodatkowego magazynu energii opartego o super 

kondensator, 

• wykazanie poszerzenia autonomii energetycznej systemu wynikającego z udziału 

generatora fotowoltaicznego,  

• dyskusja na temat osiągniętych rezultatów i identyfikacja występujących problemów. 
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Metodyka: Eksperymenty terenowe, prowadzone były, na terenie krakowskiego Parku 

Jordana, w maju 2014 roku. Robot dla każdego eksperymentu był każdorazowo 

programowany aby odtwarzać zadaną trajektorię ruchu. Oprogramowanie monitorujące  

na host PC (laptop z zainstalowanym środowiskiem LabVIEW 2013), realizowało następujące 

zadania: (i) bieżący podgląd oraz prezentacja danych pomiarowych, (ii) rejestracja danych  

do plików TDMS, (iii) możliwość konfiguracji lub zmiany parametrów wpływających  

na trajektorię ruchu robota (online, na żądanie użytkownika), (iv) możliwość konfiguracji  

lub zmiany parametrów systemu energetycznego (online, na każde żądanie użytkownika). 

 

Wyniki: Jak pokazują uzyskane wyniki (Rys. IV.2.1), obserwowane średnie poziomy mocy 

pobieranej przez układy napędowe oraz instrumenty kontrolno-pomiarowe robota mobilnego, 

nie przekraczają wartości 60 W. W eksperymencie robot zasilany był z jednego magazynu 

energii opartego o ogniwa li-ion (bez ograniczania prądu magistrali IBUS). Generator 

fotowoltaiczny oraz super kondensator były odłączone. Maksymalne, chwilowe wartości 

obciążenia, zaobserwowane podczas wykonywania trudnych manewrów np. skręty robota  

na nierównej powierzchni mogą osiągać wartość 280W (ILOAD=11A). Zarejestrowane  

w momentach największego obciążenia prądy pobierane z magazynów energii li-ion osiągają 

wartość graniczną akumulatorów tj. 10,59A. Zjawisko to jest niekorzystnym efektem użycia 

w projekcie impulsowych konwerterów energii (przetwornic dopasowujących LT3791-1).  

Dla dużych chwilowych wartości obciążeń dodanie do systemu super kondensatora, jest  

w pełni uzasadnione i rozwiązuje problem chwilowych przeciążeń prądowych akumulatora 

litowo-jonowego. Dzięki ciągłemu monitoringowi prądowemu kontroler systemu 

energetycznego robota może obserwować zmiany obciążenia i właściwie reagować  

na zaprogramowane wartości krytyczne napięć i prądów. W sytuacji przekroczeń, metody 

głównego algorytmu sterującego odpowiedzialne za bezpieczeństwo systemu, ograniczą prąd 

pobierany z magazynów energii nie dopuszczając do ich przeciążenia. Jak wykazują dalsze 

badana super kondensatory zmniejszają znacząco udary prądowe akumulatorów li-ion. 
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Rys. IV.2.1. Profil energetyczny robota mobilnego zarejestrowany podczas operacji w terenie  
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Aby wykazać potrzebę zastosowania dodatkowego magazynu energii opartego o super 

kondensator przeprowadzono eksperyment porównawczy. Na wykresie (Rys. IV.2.2) 

zarejestrowano wartości prądów w systemie energetycznym robota dla sytuacji, gdy robot 

pokonuje wzniesienie o kącie nachylenia 30° bez udziału super kondensatora (Rys. IV.2.2a) 

oraz z jego udziałem (Rys. IV.2.2b). Dla prądów magistrali IBUS powyżej wartości 5A, 

kondensator pełni funkcję filtra, wykorzystując swoje właściwości w zakresie 

częstotliwościowym. Reaguje zdecydowanie szybciej niż akumulatory li-ion, przekazując  

do obciążenia małe porcje energii. Pozytywnym efektem jest redukcja oraz wygładzenie 

prądu magistrali IBUS pobieranego z akumulatorów, porównanie przebiegów  IBat+Ucap, IBat_Alone  

(Rys. IV.2.2c). Warto zauważyć, że w zaprezentowanym eksperymencie, super kondensator 

zaczął przekazywać energię dopiero w 125 sekundzie. Wynika to z ustawienia prądu 

ograniczenia magistrali IBUS na zbyt wysoką wartość 5A. Różnica w wartość prądu IBUS  

w stosunku do wartości prądu obciążenia ILOAD dla tego przypadku jest zbyt mała.  

Z tego powodu poziom energii przekazanej przez super kondensator w stosunku  

do całościowej energii zużytej podczas eksperymentu też był niewielki. W kolejnym 

eksperymencie (Rys. IV.2.3) prąd IBUS został ograniczony w 81 sekundzie, do wartości 1A. 

