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Sammanfattning
Användandet av solceller ökar kontinuerligt i Sverige och effekten som genereras
av solcellerna förvaras oftast i bly-syra batterier. Dessa batterier har en dålig
påverkan på miljön eftersom det krävs mycket energi och miljöfarliga material så
som bly och svavelsyra för att tillverka dessa batterier. Östersjökompaniet AB och
många av dess kunder inser vikten av ett hållbart tänkande och var intresserade
av att veta om det var möjligt att maximera livslängden av dessa batterier. Under
arbetets gång analyserades olika metoder för upp- och urladdning av batterier som
kan påverka ett batteris livslängd och hur man kan bära sig åt för att optimera det.
En laddningskontroller användes för att optimera laddningen av batteriet. För att
beräkna laddningsnivån i batteriet användes metoden ”Extended voltmeter”. En
prototyp som kunde ladda batterierna på ett optimalt sätt, varna då batteriets
laddningsnivå blev för låg samt en användarvänlig applikation för övervakning av
batteriet konstruerades. Ett batteris beräknade livslängd är ingen exakt vetenskap.
Enligt studier kan livslängden av ett batteri fördubblas om det laddas upp och
laddas ur på ett optimalt sätt i jämförelse med då det laddas ur helt.
Nyckelord
Bly-syraabatteri,aoptimalabatteriladdning,amikrokontroller,aspänningsregulator,
ExtendedaVoltmeter,asolceller

Abstract
The use of solar cells is continuously increasing in Sweden and the power
generated by the solar cells is usually stored in lead acid batteries. These batteries
have a bad impact on the environment as much energy and environmentally
hazardous materials like lead and sulfuric acid are required to manufacture these
batteries. Östersjökompaniet AB and many of its customers realize the importance
of sustainable thinking and were interested in knowing if it was possible to
maximize the lifetime of these batteries. During the course of the work, different
methods of battery charging and discharging were analyzed that could affect the
batteries lifetime and how to take care of them to optimize them. A charge
controller was used to optimize the charge of the battery. To calculate the
remaining state of charge in the battery, the Extended voltmeter method was used.
A prototype that was able to charge the batteries optimally, warn when the battery
capacity became too low, and a user-friendly application for battery monitoring was
designed. The calculated lifetime of a battery is not an exact science. According to
studies the lifetime of a battery can be doubled if it is charged and discharged in
an optimal way compared to when it is fully discharged.
Keywords
Lead-Acid batteries, optimal battery charging, microcontroller, voltage regulator,
Extended Voltmeter, solar cells

Förkortningar
AGM

Absorbent Glass Mat

VRLA

Valve-Regulated Lead Acid

MPPT

Maximum Power Point Tracking

CC

Constant current

CV

Constant Voltage

IC

Integrated Circuit

C

Capacity

SOC

State Of Charge

Ah

Ampere hour

A/D

Analog to Digital

PWM

Pulse Width Modulation

CPU

Central Processing Unit

GPIO

General Purpose Input/Output

UART

Universal Asynchronous Receiver-Transmitter

SPI

Serial Peripheral Interface

I2C

Inter-Integrated Circuit

SD

Secure Digital

TCP

Transmission Control Protocol

IP

Internet Protocol

HTTP

Hypertext Transfer Protocol

LCD

Liquid Crystal Display
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1 Inledning
Uppdragsgivaren Östersjökompaniet AB (i fortsättningen ÖAB) är ett grossistbolag
som främst importerar och distribuerar material till båtinredningsföretag, varv och
bilverkstäder. De säljer även direkt till konsument och de specialiserar sig inom
marin inredning och tillbehör. ÖAB har noterat att en modern båtinredning i dag
innehåller mycket elektriska detaljer som vanligtvis strömförsörjs via vanliga 12V
bly-syra batterier. Batterier i båtar är ofta uppladdade av solceller. Utvecklingen
har gått så fort att det idag tyvärr saknas system för att underhålla dessa bly-syra
batterier på ett optimalt sätt genom att visa laddningsnivån och varna då det är för
lågt. Detta leder till en begränsad livslängd och en onödigt stor miljöpåverkan. De
har en stor miljöpåverkan eftersom dessa batterier består av miljöfarligt material
som svavelsyra och bly. Detta är ett reellt problem, både ÖAB och många av dess
kunder inser vikten av ett långsiktigt hållbart synsätt.

1.1 Problemformulering
I detta examensarbete undersöks möjligheten att genom modern teknik optimera
livslängden på installerade bly-syra batterier som laddas av solceller genom
tilläggen:
l
l
l

laddning på ett optimalt sätt via solceller som maxierar livslängden
metoden måste vara praktiskt och ekonomiskt realiserbar
förslag på eventuella tilläggstjänster som lösningen medger.

1.2 Målsättning
Examensarbetet ska primärt analysera vad som i dag anses vara de bästa
metoderna för att optimera ett bly-syra batteris livslängd givet ÖAB:s specifika
tillämpningsområde.
Därefter ska insikten som samlats under analysarbetet verifieras genom utveckling
och testning av prototyp. Speciell vikt ska läggas vid att identifiera tänkbara
metoder för att maximera livslängden av bly-syra batterier.
Prototypen som konstrueras får inte kosta mer att producera än vad de potentiella
köparna kan spara genom att använda produkten.

1.3 Avgränsningar
Det kommer inte att utföras ett fullskaligt livslängdstest då detta tar flera år att
utföra. Tester där liknande koncept används för andra tillämpningsområden bör
dock ge en fingervisning om det förväntade resultatet. Examensarbetet tillför
tillämpningsspecifik insikt inom området livslängdshantering av bly-syra batterier.
1

1.4 Författarnas bidrag till arbetet
Under arbetet konstruerades en krets och ett program för att optimera upp- och
urladdning av bly-syra batterier. De två deltagarna har båda varit involverade i
samtliga moment av arbetet.
Teorin från kapitel 2.10.2 Thingspeak, 2.11 MIT applikationsgenerator, 2.14 HTTP
var tagna från tidigare projektarbeten under utbildningen. Dessa kapitel var redan
skrivna av en av deltagarna i arbetet och det fanns ingen anledning att ifrågasätta
teorin som redan fanns från det tidigare projektarbetet.
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2 Teori och bakgrund
Användandet av solceller i Sverige har ökat avsevärt de senaste åren och det
fortsätter att öka. Under de senaste åren har användandet av solceller fördubblats
varje år och det är till stor del på grund av att teknologin har blivit billigare. Det var
från början främst fristående system till exempel båtar, sommarstugor och
husvagnar som använde sig av solceller då dessa ofta saknar möjligheten att
ansluta sig till elnät. Dessa typer av anläggningar står än idag för en stor del av
användandet [1]. Energin som genereras från solceller lagras i batterier, oftast
någon typ av bly-syra batteri. Dessa batterier är ofta dyra att köpa och det krävs
ganska mycket resurser och energi för att tillverka dessa. Det vore därför bra om
dessa kan hålla så länge som möjligt, innan det är nödvändigt att köpa ett nytt
batteri igen.
För att optimera livslängden av ett bly-syra batteri är det viktigt att det inte
djupurladdas och att det inte kontinuerligt laddas upp då det redan är fulladdat. Det
finns olika procentuella gränser som laddningsnivån bör hålla sig inom för att
batteriet ska få en så lång livslängd som möjligt. Det kan dock vara svårt att veta
om man håller sig inom dessa procentuella gränser då man inte alltid vet hur
mycket energi som solcellen/cellerna genererar, samt hur mycket energi som dras
från batteriet.

För att kunna underhålla dessa batterier på ett
optimalt sätt vore det lämpligt att
skapa en prototyp av en produkt som skulle kunna optimera livslängden av ett
batteri som genereras av solceller. För att uppnå detta bör prototypen bestå av
någon slags styrenhet som kan mäta effekten som genereras av en solcell, samt
effekten som dras från batteriet till dess last/laster. Den bör även kunna bryta
lasten om laddningsnivån i batteriet understiger en viss procent och automatiskt
avbryta laddningen av batteriet då det är fullt. Det finns idag produkter som kan
reglera spänningen från solcellerna till batteriet så att batteriet laddas på ett bra
sätt och som kan avbryta laddningen då batteriet är fullt. Det finns även produkter
som kan mäta den kvarstående laddningsnivån i batteriet. Tanken med prototypen
är att den ska kombinera funktionerna från dessa produkter, samt att den ska
kunna koppla bort lasten med hjälp av ett enkelt kommando och kunna bevaka hur
stor effekt som genereras från solcellerna.
För att en sådan produkt ska vara attraktiv på marknaden bör den vara
användarvänlig, energisnål, ekonomiskt försvarbar och vara i en storlek att den
inte tar för stor plats i en båt. Med ekonomiskt försvarbar menas att den potentiella
kunden skall kunna spara pengar på att köpa produkten, genom att inte behöva
byta ut batteriet lika ofta som de som inte har produkten.
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För att göra produkten användarvänlig kan en mobilapplikation utvecklas där
användaren själv kan ställa in de procentuella gränserna som denne vill att
batteriet skall hålla sig inom. Erbjuda möjligheten att övervaka hur mycket energi
som solcellen/cellerna genererar och vilken procentuell laddningsnivå som
batteriet befinner sig inom. Den skulle även kunna skicka en varning till
applikationen då batteriet håller på att understiga den undre gränsen. För att på så
sätt ge användaren möjligheten att välja om denne vill bryta lasten från
applikationen eller fortsätta att ladda ur batteriet.

2.1 Batterier
Olika typer av bly-syra batterier är de vanligaste batterierna inom marint bruk och
för att lagra energin som genereras från solceller [2]. Ett sådant batteri består av
galvaniska celler och dessa celler består av två stycken plattor (en positiv och en
negativ) med en separator emellan dem och en elektrolyt (svavelsyra) blandat
med vatten. Den negativa plattan är en elektrod som består av bly (Pb) och den
positiva plattan är en motelektrod som består av blydioxid (PbO2). Vid urladdning
av en cell går strömmen från den positiva plattan till den negativa plattan och
elektronerna rör sig i motsatt riktning. Blydioxiden på den positiva plattan regerar
med svavelsyran och omvandlar blydioxid till blysulfat (PbSO4). Den positiva
plattan avger elektroner och förblir positiv. Blyet på den negativa plattan reagerar
med sulfatjoner och omvandlar blyet till blysulfat. Den negativa plattan avger två
positiva laddningar och förblir negativ. Detta gör att svavelsyran i elektrolyten
konsumeras och elektrolytens densitet minskas. Vid uppladdning av en cell
upprepas denna cykel fast åt motsatt håll. Med hjälp av energin som tillförs bryts
blysulfatet ned och med syret från det joniserade vattnet så omvandlas den
positiva plattan till blydioxid och den negativa plattan till bly. Denna process kan
beskrivas med hjälp av några kemiska formler.
Positiva plattan
Urladdning:
PbO2 + 4H+ + SO4 - - + 2e - –> PbSO4 + 2H2O

(1)

Uppladdning:
PbSO4 + 2H2O –> PbO2 + 4H+ + SO4 - - + 2e -

(2)
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Negativa plattan
Urladdning:
Pb + SO4 - - –> PbSO4 + 2e -

(3)

Uppladdning:
PbSO4 + 2e - –> Pb + SO4 - -

(4)

Vid kombination av dessa formler så erhålles formlerna:
Urladdning
PbO2 + 2H2SO4 + Pb –> PbSO4 + 2H2O + PbSO4 (5)
Uppladdning
PbSO4 + 2H2O + PbSO4 –> PbO2 + 2H2SO4 + Pb

(6)

Om en cell genererar till exempel 2,1V så behövs det flera celler som sedan
seriekopplas med varandra för att batteriet ska kunna generera en högre spänning
eller ström. För att ett batteri ska kunna generera en spänning på till exempel 12V
behöver batteriet bestå av minst sex seriekopplade celler. De i särklass vanligaste
bly-syra batterierna är Absorbent Glass Mat (AGM), gel och blöta batterier [2][3][4].

