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Motywacją do wymyślenia tego produktu było moje niezadowolenie z komercjalnie

produkowanych solarnych banków energii. Model, który ja przetestowałem wymagał

ładowania przez około tydzień i nie był w stanie naładować mojego telefonu nawet dwukrotnie.

Powyższe cechy pokrywały się z opiniami moich znajomych, którzy mieli podobne produkty, a

fakt że nie można kupić lepszych produktów dodatkowo zmotywował mnie do wymyślenia

takiego banku energii, który spełniałby moje wymagania opisane w abstrakcie.

Motywacja



Ilość naładowań telefonu bez dostarczania energii do 

modułu ładującego

4, dla mojego telefonu 

(1,8 Ah, Li-Ion)

Napięcie w gniazdku USB (wyjście) (5+-0,1)V

Natężenie prądu wyjściowego 1A

Energia zgromadzona w akumulatorze Minimalnie 20Wh

Masa bez ogniwa fotowoltaicznego Maksymalnie 1kg

Szerokość Maksymalnie 15cm

Długość Maksymalnie 20cm

Wysokość Maksymalnie 15cm

Typ akumulatora Li-ion or LiFePO4 or 

NiMH or NiCd

Czas ładowania Maksymalnie 1 

słoneczny dzień

Budżet 300.00 zł

Cele



Badania

W moich badaniach dużą rolę odgrywały pomiary związane ze sprawdzaniem informacji

zdobytych w internecie. Po zamówieniu części, które uznałem za odpowiednie do skonstruowania

solarnego banku energii musiałem przetestować wszystkie zamówione elementy zanim

połączyłem je w całość i podłączyłem do mojego telefonu. Musiałem sprawdzić, czy akumulator

faktycznie daje na wyjściu napięcie podane w specyfikacji. Musiałem także ustawić odpowiednie

parametry przetwornic i przetestować jak zachowują się przy różnych obciążeniach. Do tego

wykorzystałem silnik napędzany prądem stałym, którego moc zależała od tego jak mocno

próbowało się go zahamować. Przetwornica odpowiedzialna za podnoszenie napięcia z 3,3V

dawanego przez akumulator do 5V, musiała dawać na wyjściu chwilowo conajmniej 2A, a stale

1,5A, żeby upewnić się, że zapewni odpowiednie parametry prądu do nałądowania telefonu.

Następnym elementem, który przetestowałem była przetwornica obniżająca napięcie prądu

dawanego przez panel słoneczny do 3,6V, czyli maksymalnego napięcia akumulatora. Ten

element także musiał działać dobrze w warunkach przekraczających przewidzianą normę. Do

testu wykorzystałem zasilacz laboratoryjny dający na wyjściu prąd o napięciu 24V i natężeniu

0,75A, a nie 18V i 0,5A, czyli tyle, ile daje na wyjściu panel fotowoltaiczny.



Model 3D idealnej 

obudowy



Wnioski

Moje elementy przeszły testy pozytywnie: akumulator dawał na wyjściu prąd o takim napięciu jak podano w

specyfikacji. Maksymalnego natężenia nie musiałem sprawdzać ponieważ moje zastosowanie nie wymagało

użycia nawet 10% tej wartości. Przetwornica podnosząca napięcie z 3,3V do 5V utrzymywała stałe napięcie do

momentu kiedy natężenie prądu wynosiło mniej niż 2A na wyjściu, co oznaczało ponad 3A na wejściu. Nie był to

jednak ciągły wynik, ponieważ przetwornica bardzo się nagrzewała, ale przy natężeniu 1A utrzymywała się stała

temperatura 65०C. Następnym elementem, który przetestowałem była przetwornica obniżająca napięcie prądu

dawanego przez pnel słoneczny do 3,6V, czyli maksymalnego napięcia akumulatora. Ten element także działał

odpowiednio, a temperatura nie przekraczała wartości temperatury wcześniej opisanej przetwornicy. Oznaczało to,

że elementy można było zlutować i zamocować do obudowy. Po złożeniu całego urządzenia okazało się, że

telefon, który podłączyłem nie ładował się. Z informacji znalezionych w internecie wynikało, że każdy iPhone w

złączu USB wymaga zwarcia pomiędzy pinami odpowiedzialnymi za wymianę danych, lub umieszczenia

rezystorów o odpowiednim oporze pomiędzy pinami do wymiany danych i pinem negatywnym (do ładowania).

Pierwsze rozwiązanie powoduje odblokowanie natężenia prądu ładującego telefon do 1A, a drugie przy

zastosowaniu odpowiednich rezystorów odblokowuje telefon całkowicie. Ostatecznie uznałem, że nie zależy mi na

łąowaniu telefonu prądem o natężeniu przekraczającym 1A i zastosowałem pierwsze rozwiazanie. Sposób

zadziałał, przez co można uznać mój solarny bank energii za ukończony.



Ilość naładowań telefonu bez dostarczania energii do 

modułu ładującego

4, dla mojego telefonu (1,8 Ah, Li-Ion)

Napięcie w gniazdku USB (wyjście) (5+-0,1)V

Natężenie prądu wyjściowego 1A

Energia zgromadzona w akumulatorze 32Wh

Masa bez ogniwa fotowoltaicznego 950g

Szerokość 14cm

Długość 18cm

Wysokość 10cm (12cm licząc z przełącznikiem)

Typ akumulatora LiFePO4

Czas ładowania Niecały 1 słoneczny dzień

Budżet 240.00zł

Osiągnięcia



Wnętrze 

modułu

ładującego



Gotowy produkt