Zmiana ta wpłynęła na stosunek udziału obu źródeł energii w sumie energii przekazanej 

obciążeniu. Konsekwencją zmiany jest zwiększenie dynamiki pracy super kondensatora oraz 

polepszenie parametrów magistrali zasilającej (lepsza stabilizacja napięcia VLOAD oraz 

napięcia magistrali VBUS). Należy pamiętać, że w praktyce eksploatacji super kondensatora, 

można wykorzystać tylko część energii zgormadzonej tj. w zakresie od 40 do 100% 

pojemność znamionowej SOC. Wobec tego wykorzystany w eksperymentach super 

kondensator dysponuje jedynie 1Wh użytecznej energii. Sterowanie prądem magistrali IBUS  

w zależności od aktualnego prądu obciążenia ILOAD oraz aktualnej pojemności super 

kondensatora UCAPSOC, może odbywać się z użyciem koncepcji regulatora rozmytego 

zaprezentowanej w rozdziale III.2.9.2. 
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Rys. IV.2.2. Wpływ użycia super kondensatora na parametry systemu energetycznego robota 

mobilnego: a) zasilanie wyłącznie z akumulatorów li-ion, b) zasilanie hybrydowe  
(li-ion dla wartości prądu IBUS=5A + superkondensator)  
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Rys. IV.2.3. Wpływ użycia super kondensatora na parametry systemu energetycznego robota 

mobilnego: zasilanie hybrydowe (li-ion dla wartości prądu IBUS=5A + superkondensator) 

 

Jak wykazały dotychczas przeprowadzone eksperymenty super kondensator dysponuje 

dość małą pojemnością (1 Wh) w stosunku do głównego magazynu energii (284 Wh). Jednak 

okazuje się, że nawet tak mała pojemność pozwala na prowadzenie operacji robotem  

w terenie bez udziału głównego magazynu energii. Wyniki eksperymentu zaprezentowanego 

na Rys. IV.2.4 potwierdzają taką możliwość. Robot pokonał wniesienie o podobnym stopniu 

nachylenia (25o)  jak w poprzednich eksperymentach tylko przy udziale energii zgormadzonej 

w super kondensatorze. Wyraźnie zaznaczony jest moment odłączenia akumulatorów li-ion 

oraz ich ponownego załączenia w celu zgromadzenia energii (ok. 1,37 Wh). Użyteczność  

tej metody w systemie zasilania robota mobilnego prowadzi do zwiększenia autonomii 

energetycznej (wydłużenia czasu pracy robota w terenie bez udziału lub potrzeby 

doładowania głównego magazynu energii). Warto podkreślić, że w zaprojektowanym 

systemie energetycznym robota jest możliwość ładowania super kondensatorów bezpośrednio 

energią pochodzącą z promieniowania słonecznego.  

Sytuacjami, w których warto korzystać z energii zgormadzonej w super kondensatorze są: 

- rozruch napędów robota,  
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- manewry wymagające nagłych zmian orientacji robota, np. zmiana kierunku jazdy, 

skręt na nierównym podłożu. Należy zaznaczyć, że podczas wykonywania tych 

operacji, możliwy jest także odzysk energii, wynikający z nagłych przemian energii 

kinetycznej na elektryczną w układach napędowych robota. Wytworzona energia 

elektryczna może być szybko zaabsorbowana przez super kondensator,  

- repozycjonowanie robota w celu optymalnego zorientowania ogniwa 

fotowoltaicznego, podczas procesu ładowania akumulatorów z energii 

promieniowania słonecznego. 

  
Rys. IV.2.4. Eksperyment pokazujęcy wpływ użycia samego kondensatora  

jako jedynego źródła zasilania 

 

 Istnieje możliwość prowadzenia operacji w terenie z wyłącznym udziałem energii 

słonecznej bez korzystania z energii zgromadzonej w akumulatorach li-ion. Metoda wymaga 

dobrych warunków oświetleniowych - może być zrealizowana przy dużej dostępności 

promieniowania słonecznego. Warto podkreślić, że w przypadku użycia jedynie generatora 

fotowoltaicznego jako jedynego źródła zasilania robota, zaproponowana metoda wymagałaby 
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zapewnienia stałej, optymalnej orientacji ogniwa słonecznego. Przy wykorzystaniu opcji  

z użyciem super kondensatorów, przestaje to być warunkiem koniecznym. Zaprojektowany 

system robota mobilnego jest wyposażony w cztery redundantne akumulatory oparte  

o ogniwa li-ion. Jak pokazują dotychczasowe eksperymenty, zapas mocy przy wykorzystaniu 

wszystkich źródeł energii przekracza możliwości jej bieżącego wykorzystania. Istnieje więc 

możliwość konfiguracji systemu zasilania tak, aby sekwencyjnie korzystać z energii 

zgromadzonej w czterech magazynach li-ion. W przypadku uszkodzenia jednego  

z akumulatorów operacje terenowe robota mogą być nadal kontynuowane, a jakość 

prowadzenia operacji w terenie może być nawet niezauważona. Oczywiście ograniczeniu 

ulega jedynie autonomia energetyczna robota. W przypadku uszkodzenia  

lub wyeksploatowania całego magazynu energii opartego o li-ion, nie tracimy możliwości 

prowadzenia dalszych operacji w terenie. Operacje te będą prowadzone w sposób bardzo 

ograniczony do poziomu energii zgromadzonej w super kondensatorze oraz dostępnej  

na bieżąco z energii promieniowania słonecznego. Niemniej jednak, nie tracimy możliwości 

repozycjonowania robota (np. w celu optymalnego zorientowania ogniwa słonecznego)  

oraz korzystania z instrumentów pomiarowych, modułów komunikacyjnych do czasu 

przybycia serwisu i usunięcia awarii czy wymiany akumulatorów na nowe. Zaproponowane 

na tym etapie pracy, koncepcje sterowania hybrydowym magazynem energii oraz użycie  

tej technologii w systemie energetycznym robotów mobilnych z napędem elektrycznym 

wydają się bardzo interesującą alternatywą do obecnie stosowanych rozwiązań w systemach 

zasilania robotów. 