2.1.1 Elektrolyt
Inom kemin och fysiken definieras elektrolyten som en substans som leder
elektrisk ström, då det upplöses bland positivt och negativt laddade partiklar som
kallas joner. Vid en elektrisk krets utmatas och migrerar jonerna mot kretsens
positiva och negativa terminaler, det vill säga från anoden och katoden.
De vanligaste elektrolyterna är syror, baser och salter som joniserar då de
upplöses i lösningsmedel som till exempel vatten eller alkohol [5].
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2.1.2 Sulfatering
Under upp- och urladdning av ett batteri bildas det små sulfatkristaller. Detta är
helt normalt och inte skadligt för batteriet på något sätt. Då batteriet inte laddas
upp under en längre tid eller att det inte får laddas upp fullt under en längre tid får
de små sulfatkristallerna en stabilare struktur och bildar större kristaller som fäster
sig på batteriets negativa plattor. Detta leder i sin tur till att batteriets aktiva
material som bestämmer batteriets kapacitet försämras [6].
Det finns två olika sorters sulfatering, vändbar (mjuk sulfatering) eller permanent
(hård sulfatering). Då ett batteri utsatts för vändbar sulfatering går det ofta att
åtgärda detta genom att man överbelastar ett redan fulladdat batteri med en
reglerad ström. För till exempel celler som genererar en spänning på lite drygt 2V
kan överbelastas med en ström på runt 200 mA under 24 timmar [7]. Detta gör att
temperaturen på batteriet stiger till mellan 50–60°C, vilket hjälper till att lösa upp
sulfatkristallerna. Då ett batteri har varit urladdat under några veckor eller månader
så bildas permanent sulfatering, denna typ av sulfatering tycks inte vara möjlig att
bli av med och det kan då vara nödvändigt att köpa ett nytt batteri [7].

2.1.3 Knallgas
Knallgas är en blandning av vätgas och syrgas. Under uppladdningen av ett blysyra batteri flödar elektricitet genom vattnet i elektrolyt- och vattenblandningen.
Detta medför att vattnet (H2O) övergår till dess ursprungliga element väte (H) och
syre (O). Vilket skapar den explosiva gasen knallgas (2 H2 + O2) [6].

2.1.4 Livslängden av batterier
Livslängden av ett bly-syra batteri kan bero på många saker, men några av de
väsentligaste sakerna att tänka på för att maximera dess livslängd är att inte ladda
ur det för djupt och att inte ladda upp det då det redan är fulladdat. Ett
djupurladdningsbatteri som kontinuerligt laddas ur med 30% av dess kapacitet kan
hålla i över 1000 urladdningscykler. Ett likadant batteri som kontinuerligt laddas ur
med 100% av dess kapacitet brukar hålla mellan 150-200 cykler. Till exempel då
ett djupurladdningsbatteri med en kapacitet på 105 Ah kontinuerligt laddas ur med
hundra procent kan det leverera mellan 15750-21000A under dess livstid. Ett
likadant batteri som laddas ur på ett optimalt sätt kan leverera över 31500Ah under
dess livstid. Ett batteri som laddas ur optimalt kan leverera upp till dubbelt så
många amperetimmar under dess livstid än ett likadant batteri som kontinuerligt
djupurladdas. För blöta batterier skiljer det sig ännu mer. Ett blött batteri som
laddas ur med 30% av dess kapacitet brukar hålla mellan 130-150 cykler, medan
ett likadant batteri som laddas ur med 100% bara håller mellan 12-15 cykler. Ett
blött batteri som laddas ur optimalt kan leverera över tre gånger så många
amperetimmar under dess livstid än ett likadant batteri som djupurladdas [8].
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2.1.5 Självurladdning
Alla batterier påverkas av självurladdning, det är en del av deras egenskaper. Ett
bly-syra batteri har generellt en självurladdning på ungefär 5% i månaden vid 20℃.
Självurladdningen ökar dock med åldern, hur många upp- och urladdningscykler
som batteriet upplevt och om temperaturen i rummet som batteriet befinner sig i
ökar
[9].

2.1.6 Blöta batterier
Det blöta batteriet var det första uppladdningsbara batteriet för kommersiellt bruk
och det uppfanns redan 1859. Trots dess ålder så används det fortfarande väldigt
brett även idag.
Det är ett av de mest kosteffektiva batterierna om man räknar pris per watt. De har
kapaciteten att avge höga strömmar, vilket kan behövas till exempel om man vill
starta en motor eller liknande. De fungerar bra i både höga, som låga temperaturer
och de har låg självurladdning.
Några nackdelar med dessa batterier är att de väger mycket med avseende på
den energin de kan avge, de tar lång tid att ladda upp, de är inte miljövänliga och
de har en begränsad livslängd. Då de djupurladdas reduceras dess livslängd
avsevärt. De bör inte laddas ur mer än 50% per cykel. Elektrolyten i dessa
batterier är i vätskeform och blyplattorna är helt omgivna av vätskan. Dessa
batterier måste kontinuerligt underhållas genom att fylla på batterivatten, då
vattnet från dem avdunstar. Batterivatten är avjoniserat vatten, så det fungerar
alltså inte att fylla på med vanligt kranvatten då det oftast innehåller klor och joner i
olika former.
Då dessa batterier inte underhålls på rätt sätt eller inte används så kan de avge en
lättantändlig gas, även känd som knallgas. Detta medför även att elektrolyten i
batteriet minskar. Då plattorna inte är helt omgivna av vätskan så bildas det
sulfatering på dem delarna som inte är täckta av elektrolyten. Dessa batterier
måste transporteras med varsamhet, då det är lätt att vätskan rinner ut om
batteriet tippas
eller om det hastigt åker upp och ner (kraftiga vibrationer).

Det finns även batterier som är förseglade och de heter valve-regulated lead acid
(VRLA), de kallas ofta för underhållsfria batterier. De är dock inte helt förseglade
då det har monterats ventiler på dem som kan avge gaser då trycket byggts upp
under hastiga upp- och urladdningar.
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De positiva och negativa plattorna är inte helt omgivna av vätskan som består av
elektrolyt och vatten i dessa batterier, utan elektrolyten har istället impregnerats in
i en fuktig separator. Detta förhindrar risken att läckage från batteriet uppstår och
gör att batteriet väger mindre.
Dessa batterier har förmågan att kombinera väte och syre för att bilda vatten, vilket
förhindrar batteriet från att torka ut under användning. En förutsättning för att de
inte ska torka ur är att ventilerna inte öppnas för ofta [8].

2.1.7 AGM-batterier
AGM-batteriet är ett förseglat (VRLA) batteri, där elektrolyten absorberas i en
glasfibermatta. Detta medför att det är helt läckage- och underhållsfritt. De har
förmågan att avge höga strömmar, låg inre resistans, vibrationståligt och en lång
livstid även då dem djupurladdas. De är mindre känsliga för sulfatering och klarar
att vara urladdade under längre perioder innan det blir nödvändigt att överbelasta
dem för att lösa upp sulfatkristallerna. Uppladdningen kan ske snabbt, upp till fem
gånger snabbare än för ett blött batteri. De kan laddas ur ned till 20% av
återstående kapacitet utan att det tar skada, till skillnad från blöta batterier som
inte bör laddas ur till mindre än 50% av kapaciteten. Några nackdelar med dessa
batterier är att de är dyrare att tillverka än blöta batterier, dess kapacitet minskar
successivt med tiden och de är känsliga för överbelastning [10].

2.1.8 Gel-batterier
Gel-batteriet är också ett förseglat (VRLA) batteri. Svavelsyran blandas med en
gel bestående av kiseldioxid, vilket bildar en elektrolyt i form av en halvstyv pasta.
Gelseparatorn i gel-batteriet leder bort värme, medan den absorberande
glasfibermattan i AGM-batterier fungerar som en isolator. Detta medför att gelbatteriet har en bättre värmeöverföring till utsidan jämfört med AGM-batteriet. Gelbatteriet har liknande egenskaper som AGM-batteriet, eftersom båda är
djupurladdningsbatterier. Till skillnad från AGM-batteriet så förblir gel-batteriets
kapacitet den samma hela tiden ända fram till slutet av dess livstid då dess
kapacitet snabbt avtar. Gel-batterier är dyrare att producera än AGM-batterier [11].
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2.2 Laddningsmetoder
Idag finns det flera metoder för att ladda batterier som optimerar laddningen och
skyddar batteriet på olika sätt. I följande kapitel beskrivs några av dessa och hur
de implementeras.

2.2.1 Maximum Power Point Tracking (MPPT)
Den maximala effekten som genereras av solceller beror på olika faktorer som
solstrålning, omgivningens temperatur och temperaturen på solcellerna.
Spänningen då en solpanel genererar maximal effekt brukar kallas
toppspänningen eller i engelskan kan den kallas maximum power point eller
maximum power voltage. Maximum Power Point Tracking (MPPT) är en algoritm
som ofta används i laddningsenheter för solpaneler för att maximera effekten ut till
batteriet. MPPT fungerar på så sätt att effekten ut från solpanelen läses av och
jämförs med batteriets spänning. Därefter kan strömmen från solpanelen varieras
och fixeras till en ideell ström för att på så sätt ladda upp batteriet med så hög
ström som möjligt[12][13].

2.2.1 Konstant ström (CC)
Med denna metod krävs någon form av strömbegränsning eftersom batteriet
laddas med en låg konstant ström. Fördelen med denna metod är att den
förhindrar en temperaturökning som kan skada batteriet men på grund av den låga
strömmen som batteriet laddas med så tar det väldigt lång tid att ladda upp den.
Dess laddningskurva visas i figur 2.1. Om denna metod används oövervakat finns
det en stor risk att batteriet överladdas vilket leder till en överproduktion av
knallgas [14].