Kolejny eksperyment (Rys. IV.2.5), prezentuje możliwości wykorzystania pełnego 

potencjału stworzonego systemu energetycznego robota mobilnego. Robot podczas 

prowadzenia operacji terenowych korzysta ze wszystkich dostępnych źródeł: (i) energii 

elektrycznej dostępnej na bieżąco z przemiany fotowoltaicznej (ii) energii zgormadzonej  

w magazynie li-ion oraz (iii) energii zgromadzonej w super kondensatorze. Ogniwo słoneczne 

o mocy 45W wraz z przetwornicą solarną  MPPT (SM72445) zostało podłączone za pomocą 

menagera rozdziału i ładowania (LTC1960) do jednego z magazynów energii V_BAT2  

(Li-ion) co jest wyraźnie widoczne jako różnica w poziomie napięcia tego magazynu  

w stosunku do napięcia magazynu V_BAT1(Li-ion) (Rys. IV.2.5). Zarejestrowana podczas 

eksperymentu moc ogniwa PV, utrzymała się na średnim poziomie 26 Wp. Średni prąd 

ogniwa PV rejestrowany na wejściu przetwornicy solarnej MPPT wynosił 1,61A. Robot 

wykonywał dwa manewry w terenie: pokonywał wniesienie (90 W) oraz zawracał w miejscu.  
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Rys. IV.2.5. Zaprezentowanie możliwosci pracy systemu energetycznego robota z użyciem 

wszystkich źródeł i magazynów energii 

 

Podczas całego eksperymentu, dobre warunki oświetleniowe (natężenie promieniowania 

słonecznego powyżej wartości 700 W/m2),  pozwalały na przekazywanie energii z ogniwa PV 

bezpośrednio do obciążeń robota bilansując częściowo zużycie energii pobieranej  

z akumulatorów. Podobnie jak w poprzednich eksperymentach  super kondensator wspomagał 

system energetyczny dla obciążeń o mocy powyżej 120 W. W momentach niskiego 
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obciążenia mocą robot uzupełniał energię w akumulatorach (Rys. IV.2.5). Obszary 

zaznaczone na żółto). Przeprowadzony, prosty bilans energii pokazuje, że energia pobrana 

przez robota z magazynów , czyli  różnica pomiędzy energią dostarczoną z promieniowania 

słonecznego (2,26Wh)  a zużytą  w systemie (3,62Wh) wynosi: -1.36 Wh, co stanowi 37.5% 

energii zużytej. Zaprezentowany eksperyment pokazuje więc,  że wpływ energii dostarczonej 

z modułu PV do systemu energetycznego robota jest znaczący. Dzięki temu energia 

pozostająca w magazynie robota gwarantuje wydłużenie czasu operacji jaką może robot 

wykonywać w terenie.  Ze względu na  stosunkowo krótki czas trwania eksperymentu (300 s), 

badanie to nie może zostać wykorzystane w ilościowej ocenie zwiększenia autonomii robota.  

 

Zwiększenie autonomii energetycznej robota zasilanego z energii słonecznej 

 

Metodyka: Generator fotowoltaiczny został podłączony za pomocą przetwornicy MPPT  

do jednego z redundantnych banków energii. Porównanie stopnia naładowania akumulatorów 

B1-B2 w stosunku do B3-B4 pozwoliło określić stopień poszerzenia energetycznej autonomii 

robota. Założenia: (i) eksperymenty rozpoczynamy z jednakowym stopniem naładowania 

wszystkich magazynów energii, (ii) akumulatory będą eksploatowane równomiernie, za co 

odpowiedzialne są specjalnie zaprojektowane moduły managera ładowania i rozdziału energii 

oraz przetwornice dopasowujących napięcie zasilania LT3791-1 dla magistrali zasilającej 

UBUS i magistrali mocy ULOAD, zasilającej napędy robota. W trakcie wykonania testu 

odłączony został magazyn oparty o super kondensator i dwukierunkowa przetwornica 

LT8705.  Kontroler główny robota oraz router wi-fi zapewniający komunikację z laptopem z 

oprogramowaniem nadzorujący, zasilany był z osobnego źródła energii tj. z dodatkowego 

akumulatora li-ion 5,2Ah 11.1V z kontrolerem BMS. Dzięki temu w ocenie bilansu energii 

można określić też ilość energii jaka została zużyta dla potrzeb kontroli ruchu robota  

i sterowania całym systemem. Test odbył się w krakowskim Parku Jordana w dniu  

21 maja 2014, w godz. 11.45–14.45. W dniu tym rejestrowano następujące warunki 

środowiskowe: natężenie oświetlenia osiągało maksymalny poziom równy 850 W/m2, średnia 

wartość oświetlenia w trakcie trwania eksperymentu 677 W/m2, niebo bez pokrywy chmur, 

średnia temperatura powietrza utrzymywała się na poziomie 30,5°C. Operacje terenowe 

prowadzono na obszarze głównego zbocza górki oraz jej najbliższego sąsiedztwa, co zostało 

schematyczne zaznaczone na fotografii satelitarnej (Rys. IV.2.6). 
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Rys. IV.2.6. Miejsce eksperymentu mającego wykazać rozszerzenie  autonomi energetycznej robota 

mobilnego (źródło: google maps) 

 

Robot został zaprogramowany do odtwarzania ruchu po trajektorii kołowej. W ten sposób 

wymuszono częste zmiany kierunkowości dostępnego promieniowania słonecznego 

padającego na powierzchnię modułu fotowoltaicznego. Moduł PV zorientowano pod stałym 

kątem 38o (płaszczyzna elewacji). Jak pokazują wyniki eksperymentu (Rys. IV.2.7), wyraźnie 

wpłynęło to na zmiany wartości  prądu modułu fotowoltaicznego IPV. Średni poziom mocy 

uzyskiwany na wyjściu przetwornicy MPPT utrzymywał się blisko wartości 22 Wp. 

Maksymalne rejestrowane wartości chwilowe prądu modułu PV nie przekroczyły wartości  

35 W. Pomimo utrudnień i braku optymalnej orientacji, w ciągu 3-ch godzin eksperymentu 

moduł PV, wyprodukował 64,7Wh energii elektrycznej, którą przekazał w większości 

bezpośrednio do  układów mocy. Robot zatrzymany był jedynie dwukrotnie: pod koniec 1-ej 

oraz na początku 3-ej godziny testu, gdzie  przekazał akumulatorom  B1-B2 porcję 12 Wh 

energii. 

Wyniki: Przeprowadzenie bilansu energetycznego jest bardzo proste i sprowadza się od oceny 

różnicy stopnia naładowania magazynów energii (SOC) lub oceny porównawczej ilości 

energii przekazanej do układów mocy robota. Jak wynika z danych zarejestrowanych  

w teście, magazyn (B3-B4) nie podłączony do generatora energii (ogniwa PV), dostarczył 

systemowi energetycznemu robota 86,1 Wh energii. Magazyn (B1-B2) zintegrowany  

w teście z modułem PV oddał 37,23 Wh energii (Rys. IV.2.7). 
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Rys. IV.2.7. Ilościowa cena wpływu energii elektrycznej wytworzonej z promieniowania słonecznego 

na rozszerzenie autonomi energetycznej robota mobilnego 
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Przy uwzględnieniu dodatkowych 12 Wh energii, zgromadzonych podczas testu  

w akumulatorach magazynu (B1-B2), różnica ta osiągnęła wartość 60,1 Wh. Warto zauważyć, 

że średni pobór mocy robota w eksperymencie wynosił również ok. 60 W. Zaoszczędzona  

w akumulatorach energia, może więc wydłużyć okres pracy robota o kolejną godzinę operacji 

terenowej, co jest miarą i wynikiem uzyskanej dodatkowo autonomii energetycznej. 

Uzyskany na koniec testu, średni poziom pojemności 55% magazynu elektrochemicznego 

robota (B1=B2=70% SOC oraz B3=B4=40% SOC) oraz wynik zużycia energii na poziomie 

186 Wh jest z zgodny z wynikami modelowania, wydzielonego systemu zasilania dla  robota 

mobilnego, zaprezentowanymi w rozdz. III.2.2.3. 
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V. PODSUMOWANIE i WNIOSKI 

 Istotnym sposobem zwiększenia stopnia autonomii robotów mobilnych jest 

zastosowanie jako dodatkowego źródła energii, odpowiednio dobranych ogniw 

fotowoltaicznych. Należy podkreślić, że ogniwa PV mogą dostarczać dodatkowej energii 

zarówno do ładowania akumulatorów jak i do bieżącego zasilania układów pomiarowo-

sterujących. Możliwość zwiększenia autonomii robota jest więc niezwykle istotna z punktu 

widzenia użytkowego. Wykorzystanie ogniw fotowoltaicznych w robotyce mobilnej rodzi 

jednak konieczność rozwiązania sporej ilości problemów badawczych. 

Zgodnie z postawionymi celami pracy, przedmiotem badań było opracowanie, 

konstrukcja i eksperymentalne sprawdzenie nowych bloków funkcjonalnych systemu 

energetycznego robota mobilnego. Umożliwia to efektywne zarządzanie energią 

elektryczną na wszystkich etapach jej przemian, począwszy od wytwarzania energii  

z promieniowania słonecznego, poprzez gospodarowanie i zarządzanie energią zgromadzoną 

w magazynach, po wykorzystanie energii przez układy sterujące oraz mocy. 

Szczególnie istotnym zagadnieniem w trakcie realizacji pracy było wskazanie 

istniejących lub opracowanie nowych  efektywnych metod zarządzania energią elektryczną 

w  układach sterujących oraz mocy robota z punktu widzenia minimalizacji zużycia  

tej energii. Badania prowadzone w celu zwiększenia autonomii energetycznej robota, 

realizowano w ramach następujących zadań badawczych: 