Figur 2.1: Ström och spänning under laddning med CC metod [14]
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2.2.2 Konstant spänning (CV)
När denna metod implementeras laddas batteriet upp tills maximal
terminalspänning uppnåtts (ca 14,6V för ett 6-celligt 12V batteri vid 20 grader) och
hålls sedan vid denna laddningsspänning. En väldigt hög laddningsström uppstår i
början som kan överstiga det batteriet klarar av, men denna ström avtar då
spänningen hålls konstant. Spänningen hålls konstant tills strömmen har sjunkit till
3-5% av batteriets kapacitet vilket betyder att den är fulladdad, exempelvis om det
är ett 12V, 105Ah batteri så är det fulladdat när strömmen är 3,15-5,25A. figur 2.2
visar metodens laddningskurva [14].

Figur 2.2: Ström och spänning under laddning med CV metod [14]

2.2.3 Konstant ström/konstant spänning (CC/CV)
Denna metod är en kombination av CC och CV där batteriet först laddas med en
hög konstant ström som står för en majoritet av laddningen tills maximal
terminalspänning uppnåtts varvid det gås över till CV. Med denna metod undviks
den skadligt höga strömmen i början och överladdningen som de två metoderna
kan orsaka då de används enskilt. Laddningskurvan för kobinationen av de två
metoderna visas i figur 2.3 [14].

Figur 2.3: Ström och spänning under laddning med CC/CV
metod[14].
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2.2.4 Färdiga kretsar
Det finns olika integrerade kretsar (IC) att köpa som kan styra uppladdningen av
batterier på ett optimalt sätt. De är ofta väldigt små, energisnåla, relativt billiga och
lätta att sammankoppla med övriga komponenter i en krets. Vid val av dessa
kretsar är det dock viktigt att välja rätt IC för den typen av batteri som ska
användas. Det finns kretsar som är specifikt konstruerade för bland annat bly-syra
batterier. Dessa kretsar använder ofta metoden CC/CV för att ladda upp
batterierna och vissa av dessa använder även en “pre charge” funktion som laddar
upp batteriet med en lägre ström då det har varit djupurladdat för att motverka
risken att knallgas bildas under uppladdningen. En sådan krets är Texas
Instruments laddningskontroller bq24450.
Bq24450 är specifikt konstruerad för att optimalt styra laddningen av
ventilreglerade blybatterier. IC:en kontrollerar laddningsströmmen samt
laddningsspänningen för att på ett säkert och effektivt sätt ladda batteriet och på
så sätt maximera dess kapacitet och livslängd. Den använder metoden cc/cv för
att ladda upp batteriet. Den innehåller en inbyggd spänningsreferens som är
speciellt temperaturkompenserad. Detta gör att den kan hitta egenskaperna hos
blyceller och upprätthålla optimal laddningsspänning över ett bredare
temperaturintervall utan att använda sig av några externa komponenter. I och med
att
IC:en
har
låg
strömförbrukning
kan
den
utföra
noggranna
temperaturövervakningar genom minimerade självuppvärmningeffekter. Utöver
IC:ens förstärkare för spännings- och strömreglering består den av komparatorer
som övervakar laddningsspänningen och strömmen. Dessa komparatorer matar in
till en intern tillståndsmaskin som sekvenserar laddningscykeln [15].
Styrkretsen kan kopplas enligt figur 2.4. Den externa transistorn 𝑄"#$ används för
att begränsa strömmen och reglera laddningen. Denna transistor måste ha en
strömförstärkning som är stor nog att kunna drivas men en ström som är mindre
än 25mA från IC:en.
𝑅&'(' är en shuntresistor som används för att mäta strömmen från källan. Storleken

på denna resistor är också det som bestämmer den maximala strömmen som
styrkretsen laddar batteriet med. Den strömbegränsande förstärkaren i IC:en
begränsar strömmen genom att styra Q1 som i sin tur styr 𝑄"#$ så att
spänningsfallet över resistorn blir 𝑉&*&+ , en intern referensspänning på 250mV. Den
maximala laddningsströmmen 𝐼+-. beräknas enligt ekvation 7.
𝐼+-. =

01213
41565

(7)
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Spänningen i VFB-pinnen är batterispänningen som skalats ned med en extern
spänningsdelare. Den interna spänningsreglerande förstärkaren kopplad till denna
terminal försöker få upp batterispänningen till referensspänningen 𝑉4"7 som är
2,3V.
Förstärkaren kopplad till VFB gör detta genom att driva Q1 så att den är helt på
men som tidigare nämnt så begränsas strömmen av den strömbegränsande
förstärkaren kopplad till IFB. Detta utgör CC-delen av uppladdningen då batteriet
laddas med den konstanta strömmen 𝐼+8# .
När spänningen i VFB-pinnen är lika med 𝑉4"7 håller den interna
spänningsreglerande
förstärkaren
batterispänningen
vid
𝑉9::'$ .
Då
batterispänningen hålls konstant och dess interna resistans ökar så minskar
strömmen som den laddas med, detta utgör CV-delen av uppladdningen.
Resistorerna 𝑅8 , 𝑅9 , 𝑅; och 𝑅< bestämmer spänningen, 𝑉9::'$ enligt ekvation 8
nedan.
𝑉9::'$ =

0=>? ×(4B C4D C(4E //4G ))
4E //4G

(8)

Batterispänningen kommer att hållas vid 𝑉9::'$ tills dess att strömmen sjunkit så
att spänningen över 𝑅&'(' är lika med den interna referensspänningen 𝑉&'(' som är
25mV. Denna ström 𝐼$8I"4 ges av nedanstående ekvation 9.
𝐼$8I"4 =

01565
41565

(9)

När strömmen nått 𝐼$8I"4 stängs Q6 av som drivs av strömavkänning komparatorn
och spänningen sjunker ner till spänningen 𝑉7*:8$ som ges av ekvation 10.
𝑉7*:8$ =

0=>? × 4B C4D C4E
4E

(10)

Detta är batteriets spänning då den är fullt laddad.
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Figur 2.4: Laddningskrets med en bq24450[15].

2.3 Spänningsregulator
Spänningsregulatorn genererar en konstant spänning vars magnitud är förinställd.
Spänningen hålls konstant även om spänningen eller strömmen in till regulatorn
varierar. Det finns två typer av spänningsregulatorer, den linjära och den
switchade.

2.3.1 Linjär spänningsregulator
Den linjära regulatorn använder en aktiv passningsenhet (bipolär- eller MOSFETtransistor) som är antingen serie eller shuntstyrd av en förstärkare med hög
förstärkning. Spänningen från dess utsignal jämförs med en referensspänning och
passningsenheten justeras så att den kontinuerligt avger en konstant spänning på
utsignalen [16]. I figur 2.4 visas ett exempel på hur en linjär spänningsregulator
kan vara uppbyggd.
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Figur 2.4: Uppbyggnad av en linjär spänningsregulator [17].

2.3.2 Switchad spänningsregulator
Den switchade spänningsregulatorn omvandlar spänningen från ingången till en
växlad spänning som appliceras på en bipolär- eller MOSFET-switch. Spänningen
från switchens utsignal matas tillbaka in i kretsen som kontrollerar switchen.
Genom att upprepande öppna och stänga switchen förblir spänningen på
utsignalen konstant oavsett om spänningen på insignalen förändras eller om
strömbelastningen på lasten förändras. De tre vanligaste topologierna för en
switchad spänningsregulator är buck (stega-ner), boost (stega-upp) och buckboost(stega-upp/stega-ner)[16]. I figur 2.5 visas ett exempel på hur en switchad
spänningsregulator med Buck-boost kan vara uppbyggd.

Figur 2.5: Uppbyggnad av en Buck-boost switchad spänningsregulator [18].
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2.4 Uppskattning av laddningsnivå (State Of Charge)
Det kan ibland vara bra att veta ett batteris laddningsnivå, det vill säga hur många
procent av dess kapacitet som finns kvar i jämförelse med när det är fulladdat. Så
att det inte laddas ur för djupt och för att ge användaren en ungefärlig överblick av
hur länge det kan användas innan det måste laddas upp igen. Det finns ett flertal
olika metoder för att mäta och beräkna ett batteris laddningsnivå, dock finns det
ingen metod som kan ge ett exakt värde. Det finns bara metoder som kan ge
uppskattade värden på laddningsnivån. Några av dessa metoder beskrivs nedan.

2.4.1 Extended voltmeter metod
Detta är en metod framtagen av R Santhanapoongodi och Dr.V. Rajini på SSN
College of Engineering i Chennai Indien. Metoden använder sig av batteriets
terminalspänning och ström under upp och urladdning tillsammans med dess
kapacitet för att beräkna laddningsnivån. Två tabeller över laddningsnivån vid olika
terminalspänningar och strömförbrukningar (tabell 2.1 för uppladdning och tabell
2.2 för urladdning) tillsammans med en nedanstående ekvation används för att
beräkna laddningsnivån [19].

𝑆𝑂𝐶 =

9M8
0N M0O

× 𝑉 − 𝑉Q

+𝐴

(11)

SOC- Laddningsnivån
V-Terminalspänning
𝑉Q -Närmaste tabellvärde för spänning mindre än terminalspänningen i kolumn
motsvarande mätt ström.
𝑉T -Närmaste tabellvärde för spänning större än terminalspänningen i kolumn
motsvarande mätt ström.
A-SOC-värde motsvarande 𝑉Q
B-SOC-värde motsvarande 𝑉T
Strömmen betecknas som en kvot av ‘C’ som är batteriets kapacitet i Ah.
Exempelvis är strömmen C/20 för ett batteri med kapaciteten 105Ah
105/20=5,25A.
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Tabell 2.1: Laddningsnivå vid olika spänningar och laddningsströmmar [19]

Tabell 2.2: Laddningsnivå vid olika spänningar och urladdningsströmmar [19]
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Om det uppmätta värdet på strömmen ligger mellan två tabellvärden skapas en ny
kolumn med hjälp av nedanstående ekvation.
𝑉; =

0U M0V
&U M&V

× 𝐼 − 𝐼W

(12)

+ 𝑉W

𝑉; -Tabellspänningen vid uppmätt ström.
𝑉: -Övre intilliggande spänning vid motsvarande SOC.
𝑉W -Undre intilliggande spänning vid motsvarande SOC.
𝐼: -Övre intilliggande tabellvärde för ström.
𝐼W -Undre intilliggande tabellvärde för ström.
𝐼 - Uppmätt ström.