1. Zadanie ogniw fotowoltaicznych jako dodatkowego źródła energii dla robota 

mobilnego. Problem doboru generatora fotowoltaicznego został dokładnie 

przedyskutowany w rozdziale III.2.2 oraz III.2.3. części badawczej pracy i jest 

złożoną analizą wielokryterialną. W podrozdziałach tej części pracy, przedstawiono 

wieloletnie autorskie wyniki badań zachowania instalacji fotowoltaicznych 

wykonanych w różnych technologiach, eksploatowanych w polskich warunkach 

meteorologicznych. Szczegółowo przebadano wpływ orientacji ogniwa słonecznego  

na ilość generowanej przez nie energii (podrozdz. III.2.2.2). Przedstawiono najnowsze 

metody badawcze charakteryzujące zachowanie ogniw słonecznych pod kątem  

ich dopasowania spektralnego do widma promieniowania słonecznego występującego 

w danej lokalizacji (tj. analizę rozkładów użytecznych frakcji promieniowania 

słonecznego). Przedstawiono procedurę wyboru ogniwa słonecznego do zastosowań  

w robotyce mobilnej (podrozdz. III.2.2.3), wybierając jako optymalną w systemach 

nadążnych technologię wykonania ogniwa na bazie krzemu monokrystalicznego. 
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Rozważania kończy wariantowa ocena wpływu doboru komponentów systemu 

zasilania na dynamikę zmian energii oraz stan pojemności magazynów energii robota 

mobilnego. Analiza wykonana została z użyciem pakietu symulacyjnego PVSYST 

(rozdział III.2.2.3). 

2. Dopasowanie nieliniowego źródła energii o zmieniających się parametrach jakim jest 

moduł PV dla potrzeb odbiorników energii robota mobilnego, wymagało 

zaprojektowania wysokowydajnej przetwornicy napięcia, śledzącej punkt mocy 

maksymalnej ogniwa słonecznego. Projekt przetwornicy napięcia realizującej ten cel 

był drugim zadaniem badawczym w rozprawie. Opis wykonania prototypu 

przetwornicy oraz regulatora cyfrowego, realizującego klasyczny algorytm MPPT  

wg metody P&O, został zaprezentowany w rozdziale III.2.2.4. Interesującym 

uzupełnieniem opisu części praktycznej tego zadania badawczego jest rozdział trzeci 

części teoretycznej, gdzie przedstawiono niezbędne kompendium wiedzy na temat 

zachowania ogniw fotowoltaicznych  prezentując m.in. modele analityczne. Dokonano 

także przeglądu oraz porównania najważniejszych metod poszukiwania punktu mocy 

MPP (rozdz. II.3.3.3). Zaprezentowano zarys modelowania systemu wydzielonego  

z kontrolerem MPP (II.3.3.5). Synteza regulatora ślizgowego (rozdz. II.3.3.6) jako 

przykład strategii kontroli dla cyfrowego przetwornika energii z modulacją PWM, 

kończy rozważania na temat metod poszukiwania optymalnego punktu pracy  

dla ogniwa słonecznego. 

3. Projekt układu elektroniki robota, zorientowanego na funkcje zarządzania energią  

z uwzględnieniem pomiaru i rozpływu energii oraz zarządzania odbiornikami energii  

w systemie energetycznym był następnym, ogromnym zadaniem badawczym 

rozprawy. Cel ten osiągnięto poprzez zaprojektowanie i zbudowanie złożonego 

systemu elektronicznego według koncepcji autora, przedstawionej w rozdziale III.1 

(metodyka badań). Wykonany, innowacyjny system zasilania dla robota mobilnego 

utworzono poprzez połączenie dwóch różnych typów elektrochemicznych magazynów 

energii: akumulatorów litowo-jonowych i baterii super kondensatorów. Ponadto 

hybryda składa się z następujących elementów integrujących dwa typy magazynów 

energii w system hybrydowego magazynu energii: (i) dwóch redundantnych 

modułów ładowania równoległego oraz rozdziału energii opartych o kontrolery 

LTC1960 opisanych dokładniej w rozdziale III.2.2.5, (ii) czterech inteligentnych 

pakietów akumulatorów Li-Ion z kontrolerem BMS (rozdz. III.2.2.7), (iii) dwóch 
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przetwornic synchronicznych LT3791-1, typu buck-boost, zapewniających stabilizację 

napięcia magistrali mocy robota na poziomie 24 V (rozdz.III.2.2.6) oraz 

dwukierunkowej przetwornicy synchronicznej LT8705 typu buck-boost super 

kondensatora z equalizerem LTC6803-1 opisanej w rodz.III.2.2.9. Opis techniczny 

powyższych modułów jest wzbogacony testami potwierdzającymi uzyskanie 

zakładanych parametrów projektowych. Interesującym uzupełnieniem opisu części 

praktycznej tego zadania badawczego jest obszerny rozdział czwarty części 

teoretycznej, dotyczący problematyki modelowania oraz zarządzania magazynami 

energii. W tej części pracy zaprezentowano metody analityczne określania 

parametrów oraz aktualnego stanu elektrochemicznych magazynów energii,  

m.in: stanu naładowania SOC (rozdz. II.4.4.3), stanu życia SOL (II.4.4.4) oraz metody 

techniczne wyrównania energii w magazynach wielokomórkowych (II.4.4.5).  

W tej części pracy omówiono również możliwe sposoby konfiguracji hybrydowego 

magazynu energii (rozdz. II.4.4.6) oraz poruszono istotną problematykę wyboru 

rodzaju oraz topologii przetwornic napięcia do budowy tych systemów  

(rozdz. II.4.4.6.3).  

4. Projekt systemu sterowania i zarządzania przepływem energii oraz jego implementacja 

na wybranych platformach mikroprocesorowych. Koncepcja sterowania hybrydowym 

magazynem energii robota mobilnego została zaprezentowana w rozdziale  

(rozdz. III.2.2.9). Dokonano także syntezy zaproponowanego regulatora rozmytego 

dla postawionego w rozdz. III.2.2.9 zadania sterowania magazynem hybrydowym. 

Praca tak utworzonego systemu magazynów energii skoordynowana została przez 

główny sterownik robota oparty o kontroler czasu rzeczywistego opisany w rozdz. 

III.2.2.11. Sterowniki banków energii (BMS) połączone zostały magistralą CAN-BUS 

z kontrolerem RT. Sterownik zespołu napędowego (rozdz. III.2.2.10) dla 4 silników 

DC robota, zintegrowany został z kontrolerem głównym na poziomie platformy 

programowalnej FPGA. 

Integralną częścią zadania badawczego nr 4 było wykonanie oprogramowania 

sterującego, pozwalającego na przeprowadzenie testów walidacyjnych wykonanego 

systemu energetycznego. Opis oprogramowania sterującego robota zawiera się  

w treści podrozdziału III.2.2.12. 
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Ważną częścią rozprawy doktorskiej jest część eksperymentalna, w której przeprowadzono 

testy systemowe zaproponowanego rozwiązania technicznego. Testy laboratoryjne 

hybrydowego magazynu energii oraz testy terenowe były prowadzone wg sformalizowanych 

założeń z rozdziału III.1. Testy laboratoryjne składają się z serii 12 eksperymentów,  

w których hybrydowy system zasilania przechodzi test obciążeniowy. Testy terenowe  

to 6 zróżnicowanych  eksperymentów, zaprojektowanych tak aby pokazać możliwości i pełen 

potencjał zaproponowanego systemu energetycznego robota mobilnego zasilanego energią 

słoneczną. 

 Podsumowując przedstawione w niniejszej pracy badania uzyskano następujące, 

istotne zdaniem autora wyniki: 

1. Zaproponowano oryginalną koncepcję hybrydowego systemu zasilania dla robota 

mobilnego kołowego z napędem różnicowym, zasilanego ogniwem 

fotowoltaicznym.  

2. Opracowano pełny projekt wykonawczy skomplikowanego pod względem 

technicznym  stanowiska badawczego. 

3. System energetyczny zbudowano od podstaw. Wykonano oprogramowanie 

sterujące, pozwalające na przeprowadzenie testów walidacyjnych. 

4. Opracowano koncepcję sterowania hybrydowym magazynem energii robota. 

5. Zaplanowano scenariusze testowe i przeprowadzono weryfikację 

eksperymentalną. 

6. W szczególności wykazano eksperymentalnie zjawisko zwiększenia  autonomii 

energetycznej robota zasilanego ogniwem fotowoltaicznym. 

 

Powyższe zestawienie uzyskanych wyników badań, których efektem jest nowoczesne 

stanowisko badawcze  „robot mobilny z hybrydowym systemem zasilania” pozwala na 

potwierdzenie słuszności postawionych tez badawczych (rozdz. I.2). 
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Zał. 1. MODEL ANALITYCZNY SYNCHRONICZNEJ PRZETWORNICY 

NAPIĘCIA BUCK-BOOST 
 

Praca w trybie (buck) 

Dla zaprezentowanego uproszczonego schematu elektrycznego (Rys. 1),  praca przetwornicy 

synchronicznej  w trybie obniżania napięcia zasilającego (buck)  będzie realizowana                       

z użyciem tylko dwóch tranzystorów kluczujących T1 oraz T2.  W trybie tym tranzystor T3 

musi zostać zamknięty natomiast T4 pozostaje otwarty tj d2=1.  Zgodnie z prawami 

Kirchhoffa układ można zapisać w postaci równań  różniczkowych dla dwóch stanów układu: 

 
Rys.1. Schemat elektryczny synchronicznej przetwornicy napięcia buck-boost 

 

a) tranzystor T1 jest włączony a T2 wyłączony 
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dt
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b) T1 jest  wyłączony a  T2 włączony 

dt
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dokonując   uśrednienia  zestawów  równań (1.1, 1.2) oraz (1.3,  1.4) mnożąc je odpowiednio 

przez wagi d1 oraz (1-d1) oraz  sumując razem,  po prostych przekształceniach otrzymujemy  

(1.5) oraz  (1.6): 
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oraz zapisać że wartość napięcia wyjściowego wynosi (1.7):   

C
C

Cout R
dt

dvCvv +=          (1.7) 

warto zauważyć, że wartość vout  zgodnie z równaniem (1.6) nie jest zależna od wagi d1, więc 

równanie (1.7) można przedstawić równoważną zależnością (1.8): 
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Równania (1.5-1.6) oraz (1.8) można przedstawić bezpośrednio w postaci równań stanu 

przetwornicy napięcia buck (1.9): 
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gdzie:   
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Tryb podnoszenia napięcia (boost) 