När den nya kolumnen beräknats fram används den sedan för att beräkna
laddningsnivån med ekvation 1 [19]. För ett 12V 105Ah batteri som laddas med 3A
(C/35 som ligger mellan C/20 (5.25A) och C/40 (2.625A)) blir den nya kolumnen:

QT,QMQQ,Z

𝑉QX =

[,T[MT,\T[

𝑉TX =

[,T[MT,\T[

𝑉dX =

[.T[MT.\T[

𝑉cX =

[.T[MT.\T[

𝑉[X =

[.T[MT.\T[

𝑉\X =

[.T[MT.\T[

𝑉ZX =

[.T[MT.\T[

𝑉fX =

[.T[MT.\T[

𝑉iX =

[.T[MT.\T[

𝑉QXX =

QT,cMQT,d
QT,\MQT,[
QT,fMQT,\
Qd,XMQT,Z
Qd,QMQT,f
Qd,TMQT,i
Qd,dMQd,X
Qd,\MQd,Q
Qc,QMQd,[
[.T[MT.\T[

× 3 − 2,625

+ 11,7 = 11,76V

× 3 − 2,625

+ 12,3 = 12,31V

× 3 − 2.625

+ 12,5 = 12,51V

× 3 − 2.625

+ 12,6 = 12,63V

× 3 − 2.625

+ 12,7 = 12,74V

× 3 − 2.625

+ 12,8 = 12,84V

× 3 − 2.625

+ 12,9 = 12,94V

× 3 − 2.625

+ 13,8 = 13,04V

× 3 − 2.625

+ 13,1 = 13,17V

× 3 − 2.625

+ 13,5 = 13,59V

2.4.2 Spänningsmätning i öppen krets utan last
Användning av batteriets terminalspänning då ingen last är påkopplad
(𝑉:; ) för att bestämma batteriets laddningsnivå är en väldigt enkel metod.
Metoden bygger på det nästan linjära förhållandet mellan 𝑉:; och
batteriets laddningsnivå givet i ekvationen nedan [19].
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𝑉:; (𝑡) = (𝑉7 ×𝑆𝑂𝐶(𝑡)) + 𝑉X

(13)

𝑉:; - Batteriets terminalspänning vid öppen krets utan last
𝑉7 - Terminalspänning då laddningsnivån är 100%

SOC(t) - Laddningsnivå vid tiden t
𝑉X - Terminalspänning då laddningsnivån är 0%
Detta är en väldigt precis metod men kräver att batteriet är bortkopplat från last
under minst 24 timmar för bly-syra batterier då 𝑉:; måste stabiliseras för att få en
bra mätning [19].

2.4.3 Strömmätningsmetod
Detta är den mest förekommande metoden för beräkning av laddningsnivån och
bygger på förhållandet mellan laddningsnivån och batteriströmmen vid upp och
urladdning enligt nedanstående ekvation [20].
𝑆𝑂𝐶 = 𝑆𝑂𝐶X +

Q u
; 6 sv

𝐼 𝑡 − 𝐼möopqrs 𝑡

𝑑𝑡

(14)

SOC- Laddningsnivå
𝑆𝑂𝐶X - Startvärde för laddningsnivå
𝐶( - Batteriets kapacitet
𝐼 - Batteriström
𝐼möopqrs - Förlustström
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Denna metod förlitar sig på väldigt precis mätning av ström då mindre felaktig
mätning leder till större fel i beräkningen av laddningsnivån. Dessa fel kan
minimeras genom att sätta punkter för omkalibrering av laddningsnivån som till
exempel då full laddning uppnåtts eller genom öppen krets mätning. Eftersom all
ström som matas till batteriet inte går till själva laddningen måste man också ta
hänsyn till förluster i uträkningen [20].
𝐼möopqrs = 𝐼X 𝑒𝑥𝑝
𝐼X = 𝐼X 𝑒𝑥𝑝

W6
{O

−

Wz MW6
{O

− 𝐾T

$M$6
$×$6

{N
$6

(15)
(16)

𝑈$ - Terminalspänning.
𝑈( - Nominell spänning.
𝑇 - Batteriets temperatur.
𝑇( - Batteriets temperatur under standardförhållanden.
𝐾Q , 𝐾T - Konstanter

2.4.4 Hydrometer
För att erhålla ett uppskattat värde på laddningsnivån av blöta batterier kan en
hydrometer, samt ett värde på batteriets öppen krets spänning användas. En
hydrometer är ett verktyg som används för att mäta vissa egenskaper av en vätska
som till exempel dess densitet (vikt per volymenhet) eller specifika gravitation (SG)
(vikt per volymenhet jämförd med vatten). Huvudsakligen består den av ett långt
glasrör som är viktad och förseglad. Röret sänks ner i vätskan som ska mätas och
därefter indikeras vätskans densitet med hjälp av flotationdjupet i röret. Då
batteriet utsätts för en laddning blir svavelsyran i batteriet tyngre, vilket medför att
dess specifika gravitation ökar. Då batteriet laddas ur minskas dess laddningsnivå
och svavelsyran i elektrolyt- och vattenblandningen binder sig vid den positiva
plattan och bildar blysulfat. Detta medför att densiteten i elektrolyt- och
vattenblandningen minskar.
Efter att den specifika gravitationen i elektrolyt- och vattenblandningen uppmätts
med hjälp av hydrometern och batteriets öppen krets spänning erhållits finns det
tabeller som kan användas för att få fram ett ungefärligt värde på batteriets
laddningsnivå. En sådan tabell kan se ut som den i tabell 2.3. Denna metod
fungerar dock bara för blöta batterier, då hydrometern inte kan sänkas ner i någon
vätska på förseglade batterier [21][22].
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Tabell 2.2: Laddningsnivå vid olika värden på specifika gravitationen och öppen
krets spänningen (värden från tabellen var tagna vid 26℃) [21].

2.5 Ström- och spänningsmätning
För att kunna beräkna effekten som solcellen/cellerna genererar och effekten som
lasten drar från batteriet är det nödvändigt att veta strömmen och spänningen till
och från batteriet. Nedan beskrivs några metoder som kan vara lämpliga att
använda för detta projekt.

2.5.1 Strömavkänningsmotstånd (shuntresistor)
En typ av enhet som mäter ström brukar kallas för en amperemeter. Många
amperemeters brukar fungera så att de mäter spänningen över en resistor med ett
känt motstånd och på så sätt räkna ut strömmen med hjälp av Ohms lag.
Strömmätning med en shuntresistor fungerar på detta sätt. Shuntresistorn är
generellt en resistor med hög precision och låg resistans.
Den brukar ofta placeras så att den är den sista belastningen i kretsen, det vill
säga belastningen närmast jorden [23].

2.5.2 Halleffektsensorn
Hall-effekt sensorn är en transduktor som varierar spänningen från dess utsignal
med avseende på ett magnetfält. Denna sensor kan vara lämplig att använda för
bland annat att mäta storleken av en ström som går igenom en ledning. Sensorn
har fått sitt namn genom att den använder sig av Halleffekt, vilket betyder
attströmförande ledare i ett magnetfält får en potentialskillnad
vinkelrätmotströmriktningen.
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Denna potentialskillnad kallas Hallspänningen. Sensorn är i grunden uppbyggd av
en tunn platta av ett halvledarmaterial, vanligtvisgalliumarsenid (GaAs),
indiumarsenid (InAs), Indiumfosfid (InP) ellerindiumantimonid (InSb), som en ström
går igenom.
Därefter ansluts två sammankopplade prober på varsin sida av plattan och
däremellan kommer Hallspänningen att uppstå då sensorn utsätts för ett
magnetfält. Storleken på spänningen som uppstår är direkt proportionell mot
styrkan av magnetfältet. Genom att mäta styrkan av magnetfältet som uppstår då
en ström går igenom en ledning kan man beräkna strömmen som går igenom
ledningen [24][25].

2.5.3 Spänningsmätning
För att kunna mäta spänningar högre än vad pinnarna på en mikrokontroller klarar
av används en spänningsdelare. I mikrokontrollern finns en A/D-omvandlare oftast
med en upplösning på 8 eller 10 bits och ingångarna brukar högst tåla 3,3 eller 5V.
Spänningsdelaren skalar ner spänningen från källan med hjälp av resistorer
kopplade till utgången enligt figur 2.6.

Figur 2.6: Spänningsdelningskrets.

Spänningen Vo som går till ingången blir:
𝑉• =

4T
4QC4T

×𝑉

(17)

För att A/D ingången inte ska blir överbelastad måste det säkerställas att
spänningen från källan inte överstiger en nivå som blir högre än maximala
spänningen för ingången efter nedskalning. Till exempel om den maximala
spänningen vid ingången är 5V, R1=30k𝛺 och R2=10k𝛺 vilket skalar ner
QX•
spänningen med en faktor dX•CQX• = 0,25så får spänningen V inte överstiga 20V.
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2.6 Solceller
Solcellstekniken använder sig av vissa materials förmåga att absorbera fotoner
från ljus för att sedan frigöra elektroner, vilket kallas för fotoelektrisk effekt. En
solcell består av en halvledare som behandlats så att den formar ett elektriskt fält
med en positiv och negativ sida. Solljuset absorberas av halvledarmaterialet
(vanligtvis kisel) och elektroner i materialet slås loss. Ledare som kopplas på den
positiva och negativa sidan skapar en elektrisk krets som tar upp dessa frigjorda
elektroner i form av en elektrisk likström. Solceller har en beläggning som
minimerar reflektion för att maximera intaget av energi.
Flera solceller kan kopplas samman för att bilda en solcellsmodul, dessa moduler
är utformade för att leverera en viss spänning och den ström som produceras
beror på mängden ljus som strålar på modulen. Flera moduler kan också kopplas
samman för att bilda en solpanel, dessa moduler kan kopplas både parallellt och i
serie för att få ut önskad kombination av ström och spänning. I figur 2.7 visas en
övergripande bild av hur en sådan panel kan se ut [26].

Figur 2.7: Solcell [26].

2.6.1 SK-100-M-36 Solpanelmodul
SK-100-M-36 är en 12V 100W portabel solpanel-modul med en öppen krets
spänning på 23,2V och en kortslutningsström på 5,32A. Modulen är utrustad med
en styrenhet med Pulse Width Modulation (PWM) laddning för batterier.
Styrenhetens skyddsfunktioner inkluder bland annat skydd mot överladdning av
batteri och för djup urladdning [27].
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2.7 Mikrokontroller
En mikrokontroller är ett fristående system med CPU, minne och I/O i en krets och
används ofta i inbyggda system som bilar och tvättmaskiner [28].

2.7.1 Raspberry pi 3
l
l
l
l
l
l

Chip - Broadcom BCM2837B0 64-bit 1,4GHz Cortex-A53
Pinnar - 40 varav 26 är digitala GPIO
Driftspänning - 5V
WiFi - 2.4GHz and 5GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac wireless
Kommunikationsprotokoll - UART, SPI, I2C
Extern minne - Micro SD [29]

2.7.2 Arduino MEGA
l
l
l
l
l

Chip - ATmega1280
Driftspänning - 7-12V
Pinnar - 54 digitala GPIO, 16 analoga insignaler
A/D-omvandlare - 10-bit
Kommunikationsprotokoll - UART, SPI, I2C [30]

2.7.3 STM32f3 Discovery
l
l
l
l
l
l

Chip - ARM Cortex-M4 32-bit 72MHz
Driftspänning - 2-3,6V
Pinnar - 100 varav 87 I/O
A/D-omvandlare - 6/8/10/12-bit
Kommunikationsprotokoll - UART,SPI,I2C
Realtidsklocka [31]

2.7.4 ESP-12F WiFi-module
l
l
l
l
l
l

Chip - Tensilica L106 32-bit
Driftspänning - 3-3,6V
Pinnar - 18 varav 10 digitala och 1 analog
A/D-omvandlare - 10 bit
Kommunikationsprotokoll - UART,SPI,I2C
Realtidsklocka [32]
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2.8 WiFi-modul
ESP8266 är en WiFi-modul med en integrerad TCP/IP stack som ger
mikrokontrollers möjligheten att kommunicera med varandra eller ansluta till
internet. Modulen har 8 terminaler och en driftspänning på 3V [33].