Analogicznie tryb podwyższania napięcia wejściowego (boost)  dla przetwornicy 

synchronicznej będzie realizowany dla zamkniętego klucza tranzystorowego T1 tj. dla 

warunku w którym d1=1. Należy podkreślić, że ta wersja przetwornika nie da się zapisać                 

w postaci liniowych równań różniczkowych. Problem ten powoduje dodatkowe utrudnienia 

podczas projektowania regulatora dla tego regionu pracy przetwornika, gdzie nie można 

stosować wprost podstawowych technik teorii regulacji.  Procedura postępowania dla tego 

przypadku jest zbliżona: 

(i) określenie równań różniczkowych dla dwóch stanów układu : 
a) tranzystor T3 jest włączony a T4 wyłączony 
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b) tranzystor T4 jest włączony a T5 wyłączony 
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dokonując   uśrednienia  zestawów  równań (1.11 - 1.13) oraz (1.14 - 1.16) mnożąc je 

odpowiednio przez wagi d2 oraz (1-d2) oraz  sumując razem otrzymujemy: 
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Dla dowolnego punktu ],[ 0,0,0 CL vix = oraz sterowania ][ 0,20 du =  można dokonać linearyzacji 

zestawu równań (1.17-1.19) : 
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gdzie:   
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Praca w trybie  (buck-boost) 

W stanie ustalonym można przyjąć że wartości napięć oraz prądów przetwornicy w trybie 

podnoszenia-obniżania napięcia, opisane są  prostymi zależnościami (1.25 - 1.28) 
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W trybie kontroli napięcia  (buck-boos), możliwe są 4 kombinacje załączeń                     

kluczy T1-T4.  

a) w stanie „13”  załączenia grupy tranzystorów   tj. dla  T1=ON, T2=OFF , T3=ON, 
T4=OFF, stan układu  można zapisać równaniami (1.29-1.31) 
 




















+

−−







+

+−=
loadC

C
C

loadC

C
LLin

L

RR
Rv

RR
RRiv

Ldt
di 1

/1
1               (1.29) 









+








−=

)/1(
1

loadCload

C
L

C

RRCR
vi

dt
dv

                 

(1.30) 

loadC

CLoadL
CCout RR

vRiRvv
+

−
+=                   (1.31) 

Strona | 164  
 
 



b) w stanie „14”  załączenia grupy tranzystorów   tj. dla T1=ON, T2=OFF , T3=OFF, 
T4=ON, stan układu  można zapisać równaniami (1.31 - 1.34) 
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c) w stanie „23”  załączenia grupy tranzystorów   tj. gdy T1=OFF, T2=ON , T3=ON, 
T4=OFF, stan układu  można zapisać równaniami (1.35-1.37) 
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d) w stanie „24”  załączenia grupy tranzystorów   tj. gdy T1=OFF, T2=ON , T3=OFF, 
T4=ON, stan układu  można zapisać równaniami (1.38-1.40) 
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Metodą uśrednienia zmiennych stanu, równania (1.29-1.40), dla wszystkich 4-ch kombinacji  

załączeń kluczy tranzystorowych można zapisać w postaci : 
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Równania (1.41 - 1.43) można zapisać w bardziej kompaktowej formie  (1.44): 
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gdzie: 
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Dla dowolnego punktu ],[ 0,0,0 CL vix = oraz sterowania ],,[ 00,20,10 φddu =  można dokonać 

linearyzacji zestawu równań (1.44 - 1.45) i przedstawić model analityczny przetwornicy 

synchronicznej buck-boost w postaci równań stanu (1.46-1.49): 
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Powyższe rozwiązanie kończy dyskusję nad modelem analitycznym synchronicznej 

przetwornicy napięcia buck-boost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona | 167  
 
 



Zał. 2. PRZETWORNICA DOPASOWUJĄCA LINEAR LTC7391-1 
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Zał. 3. MENADŻER MAGAZYNU ENERGII LI-ION LINEAR LTC1960 

Strona | 169  
 
 



Zał. 4. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA WYTWORZONYCH MAGAZYNÓW       
 Lista definicji parametrów kontrolera pakietu akumulatorów Li-ion Atmel (BMS) 

Nazwa Wartość Opis 

BATTPARAM_CHARGING_CURRENT 4400 mA Maximum charging current 

BATTPARAM_CHARGING_VOLTAGE 4200 mV Maximum charging voltage 

BATTPARAM_DESIGN_VOLTAGE 3700 mV Typical operation voltage 

BATTPARAM_CELL_CHARGE_THRESHOLD 
50 mV How many mV above the charging voltage the 

charger is allowed to charge 

BATTPARAM_CELL_MIN_VOLTAGE 
2700 mV Minimum operation voltage (disable further 

discharging below this point). 

BATTPARAM_CELL_POWEROFF_VOLTAGE 
2500 mV If cell voltage is below this, the device will 

power off 

ATTPARAM_MISBALANCE_VOLTAGE_THR

ESHOLD 

5 mV If voltage difference between cells are more 

than this value the balancing FET for cell with 

the highest voltage will be enabled 

BATTPARAM_CELL_DUVR_DISABLE 2000 mV  

BATTPARAM_FULL_CHARGE_VOLTAGE 
4190 mV If lowest cell is above this and current is low 

enough, assume the battery is fully charged 

BATTPARAM_FULL_CHARGE_CURRENT 

15 mA If less than this charge current is flowing and 

lowest cell voltage is high enough, assume the 

battery is fully charged 

BATTPARAM_CELL_MIN_DISCHARGE_TE

MPERATURE 

((-20 dC + 

273)*10)    