2.9 Multiplexering
Multiplexering är en metod som används för att integrerar flera analoga och/eller
digitala signaler till ett gemensamt medium. Denna metod kan till exempel vara
nödvändig om man vill ta emot flera olika analoga insignaler, men bara har tillgång
till en pinne för att ta emot analoga insignaler. Detta kan göras med hjälp av en
egenkonstruerad krets eller så finns det IC-chip att köpa som kan åstadkomma
samma resultat [34].

2.10 Datalagring
Den mätdata som läses in av mikrokontrollern måste kunna lagras någonstans för
att det sedan ska kunna visas med hjälp av den mobila applikationen.

2.10.1 Modul för SD-kort
En modul för SD-kort kan kopplas till en mikrokontroller och den kan då användas
till att skicka data till och från ett SD-kort. Mätvärden som kommer in till
mikrokontrollern kan då sparas i ett SD-kort och därefter kan data skickas från SDkortet till den mobila applikationen. Kommunikationen mellan mikrokontrollern och
modulen för SD-kort sker med hjälp av kommunikationsprotokollet Serial
Peripheral Interface (SPI) [35].

2.10.2 Thingspeak
Thingspeak är en IoT (Internet of Things) -plattform utvecklat av MathWorks där
man kan spara och analysera data i molnet. Thingspeak använder sig av”APIkeys” som säkerhetsfunktion, dessa ”API-keys” ger antingen behörighet att skriva
till en databas eller behörighet att läsa data från en privat databas. Den data som
erhålls av mikrokontrollern kan då skickas till och sparas i Thingspeak[36].
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2.11 MIT applikationsgenerator
MIT App inventor 2 är en plattform som används för att utveckla mobila applikationer där den textbaserade kodningen gjorts om till block. Blockkodningen tillsammans med det enkla grafiska gränssnittet underlättar programmeringen. Användaren
utformar designen av sin applikation genom att dra och släppa olika funktioner, knappar,
texter och dylikt på en skärm och sedan programmeras varje del med hjälp av ett
bibliotek av block [37].

2.12 Brytkretsar
För att motverka att batteriet överladdas och laddas ur för mycket måste det finnas
någon typ av brytkrets som kan bryta strömmen som passerar in till och ut ur batteriet.
För att göra detta skulle man kunna använda sig av någon typ av strömbrytare, digital
switch eller ett relä som styrs med hjälp av en mikrokontroller. Det finns färdiga kretsar
att köpa eller så kan man konstruera en sådan krets själv.

2.13 UART
Huvudsyftet med UART (Universal Asynchronous Reciver-Transmitter) är att skicka och
ta emot data mellan olika enheter. UART är inte ett kommunikationsprotokoll som till
exempel SPI eller I2C, utan en fysisk krets som kommunicerar direkt med en annan
sådan krets. De kan till exempel användas för att kommunicera mellan en
mikrokontroller och en WiFi-modul. Den använder sig bara av två kopplingar för
kommunikation, där den ena enhetens transmit-pinne sammankopplas med den andra
enhetens receive-pinne och den ena enhetens receive-pinne sammankopplas med den
andra enhetens transmit-pinne. UARTs använder sig inte av någon klocksignal för att
synkronisera överföringen av bitar, eftersom dem sänder data asynkront. Det vill säga
UART:en som överför data adderar start- och stoppbitar till paketet som ska skickas, för
att meddela den mottagande enheten när paketet börjar och tar slut. Det behövs därför
ingen klocksignal [38].
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2.14 HTTP
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) är ett protokoll för överföring av allt från text till
video över internet. HTTP befinner sig i applikationslagret i protokollstacken för IPnätverk och alla webbläsare använder sig av protokollet för att kommunicera med
en webbserver [39].
Kommunikationen sker i form av förfrågan, exempelvis “GET” som är en förfrågan
att hämta data från en databas och “POST” som är en
förfrågan att skriva data till en databas. I varje enhet som kommunicerar med
HTTP så körs ett program som heter ”Daemon” kontinuerligt i bakgrunden. Detta
program inväntar HTTP-förfrågan för att senare vidarebefordra dem till lämpligt
program eller process [40].
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3 Metod och genomförande
I detta kapitel beskrivs metoderna och teknikerna som användes under
examensarbetet, samt varför dessa var bättre lämpade än andra. Därefter
presenteras tillvägagångssättet och implementeringen av de valda metoderna och
teknikerna.

3.1 Val av metod för uppskattning av laddningsnivån
Metoden Extended voltmeter som beskrevs i kapitel 2.4.1 valdes för mätning av
laddningsnivå vid uppladdning av batteriet. Den ger lika bra precision som öppen
krets metoden och kan användas samtidigt som batteriet är kopplad till en last.
Dessutom krävdes det inte att batteriet vilade minst 24 timmar innan mätning vilket
gjorde den mer lämplig att använda i detta system. Vid uppskattning av
laddningsnivån under urladdning så fungerade inte metoden Extended voltmeter
eftersom batterispänningens potential höjdes då både laddningskretsen och lasten
var påkopplade. För att lösa detta användes en variant av strömmätningsmetoden
där ett medelvärde av strömmen användes utan någon hänsyn till förlustströmmar.
Det senaste värdet på laddningsnivån under uppladdning som erhållits gjordes om
till ett mått i återstående amperetimmar. Sedan mättes strömmen som lasten drar
och ett medelvärde på hur många amperetimmar den drar varje minut beräknades.
Detta värde subtraherades från den föregående laddningsnivån vilket kunde ge ett
ungefärligt mått på den kvarstående laddningsnivån i batteriet. Denna process
upprepades varje minut under urladdningen av batteriet. Strömmätningsmetoden
valdes bort dels för att det skulle kräva dyr mätutrustning och metoderna för
omkalibrering som krävdes för att få ett korrekt värde var också olämpliga i detta
system.
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3.2 Strömmätning
Vid strömmätning användes en HAL-sensor (ACS712 - 20A). Denna sensor valdes
eftersom dess påverkan på strömmen som den mäter är försumbar. Den är enkel
att koppla in i kretsen och den är relativt billig att köpa. Strömmätning med hjälp av
en shunt-resistor påverkar strömmen som den mäter genom att en del av den
strömmen som den mäter går igenom shunt-resistorn vilket skapar en liten
effektförlust. I figur 3.1 visas hur en sådan sensor kopplas.

Figur 3.1: ACS712 sensor [41].

3.3 Spänningsmätning
Spänningen mättes direkt från en analog ingång på mikrokontrollern. För att
säkerställa att ingången inte överbelastades användes en spänningsdelare som
skalade ner spänningen med en faktor som var mellan 0,20-0,25 gånger
inspänningen beroende på vart i kretsen som spänningen mättes.

3.4 Brytkrets
För att bryta strömmen till lasten och batteriet användes ett relä, där en hög eller
låg signal skickas från mikrokontrollern till relät för att antingen öppna eller sluta
kretsen till lasten. Anledningen till att ett relä användes istället för till exempel en
strömbrytare var för att relän är oftast billigare att köpa och är gjorda för att kunna
öppnas och stängas ofta och under belastning. Strömbrytare är inte gjorda för att
öppnas och stängas ofta, dem kommer med tiden att försämras av det.
Anledningen till att någon typ av digital switch inte användes var på grund av att
relän ofta är enklare att implementera.
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3.5 Laddningsmetod
CC/CV valdes som laddningsmetod till styrenheten eftersom den till skillnad från
CC och CV är en säker metod som inte skadar batteriet. För att kunna reglera
laddningen användes IC:n bq24450 från Texas Instruments som genom reglering
av spänningen och strömmen laddar batteriet på ett säkert och effektivt sätt med
CC/CV metoden. Den bröt även laddningen av batteriet då det var fulladdat, vilket
resulterade i att det inte behövdes någon brytkrets för att bryta laddningen av
batteriet. IC:n bq24450 var relativt billig att köpa, liten och fungerade ideellt för
detta styrsystem. Anledningen till att det inte implementerades någon MPPT var
för att det skulle vara för tidskrävande för detta arbete.

3.6 Val av spänningsregulatorer
För reglering av spänningen som arduinokortet och WiFi-modueln skulle matas
med användes två linjära spänningsregulatorer. LM2940CT-9.0 för regleringen ner
till 9V till arduinokortet och LD1117V33 för regleringen ner till 3,3V till WiFimodulen. Dessa regulatorer valdes för att de var billigare än de switchade
regulatorerna och de fungerade lika bra i detta syfte.

3.7 Mikrokontroller
Mikrokontrollern som användes under detta projekt skulle vara så energisnål, billig
och liten som möjligt, enkel att programmera och den behövde ha ett flertal pinnar
för analoga insignaler och ett flertal pinnar för digitala I/O. Den skulle även behöva
ha antingen inbyggd WiFi-modul eller att det skulle vara enkelt att koppla in en
extern WiFi-modul till den. ESP-12F var den minsta och mest energisnåla
alternativet som övervägdes bland mikrokontrollerna, den hade dessutom en
inbyggd WiFi-modul. Den är enkel att programmera, då man kan använda sig av
Arduinos biblioteksfunktioner även till denna mikrokontroller. Den hade dock bara
en pinne för analoga signaler, vilket var anledningen till att denna mikrokontroller
valdes bort för detta arbete. Detta problem kunde undgås genom multiplexing av
de analoga insignalerna, men för denna prototyp valdes en mikrokontroller med
flera analoga insignaler. För detta examensarbete användes en Arduino Mega, då
den har många bra funktionsbibliotek tillgängliga, vilket gör den enkel att arbeta
med. Den är relativt energisnål, billig, liten och den har många pinnar för analoga
insignaler.
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3.8 Datalagring
Datan som mikrokontrollern behandlade valdes att sparas i Thingspeak.
Anledningen till detta var att prototypen blev lite mindre eftersom det krävdes färre
komponenter såsom SD-kort och SD-kort-modul. Denna metod var även ett
billigare alternativ vid utförandet av denna prototyp.

3.9 WiFi-modul
För att mikrokontrollern skulle kunna ansluta till internet och skicka data till den
mobila applikationen användes en ESP8266 ESP-01 WiFi-modul. Denna modul
valdes att använda då den är energisnål, liten, relativt billig och den är enkel att
implementera med mikrokontrollern.

3.10 Laddningskrets
Laddningskretsen kopplades enligt figur 2.4. En strömavkänningsmotstånd på
0,25Ω användes, detta gav en maximal laddningsström enligt ekvation 7:
𝐼+-. =

X,T[X
X,T[X

= 1𝐴

Detta var inte en optimal laddningsström för batteriet som systemet testades på,
eftersom det var ett 105Ah-batteri som bör har en laddningsström mellan 0,05C
och 0,3C (5,25A och 31,5A). På grund av tidsbrist samt att de tillgängliga källorna
inte kunde leverera mer än 5A användes detta motstånd. Syftet med prototypen
var dels att undersöka om den kunde reglera uppladdningen på ett korrekt sätt
vilket inte påverkades av strömmens storlek.
Följande värden på 𝑅8 , 𝑅9 , 𝑅; och 𝑅< valdes:
𝑅8 =46,2㏀
𝑅9 =13,91㏀
𝑅; =207㏀
𝑅< =847㏀

Detta gav följande 𝑉9::'$ och 𝑉7*:8$ enligt ekvation 8 och 10:
𝑉9::'$ =

T,d×(TXZCQd,iQC(c\,T//fcZ))

𝑉7*:8$ =

c\,T//fcZ

T,d× TXZCQd,iQCc\,T
c\,T

= 13,897V

= 13,297V
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Dessa spänningar är inte lämpliga då 𝑉9::'$ för ett 12V batteri bör vara 14,6V14,8V och 𝑉7*:8$ bör vara ungefär 13,6V. Dessa spänningsnivåer valdes i syftet att
undersöka laddningskretsens förmåga att reglera korrekt. Uppladdning till en
lämplig 𝑉9::'$ skulle ta för lång tid då det var ett 105Ah batteri som laddades med
1A.
𝑅&'(' gav följande värde på 𝐼$8I"4 enligt ekvation 9:
𝐼$8I"4 =

0,025
= 0,1𝐴
0,25

3.11 Styrsystemet
Systemet sammankopplades enligt nedanstående blockschema och kretsschema,
se figur 3.2 respektive 3.3. En spänningsdelningskrets för mätning av spänningen,
samt
laddningskretsen
kopplades
till
solcellen.
Den
reglerade
laddningsspänningen och strömmen från laddningskretsen till batteriet mättes med
ytterligare en spänningsdelare samt en sensor (ACS712). Detta för att beräkna
effekten som går till batteriet och/eller ut till lasten samt beräkning av
laddningsnivån. De två linjära spänningsregulatorerna reglerade ned spänningen
från batteriet till 9V och 3,3V för att mata mikrokontrollern och WiFi-modulen.
Spänningen över lasten samt strömmen som den drog mättes på samma sätt som
det gjordes in till batteriet.
Detta för att kunna beräkna effekten som lasten drar från batteriet och/eller
solcellen samt beräkning av laddningsnivån. Mellan batteriet och lasten satt ett
relä som styrdes från mikrokontrollern.
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Figur 3.2: Blockschema för styrsystemet
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Figur 3.3: Kretsschema för styrsystemet.
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3.12 Programbeskrivning
Programmet började med att initiera variabler och etablera en uppkoppling genom
WiFi. Bland variablerna som initierades fanns tabellen för nivåbestämning under
uppladdning (tabell 2.1). I initieringen stängdes reläet av och en tillståndsvariabel
skapades som skulle tillåta reläet att slås på endast om programmet hade
beräknat laddningsnivån under uppladdning. Detta gjordes för att kunna få ett
referensvärde till nivåbestämningen under urladdning.
I programmets huvudloop gjordes det först ett anrop till modulen ”ReadData” som
hämtade det senaste värdet som skickats från applikationen.
Detta värde lades sedan in i relävariabeln och en kontroll utfördes tillsammans
med tillståndsvariabeln för att avgöra om reläet skulle slås på eller av.
När programmet hade avgjort om reläet skulle slås på eller av gjordes ett anrop till
modulen som läste av sensorerna, ”ReadSensors”. Avläsningen gjordes var fjärde
sekund och en variabel som räknade antalet avläsningar stegades upp efter varje
varv. Detta gjordes för att få ett medelvärde av mätningarna över en minut då det
gjordes 15 avläsningar per minut. När avläsningen hade gjorts 15 gånger
skickades den beräknade in- och uteffekten samt laddningsnivån till Thingspeak
med modulen ”SendData”.
I följande underkapitel beskrivs modulerna i programmet.

3.12.1 ReadSensors
Modulen började med att mäta strömmen som lasten drog samt strömmen som
levererades från styrkretsen. Detta gjordes genom att göra 50 snabba mätningar i
for-loopar för att sedan spara medelvärdet av strömmarna i två vektorer. Därefter
mättes spänningen från solcellerna, över lasten och över batteriet. Spänningen
över batteriet sparades i en vektor likt strömmarna för att senare efter 15
mätningar över en minut kunna ta ut ett medelvärde. Detta gjordes eftersom vissa
avläsningar på de analoga pinnarna på arduino-kortet kunde skilja med upp till
200mV och felet behövde hållas under 60mV för att ge en bra approximation av
laddningsnivån.
När 15 avläsningar hade gjorts togs medelvärdena av strömmarna och
batterispänningen. En jämförelse av strömmarna gjordes för att avgöra om
batteriet laddades upp eller ur. Om lastströmmen var mindre än
laddningsströmmen var batteriet under uppladdning och laddningsströmmen
beräknades som skillnaden mellan dessa två strömmar. Ett anrop till modulen
”ChgLookup” gjordes för att approximera laddningsnivån enligt ”Extended
Voltmeter Method” (se kap. 2.4.1).
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Efter anropet beräknades effekten som solcellerna genererade samt effekten som
drogs av lasten.
Om lastströmmen var större än laddningsströmmen innebar det att batteriet
laddades ur och urladdningsströmmen beräknades som skillnaden mellan
strömmarna. Då strömmen var ett medelvärde över en minut omvandlades den till
amperetimmar. Detta värde subtraherades senare från det senaste beräknade
laddningsnivån under uppladdning för att få en approximation på den nya
laddningsnivån. Om denna beräkning redan utförts en gång tidigare så
subtraherades dessa amperetimmar från det senast beräknade värdet tills dess att
en ny uppladdning startade. Precis som under en uppladdningsfas beräknades
också in- och uteffekten efter nivåbestämningen.

3.12.2 ChgLookup
Denna modul beräknade laddningsnivån under uppladdning enligt ekvation 11
med tabell 2.1 som referens. Om laddningsströmmen inte överensstämde med
någon av strömmarna i tabellen anropades modulen ”NewCol”.

3.12.3 NewCol
NewCol genererade en ny temporär kolumn enligt ekvation 12 för att sedan
beräkna laddningsnivån med kolumnen som referens enligt ekvation 11.

3.12.4 SendData
In- och uteffekten samt batteriets laddningsnivå skickades till Thingspeak via WiFimodulen med AT-kommandon som skickades seriellt från arduinokortet. Modulen
började med att etablera en uppkoppling mot Thingspeak följt av en HTTPförfrågan att skriva till databasen.

3.12.5 ReadData
En uppkoppling mot Thingspeak etablerades följt av en HTTP-förfrågan att läsa
från databasen. Svaret från förfrågan var det värde som skickades från
applikationen som representerar om reläet ska vara på eller av.
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3.13 Applikationen
När applikationen startades initierades en tom lista där erhållen data i JSONformat skulle sparas i. När initieringen utfördes anropades funktionen ”ReadData”
som utförde HTTP-förfrågan att läsa data från fälten som innehöll effekten in,
effekten ut och laddningsnivån. Efter dessa förfrågningar hade utförts kallades
automatiskt funktionen ”GotText” som lade svaret från förfrågan i den tomma
listan. När svaret i JSON-format tagits emot togs värdet för respektive parameter
ut ur listan och skrevs ut på applikationens textfält.
Om användaren tryckte på knappen ”Disconnect Load” för att koppla bort lasten
skickades en HTTP-förfrågan att skriva värdet ”1” till det fält innehållande reläets
status i Thingspeak. Om användaren tryckte på knappen ”Connect Load” för att
koppla på lasten skickades istället ”0”.
Trycktes knappen för att uppdatera fönstret in så utförde applikationen samma
instruktioner som vid start.
Då värdet på laddningsnivån som togs emot var mindre än den förinställda
gränsen blev texten som nivån var skriven i röd för att indikera att nivån var låg
och lasten bör brytas för att förhindra djupurladdning. Om värdet var över den
förinställda gränsen så blev texten grön.
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4 Resultat
I följande kapitel redovisas figurer och tabeller av upp- och urladdningen av ett
batteri med prototypen ansluten.

4.1 Beräkning av laddningsnivån
I tabell 4.1 visas uppmätt ström och spänning med multimetrar och prototypens
sensorer, samt vad sensorernas mätningar gav för laddningsnivå enligt metoden
Extended Voltmeter.
Tabell 4.1: Tabell med mätvärden och beräknad laddningsnivå under uppladdning.
𝑆𝑡𝑟ö𝑚+qps„…†s†o
[A]
3,03
3,03
3,02
3,00
3,05
3,05
3,08
3,08
3,03
3,03
3,02
3,04

𝑆𝑡𝑟ö𝑚'†‡r•o†o
[A]
3,00
3,00
2,98
3,00
3,05
3,00
3,10
3,08
3,02
3,02
3,02
3,02

𝑆𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔+qps„…†s†o
[V]
13,07
13,08
13,12
13,15
13,17
13,18
13,20
13,24
13,26
13,29
13,32
13,35

𝑆𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔'†‡r•o
[V]
13,05
13,09
13,12
13,14
13,16
13,18
13,21
13,23
13,26
13,30
13,32
13,34

SOC [%]

3,05
3,04
3,04

3,02
3,02
3,02

13,37
13,41
13,45

13,37
13,41
13,45

94,69
95,66
96,62

80,56
83,67
86,25
87,56
88,42
90,21
90,47
91,04
92,04
93,01
93,49
93.97
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I tabell 4.2 visas den uppmätta urladdningsströmmen från strömsensorerna och
den beräknade laddningsnivån under urladdning av batteriet över en period på 60
minuter.

Tabell 4.2: Tabell med mätvärden och beräknad laddningsnivå under urladdning.
Tid [minuter]

Medelström [A]

SOC [%]

0

3,002

91,2

5

3,002

90,95

10

3,002

90,7

15

3,001

90,45

20

3,001

90,2

25

3,001

89,95

30

3,001

89,7

35

3,001

89,45

40

3,001

89,2

45

3,001

88,95

50

3,001

88,7

55

3,001

88,45

60

3,001

88,2
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4.2 Uppladdningsdiagram
I figur 4.1 visas ett diagram över batterispänningen och laddningsströmmen under
7 timmars uppladdning. I diagrammet kan man se att batteriet laddades med en
ström på 980mA tills spänningen steg till 2,298V/Cell (totalt 13,788V). Denna
spänning hölls konstant tills laddningsströmmen sjönk till 242mA och därefter
började spänningen sjunka. I diagrammet kan man även se hur strömmen bryts
och spänningen sjunker till 2,185V/Cell (totalt 13,11V).