20°C converted to 0.1 degrees Kelvin 

BATTPARAM_CELL_MAX_DISCHARGE_

TEMPERATURE 

(( 60 dC + 

273)*10) 

60°C converted to 0.1 degrees Kelvin 

BATTPARAM_CELL_MIN_CHARGE_TEMPE

RATURE     

(( -5 dC + 

273)*10)     

-5°C converted to 0.1 degrees Kelvin 

 

BATTPARAM_CELL_MAX_CHARGE_TEMPE

RATURE 

(( 40 dC + 

273)*10) 

40°C converted to 0.1 degrees Kelvin 

CORE_MAX_TEMPERATURE 
(( 85 dC + 

273)*10) 

85°C converted to 0.1 degrees Kelvin 

CORE_MIN_TEMPERATURE 
((-22 dC + 

273)*10) 

-22°C converted to 0.1 degress Kelvin 

Short Circuit Protection Level: MaxCurrent * 

ShuntResistor = VMaxLevel  

50mV eg.    10000mA * 5000uOhm 

BATTPARAM_SHORTCIRCUIT_REACTIONTI

ME   ( BATTPROT_ScrtUsecToHex(125 us) )   

125 us Must shut off the FETs if battery shorted for 

more than 125 us 

BATTPARAM_SHORTCIRCUIT_CURRENT 

(BATTPROT_VMAX_50mV)   

50mV Short-circuit current level 
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Nazwa Wartość Opis 

Over Current Charge Protection Level:     

5000mA * 5000uOhm 

25mV 

 

NearestOffset + (MaxCurrent * ShuntResistor) 

= NearestOffset + VMaxLevel 

Over Current DisCharge Protection Level:  

8000mA * 5000uOhm 

40mV  

BATTPARAM_OVERCURRENT_REACTIONTI

ME ( BATTPROT_OcrtMsecToHex(2 ms) ) 

2 ms Must shut off the FETs if over-current is 

present for more than 2 ms 

BATTPARAM_OVERCURRENT_CHARGE  

(BATTPROT_VMAX_25mV)   

25mV Overcurrent level (charging). 

 

BATTPARAM_OVERCURRENT_DISCHARGE  

(BATTPROT_VMAX_40mV) 

40mV Overcurrent level (discharging). 

 

High Current Charge Protection Level: 5000mA * 5000uOhm = 25mV 

High Current DisCharge Protection Level:  8000mA * 5000uOhm = 40mV 

BATTPARAM_HIGHCURRENT_REACTIONTI

ME ( BATTPROT_HcrtMsecToHex(20 ms) ) 

20ms Must shut off the FETs if high-current is 

present for more than 20 ms 

BATTPARAM_HIGHCURRENT_CHARGE  

(BATTPROT_VMAX_25mV) 

25mV High current level (charging). 

BATTPARAM_HIGHCURRENT_DISCHARGE 

(BATTPROT_VMAX_40mV) 

40mV High current level (discharging). 

 

BATTPARAM_SHUNT_RESISTANCE(5000 

uOhm) 

5000uOhm Resistance of the shunt resistor in uOhm 

(microOhm) 

BATTPARAM_DESIGN_CAPACITY(4800 

mAh)   

4800 mAh Original capacity of cells. 

BATTPARAM_FULL_CHARGE_CAPACITY 

BATTPARAM_DESIGN_CAPACITY 

4800 mAh Full charge capacity is assumed to be design 

capacity at beginning 

BATTPARAM_REMAINING_CAPACITY_ALA

RM (BATTPARAM_DESIGN_CAPACITY / 

10) 

480 mAh Default low capacity alarm 

BATTPARAM_REMAINING_TIME_ALARM   10 minutes Remaining time alarm limit 

BATTPARAM_TERMINATE_DISCHARGE_LI

MIT  

5 mAh If remaining capacity is lower than this, flag 

the TERMINATE_DISCHARGE alarm in the 

BatteryStatus command 

BATTPARAM_ACTIVE_CURRENT_THRESH

OLD ( 2 mA ) 

2 mA If current drawn from the battery is above this 

threshold the application is assumed to be in 

active mode. 
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Zał. 5. KONTROLER MAGAZYNU LI-ION ATMEGA32HVB (BMS) 
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Zał. 6. SCHEMAT ELEKTRYCZNY PRZETWORNICY LINEAR LT8705 
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Zał. 7. SCHEMAT ELEKTRYCZNY STEROWNIKA MOCY TI DRV8432 
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Zał. 8. SZCZEGÓŁOWY SCHEMAT SYGNAŁOWY SYSTEMU ENERGETYCZNEGO ROBOTA 
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Zał. 9. APLIKACJA STERUJĄCA SYSTEMU ENERGETYCZNEGO ROBOTA MOBILNEGO - WARSTWA FPGA (FRAGMENT KODU) 
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Zał. 10. APLIKACJA STERUJĄCA SYSTEMU ENERGETYCZNEGO  
ROBOTA MOBILNEGO - WARSTWA RT (FRAGMENT KODU) 
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Zał. 11. APLIKACJA STERUJĄCA SYSTEMU ENERGETYCZNEGO  
ROBOTA MOBILNEGO - WARSTWA PC-HOST (FRAGMENT KODU) 
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