Figur 4.1: Diagram som visar strömmen in till batteriet och spänningen över
batteriet under uppladdning.
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4.3 Applikationen
I figur 4.2 visas en bild av applikationen som konstruerades där man kan se
effekten som genereras av solcellen, effekten som dras av lasten och batteriets
dåvarande kapacitet i procent. Det finns även två tryckknappar för att bryta eller
ansluta lasten till batteriet och en knapp för att uppdatera alla värden som visas på
displayen.

Figur 4.2: Bild av applikationen
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5 Analys och diskussion
Genom att optimera livslängden av bly-syra batterier kan man minska
miljöpåverkan på samhället eftersom att de varar längre. Detta resulterar i att färre
batterier behöver tillverkas. Eftersom det förbrukas mycket energi och miljöfarligt
material som bly och svavelsyra för att tillverka dessa batterier. Det största
användningsområdet för bly är idag inom bly-syra batterier. Bly är en metall som är
giftig för människor och andra organismer redan vid mycket låga doser [42].
Genom ett minskat användande av bly minskar även dess utsläpp.
En optimerad livslängd av batterier är inte bara gynnsamt för miljön utan det är
även ekonomiskt lönsamt. Dessa batterier är dyra att köpa, så ju längre de kan
hålla desto mer pengar sparar konsumenterna. Om livslängden av batterier
fördubblas, kan kostnaderna för batterierna halveras.
Arbetets mål var att hitta en metod för att optimera livslängden för solcellsladdade
bly-syra batterier och använda sig av tilläggstjänster såsom uppskattning av
laddningsnivån. Övervakning av effekten från solcellen och effekten ut till lasten
med hjälp av en mobilapplikation var ytterligare en tilläggstjänst som ingick. Målet
med detta arbete uppnåddes med hjälp av en konstruerad prototyp som kunde
ladda upp batteriet på ett optimalt sätt med hjälp av CC/CV metoden. Den kunde
även bryta uppladdningen då det var fulladdat, samt beräkna den uppskattade
laddningsnivån i batteriet.
Laddningsnivån i batteriet mättes med hjälp av metoden Extended voltmeter då vi
ville kunna mäta och beräkna laddningsnivån utan att behöva koppla bort lasten
eller låta batteriet stå och vila under en period på 24 timmar. Eftersom metoden
inte kunde implementeras i systemet under urladdning på grund av
batterispänningens
potentialhöjning
användes
en
variant
av
strömmätningsmetoden. Detta gav inte exakta resultat då det inte togs hänsyn till
förluster.
Med tanke på att ingen av de beprövade metoderna ger ett exakt värde på
laddningsnivån och vi beräknade utan hänsyn till förluster uppskattar vi att felet
kan uppgå till mellan 6% och 8% då batterier laddas ur. Detta anser vi är
acceptabelt då vissa av dagens mobiltelefoner och datorer kan ha liknande
felmarginaler.
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Vid beräkning av laddningsnivån med metoden Extended voltmeter var det viktigt
att felet i spänningsmätningen var så litet som möjligt. Ett mätfel på över 100 mV
kunde ge ett fel på över 10% av laddningsnivån. Genom att ta medelvärdet under
en minut gick felet ner till 10mV som mest vilket vi anser är acceptabelt.
En mobilapplikation utvecklades som kunde visa effekten som solcellen
genererade, effekten över lasten och den uppskattade laddningsnivån. Det
implementerades även en tilläggsfunktion, där det skickades ett
varningsmeddelande till applikationen då batteriets laddningsnivå understeg en
viss procentuell nivå. Lasten kunde även brytas från mobilapplikationen för att
undvika att batteriet djupurladdades.

Det är svårt att säga hur mycket ett batteris livslängd ökar då det ansluts med
prototypen och inga tester för detta har utförts under arbetet. Anledningen till detta
är att sådana tester är väldigt tidskrävande och dyra att utföra. Ett sådant test
kräver att man testar prototypen på ett stort antal batterier och ett stort antal
batterier utan prototypen ansluten för att det ska ge ett rättvist resultat. Därefter
jämförs resultaten med varandra, för att se vilka batterier som håller längst och hur
mycket längre de håller med prototypen.
Det finns dock studier som visar hur ett batteris livslängd ökar då det laddas upp
på ett optimalt sätt, inte djupurladdas eller överladdas till skillnad från batterier som
kontinuerligt laddas upp och djupurladdas. Studierna visar att batterier som laddas
ur på ett optimalt sätt kan hålla mer än dubbelt så länge än batterier som
kontinuerligt djupurladdas [8].
Mobilapplikationen som konstruerades för övervakning av batteriet tyckte vi var en
bra funktion för systemet, då det kan vara bra att veta ett batteris laddningsnivå,
samt intressant för användaren att se hur mycket effekt som genereras av
solcellerna och hur stor effekt som lasten drar. Vi tyckte dock att det hade varit
bättre lämpat med en LCD som visade denna information och en tryckknapp för att
bryta lasten istället för mobilapplikationen. Anledningen till detta var att de flesta
båtar inte har något WiFi som prototypen kan ansluta till och man brukar kanske
inte befinna sig så långt från batteriet när man är ute med båten så att en
applikation blir nödvändig. Då prototypen används vid till exempel ett hus eller en
sommarstuga med WiFi så vore det bra att använda sig av mobilapplikationen
istället för en skärm.
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En stor del av arbetet har gått ut på att leta efter metoder som kan vara passande
för att kontrollera uppladdningen och mäta laddningsnivån av batteriet. Olika
metoder för detta har erhållits med hjälp av information från tidigare
examensarbeten och vetenskapliga artiklar. Därefter analyserades ett flertal olika
metoder för att kunna välja den metod som var mest passande för prototypen som
konstruerades.
Vid uppladdning av batteriet användes metoden CC/CV, då den laddar batteriet på
ett optimalt sätt. Genom att denna metod undviker att ladda batteriet med en
skadlig hög ström i början och undviker att överladda batteriet då det är fulladdat.
Vi valde att använda en IC från Texas Instruments som heter bq24450 eftersom
den laddar batteriet med CC/CV metoden och den bryter även uppladdningen av
batteriet då det är fulladdat. Kretsen var relativt billig att köpa, liten och enkel att
implementera med den övriga kretsen.
Om vi hade haft mer tid skulle vi även undersöka metoden MPPT närmare. På
pappret verkar det vara en effektiv metod för uppladdning, dock verkar den främst
användas för större system. Vi har även läst att det kan vara svårt att
implementera denna metod så att det fungerar som det ska. Av den anledningen
valdes metoden bort för denna prototyp.
Den konstruerade prototypen visade sig fungera bra även i praktiken och klarade
av att utföra de funktioner som planerat för att optimera livslängden av bly-syra
batterier. Denna prototyp är något som skulle kunna vidareutvecklas och bli en
attraktiv produkt på marknaden.
Beroende på vilken storlek det är på batteriet som ska regleras kan det komma att
bli nödvändigt att variera storlekarna på transistorn och shuntresistorn i kretsen.
Det kan på grund av det komma att bli nödvändigt att producera olika produkter för
olika storlekar på batterierna som ska regleras. Detta kan vara en mindre lukrativ
lösning om man vill ta denna produkt till produktion, då det ofta är billigare att
producera och marknadsföra en produkt istället för flera. Det skulle dock vara
väldigt liknande produkter som är uppbyggda på samma sätt utöver transistorerna
och shuntresistorerna. Det var från början tänkt att man skulle kunna knappa in
storleken på batteriet i applikationen och att prototypen skulle kunna ta fram en
gräns för när lasten bör brytas. Detta valdes att inte göras då det visade sig vara
nödvändigt att byta ut vissa komponenter i kretsen beroende på storleken av
batteriet.
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Det finns produkter att köpa som kan kan reglera uppladdningen av batterier på ett
optimalt sätt då de matas från en solpanel. Det finns produkter som kan mäta ett
batteris laddningsnivå. Det finns även produkter som kan göra både och, men så
vitt vi vet så visar dessa produkter inte laddningsnivån med samma noggrannhet
som den framtagna prototypen. Dessa produkter visar laddningsnivån i 25%
intervaller, villket gör att de inte är anpassningsbara för olika batterier som har
olika gränser för säker djupurladdning.
Produkterna som finns att köpa för att erhålla den data som vår produkt kan
erhålla är ofta dyra att köpa. Det finns även möjlighet till att reducera priset av
prototypen genom att byta ut vissa komponenter till billigare och mer energisnåla
alternativ. Om man köper in större mängder av komponenter kan man även få
mängdrabatter på många av komponenterna och på det sättet reducera priset av
produkten ytterligare. Detta skulle göra det möjligt att sälja produkten för ett lägre
pris än andra produkter på marknaden som kan utföra samma ändamål och
fortfarande gå med vinst. En sådan produkt skulle vara ekonomiskt realiserbar,
genom att konsumenterna kan spara pengar genom att använda sig av produkten.
Ett lämpligt batteri för dessa ändamål brukar kosta mellan 3000-5000 sek och om
batteriets livslängd fördubblas kan konsumenten spara mellan 1500-2500 per
batteri. Genom att de inte behöver köpa nya batterier lika ofta.
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6 Slutsats
Målet med arbetet var att finna en metod för att optimera livslängden av ett blysyra batteri. Detta målet uppnåddes med hjälp av en konstruerad prototyp som
konfigurerades så att den kunde ladda upp batteriet på ett optimalt sätt, bryta
uppladdningen då det var fulladdat och ge användaren möjligheten att bryta lasten
så att batteriet inte laddades ur för mycket. Detta leder i sin tur till en optimerad
livslängd för bly-syra batteriet och en minskad miljöpåverkan på samhället. Det
gynnar miljön genom att det minskar blyutsläpp och energiförbrukning eftersom
det inte behöver tillverkas lika många batterier. Prototypen visade sig fungera väl
och något som skulle kunna vidareutvecklas till att bli en attraktiv produkt på
marknaden. Ett annat mål var att produkten skulle vara ekonomiskt realiserbar. Ett
batteris livslängd kan fördubblas genom att det laddas och urladdas på ett optimalt
sätt jämfört med när det laddas ur helt. Detta kan resultera i att konsumenternas
batterikostnader halveras då de använder prototypen.
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Bilaga 1
#include <Wire.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include <Timer.h>
#define RX 10
#define TX 11
//--------------//
String AP = "Honor8";

// SSID

String PASS = "3c1da75161f6"; // PASSWORD
//---------------Pin assignment-------------------//
const int CurrentRead1 = A3;//Current load side
const int CurrentRead2 = A4;//Current source side
const int VoltageRead1 = A8;//PV voltage
const int VoltageRead2 = A6;//Load voltage
const int VoltageRead3 = A2;//Charging voltage
//const int VoltageRead4 = A6;//BQ state
//----------Measurment variables-------------------------------//
int RawValueI1 = 0; //Current raw value load side
int RawValueI2 = 0;//Current raw value source side
int RawValueV1 = 0;//Voltage raw value PV
int RawValueV2 = 0;//Voltage raw value load
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int RawValueV3 = 0;//Voltage raw value CHG voltage
int mVperAmp = 100;
int ACSoffset = 2500;
double Amps1 = 0;//Current load side
double Amps2 = 0; //Current source side
float Voltage1 = 0; //PV voltage
float Voltage2 = 0; //Load Voltage
float Voltage3 = 0; //CHG voltage
int RelayPin = 4;//Digital pin for relay
char input = 1;//Switching variabel
float Pin;//Input power
float Pout;//Output power
//-------------SOC calc variables--------------------------//
float SOC;//State of charge during charging
float DSOC;//State of charge during discharging
float Vbat;//Battery voltage
float v1;//Lower voltage for SOC-algorithm
float v2;//Upper voltage for SOC-algorithm
int S1;//
int S2;
float C = 105.0;//Battery rated capacity
int SOCCalibration = 0;//Calibration variable to determine
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float LastSOC;//Previous SOC for discharge SOC calculation
float DrawnAh;//Drawn Ah of average current
float LastAh;//Ah of previous SOC
float NewAh;
//-----------------------------------------------------//
Timer t;
String transmit;
String CIPSEND;
SoftwareSerial esp8266(RX, TX);
void setup() {
pinMode(CurrentRead1, INPUT);//load current
pinMode(CurrentRead2, INPUT);//load current
pinMode(VoltageRead1, INPUT);//PV voltage
pinMode(VoltageRead2, INPUT);//Load voltage
pinMode(VoltageRead3, INPUT);//CHG voltage
pinMode(RelayPin, OUTPUT);//Relay
digitalWrite(RelayPin, LOW);//Relay off from start (Load NC)
Serial.begin(9600);//open serial port
esp8266.begin(115200);//open software serial port
//---------Establish connection with WiFi hotspot----------------//
esp8266.println("AT\r\n");
esp8266.println("AT+CWMODE=1\r\n");
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esp8266.println("AT+CWJAP=\"" + AP + "\",\"" + PASS + "\r\n");
}
//----Extended voltmeter method charging table for 12V battery------//
float ChgTbl[][5] = {
{0, 2.625, 5.25, 10.5, 21.0},
{10, 11.7, 12.1, 12.4, 12.6},
{20, 12.3, 12.4, 12.6, 12.8},
{30, 12.5, 12.6, 12.8, 13.0},
{40, 12.6, 12.8, 13.0, 13.2},
{50, 12.7, 13.0, 13.1, 13.4},
{60, 12.8, 13.1, 13.2, 13.5},
{70, 12.9, 13.2, 13.4, 13.6},
{80, 13.0, 13.3, 13.6 , 14.0},
{90, 13.1, 13.6, 14.1, 15.4},
{100, 13.5, 14.1, 15.2, 16.0}
};
//-------Vectors for storing measurments------------------------------------------//
float LoadCurrentVector[15] = {};
int index1 = 0;
float ChgCurrentVector[15] = {};
int index2 = 0;
float ChgVoltageVector[15] = {};
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int index3 = 0;
int LoopCount = 0;
//--------------------------------------------------------------------------------------------------//
void loop() {
ReadData;//Get App command and store in "Input"
if (input == 49) {//Turn off relay if input is 1
digitalWrite(RelayPin, LOW);
}
else if (input == 48 && SOCCalibration == 1) {//Turn on relay if input is 0 and
SOC has been calculated during charging
digitalWrite(RelayPin, HIGH);
}
ReadSensors(); //Read sensor values
LoopCount++; //
if (Pin < Pout) {
if (LoopCount == 15) {
if (Pout < 0) {
Pout = 0;
}
int IDSOC = DSOC;
for (int i = 0; i < 5; i++) {
SendData(Pin, Pout, IDSOC);
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}
LoopCount = 0;
}
}
else if (Pin > Pout) {
if (LoopCount == 15) {
if (Pout < 0) {
Pout = 0;
}
int ISOC = SOC;
for (int i = 0; i < 5; i++) {
SendData(Pin, Pout, ISOC);
}
LoopCount = 0;
}
}
delay(4000);
}
void ReadSensors() {
//-------------------Load current read---------------------------------------------------------------//
float LoadCurrent;
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for (int i = 0; i < 50; i++)
{
LoadCurrent = LoadCurrent +
(((0.0048875855327468 * analogRead(CurrentRead1) 2.5) / 0.1) + 0.0453);
}
LoadCurrent = LoadCurrent / 50;
LoadCurrentVector[index1] = LoadCurrent;//Store in
current vector
index1++;
//-----------------Charging current read------------------------------------------------------------//
float ChargingCurrent;
for (int i = 0; i < 50; i++)
{
ChargingCurrent = ChargingCurrent +
(((0.0048875855327468 * analogRead(CurrentRead2) 2.5) / 0.1) + 0.0453);
}
ChargingCurrent = ChargingCurrent / 50;
ChgCurrentVector[index2] = ChargingCurrent;//Store in current vector
index2++;
//--------------Voltage reading---------------------------------------//
RawValueV1 = analogRead(VoltageRead1);
Voltage1 = (RawValueV1 * 24.64 ) / 1024.0;//Convert raw value
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Voltage1 = Voltage1 - 0.541;//Compensate for reading error
RawValueV2 = analogRead(VoltageRead2);
Voltage2 = (RawValueV2 * 24.64 ) / 1024.0;//Convert raw value
Voltage2 = Voltage2 - 0.7278;//Compensate for reading error
RawValueV3 = analogRead(VoltageRead3);
Voltage3 = (RawValueV3 * 15.4631578947 ) / 1024.0;//Convert raw value
Voltage3 = Voltage3 - 0.671;//Compensate for reading error
ChgVoltageVector[index3] = Voltage3;//Store in Voltage vector
index3++;
//--------------------------------------------------------------------------------//
if (index1 == 15 && index2 == 15 && index3 == 15) { //When 15 readings have
been made (about 1min)
float LCAvr = 0;
float CCAvr = 0;
float Vavr = 0;
//------------Calculate average load current---------------//
for (int i = 0; i < 15; i++) {
LCAvr = LCAvr + LoadCurrentVector[i];
}
LCAvr = LCAvr / 15;
//------------Calculate average charging currnt---------------//
for (int i = 0; i < 15; i++) {
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CCAvr += ChgCurrentVector[i];
}
CCAvr = CCAvr / 15;

//-----------Calculate average charging voltage------------//
for (int i = 0; i < 15; i++) {
Vavr += ChgVoltageVector[i];
}
Vavr = Vavr / 15;
//------------Calculate SOC during discharge--------------------------------------------------//
if ((CCAvr - LCAvr) < 0) {
float DisChgCurrent = LCAvr - CCAvr;
if (SOCCalibration == 2) {//If latest SOC calculation was during dischare,
subtract from that
LastSOC = DSOC;
DrawnAh = DisChgCurrent / 60;
LastAh = (C / 100) * DSOC;
NewAh = LastAh - DrawnAh;
DSOC = (NewAh * 100) / C;
}
else if (SOCCalibration == 1) {
charging, use as reference

//If latest SOC was calculated during
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LastSOC = SOC;
DrawnAh = DisChgCurrent / 60;
LastAh = (C / 100) * SOC;
NewAh = LastAh - DrawnAh;
DSOC = (NewAh * 100) / C;
SOCCalibration = 2;
}
//--------calculate power in and out-------------//
Pin = Voltage1 * CCAvr;
Pout = Voltage2 * LCAvr;
//----------------------------------------------//
index1 = 0;
index2 = 0;
index3 = 0;
}
//------------Calculate SOC during charging---------------------------//
else if ((CCAvr - LCAvr) > 0) {
float ChCurr = CCAvr - LCAvr;
ChgLookup(ChCurr, Vavr);//Calculate SOC
Pin = Voltage1 * CCAvr;
Pout = Voltage2 * LCAvr;
index1 = 0;
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index2 = 0;
index3 = 0;
SOCCalibration = 1;
}
}
}
//--------------------Send data function-------------------------------------//
void SendData(float Pin, float Pout, int SOC) {
esp8266.write("AT+CIPMUX=1\r\n");//number of connections
delay(500);
esp8266.write("AT+CIPSTART=2,\"TCP\",\"184.106.153.149\",80\r\n");//establish
TCP connection with Thingspeak
transmit = "GET /update?api_key=WM37P70RQSFSZGIX&field1=";//HTTP
request string
transmit += String(Pin);
transmit += "&field2=";
transmit += String(Pout);
transmit += "&field3=";
transmit += String(SOC);
transmit += "\r\n\r\n";
CIPSEND = "AT+CIPSEND=2,";//
CIPSEND += transmit.length();//Tells that data will be sent and length of following
string
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esp8266.println(CIPSEND);//send command
delay(100);
esp8266.print(transmit);//Send request string
delay(200);
esp8266.write("AT+CIPCLOPSE\r\n");//Close connection
delay(200);
}
//---------------------------------------------------------------------------//
void ReadData() {
esp8266.write("AT+CIPMUX=1\r\n");
delay(500);
esp8266.write("AT+CIPSTART=2,\"TCP\",\"184.106.153.149\",80\r\n");
transmit = "GET /channels/486448/fields/4/last";
transmit += "\r\n\r\n";
CIPSEND = "AT+CIPSEND=2,";
CIPSEND += transmit.length();
esp8266.println(CIPSEND);
delay(100);
esp8266.print(transmit);
delay(200);
while (esp8266.available())
{
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Input = esp8266.readStringUntil('\n');//Read HTTP reasponse and store in Relay
variable
}
esp.write("AT+CIPCLOPSE\r\n");
}
//--------------------Charge SOC Lookup-----------------------//

}
NewCol(A, ChgTbl, Vbat);
}
//-----------------------Charging new column function----------------------//
void NewCol(float I, float ChgTbl[][5], float Vbat) {
int i;
int j;
float Vu[10];
float Vo[10];
float Iu;
float Io;
float TempCol[11][2] = {{10, 0},
{20, 0},
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{30, 0},
{40, 0},
{50, 0},
{60, 0},
{70, 0},
{80, 0},
{90, 0},
{100, 0},
{0, 0}
};
for (i = 1; i < 5; i++) {
if (I > ChgTbl[0][i] && I < ChgTbl[0][i + 1]) {
Iu = ChgTbl[0][i];
Io = ChgTbl[0][i + 1];
for ( j = 1; j < 11; j++) {
Vu[j - 1] = ChgTbl[j][i];
Vo[j - 1] = ChgTbl[j][i + 1];
}
for ( j = 0; j < 10; j++) {
TempCol[j][1] = ((Vo[j] - Vu[j]) / (Io - Iu)) * (I - Iu) + Vu[j];
}
}
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}
for (int k = 0; k < 11; k++) {
if (Vbat == TempCol[k][1]) {
SOC = TempCol[k][0];
return;
}
else if (Vbat > TempCol[k][1] && Vbat < TempCol[k + 1][1]) {
v1 = TempCol[k][1];
S1 = TempCol[k][0];
v2 = TempCol[k + 1][1];
S2 = TempCol[k + 1][0];
SOC = ((S2 - S1) / (v2 - v1)) * (Vbat - v1) + S1;
return;
}
}
}
//---------------------------------------------------------------------------------------------------------//
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