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บทคัดยอ
บทความนี้ เปนการวิเคราะหและสรางเครื่อง
อั ดประจุแบตเตอรี่โดยใช แผงเซลลแ สงอาทิตย แ ละ
เทคนิคการตรวจติดตามคากําลังไฟฟาสูงสุดเพื่อทํา
การอัดประจุแบตเตอรี่อยางมีประสิทธิภาพ แผงเซลล
แสงอาทิตยข นาด 12 โวลต 55 วั ตต ถู กใช ง านเพื่อ
แปลงพลั ง งานแสงอาทิ ต ย ใ ห เ ป น พลั ง งานไฟฟ า
กระแสตรงขนาด 12 โวลต ปอนใหกับวงจรบูสทคอน
เวอรเตอร ซึ่ งทําหนาที่ยกระดั บแรงดันไฟฟา ให เปน
สองเท า เพื่ อ อั ด ประจุ แ บตเตอรี่ ข นาด 12 โวลต 5
แอมป-ชั่วโมง ผลการทดสอบเปนที่นาพึงพอใจ โดยที่
แบตเตอรี่สามารถถูกอัดประจุใหเต็มภายในเวลา 6
ชั่ ว โมงดว ยไฟฟ า กระแสตรงขนาด 1 แอมแปร และ
สามารถจายกําลังไฟฟาใหกับโหลดไฟฟาขนาด 100
วัตตไดนานถึง 5 นาที และขนาด 200 วัตต นานถึง 2
นาที ดังรายละเอียดที่ไดแสดงไวในบทความนี้แลว
Abstract
This paper is an analysis and
construction of a battery charger using solar cell
panel and maximum power point tracking
technique to charge a battery effectively. A solar
cell panel with its rating of 12V, 55W is used to

convert solar energy into electrical energy of
12Vdc and input it to a boost converter that
increases this voltage to be twice before
charging it to a 12Vdc, 5Ahr battery. Test results
of this battery charger are satisfactory, charging
of the battery can be completed within 6 hours
by a direct current of 1 ampere, and it is capable
of supplying electrical power to a load of 100
watts for 5 minutes.
1. บทนํา
พลั ง งานแสงอาทิ ต ย เ ป น แหล ง พลั ง งาน
ทดแทนที่สําคัญมากที่สุดแหลงหนึ่ง เนื่องจากพลังงาน
ดังกลาวไดมาโดยไมสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติอื่นใด
ทั้งยังเปนแหลงพลังงานขนาดใหญที่สามารถใชไดโดย
ไมมีวันหมด ดังนั้นจึงมีการนําพลังงานแสงอาทิตยมา
ใช ง านกั น อย า งกว า งขวาง การเปลี่ ย นพลั ง งาน
แสงอาทิ ต ย ไ ปเป น พลั ง งานไฟฟ า เป น วิ ธี ก ารหนึ่ ง ที่
สามารถนําพลังงานแสงอาทิตยไปใชประโยชนไดเปน
อย า งดี การผลิ ต พลั ง งานไฟฟ า จากพลั ง งาน
แสงอาทิ ต ย นั บ ว า มี ค วามสํ า คั ญ มากต อ ชุ ม ชน
โดยเฉพาะในชนบทหางไกลที่จําเปนตองใชไฟฟาใน
การอุปโภค เชน ระบบแสงสวางภายในชุมชน การสูบ

น้ําเก็บไวใชภายในหมูบาน เปนตน หรือแมกระทั่งบน
สถานี อ วกาศและยานอวกาศ จะใช แ ผงเซลล
แสงอาทิ ต ย ใ นการผลิ ต พลั ง งานไฟฟ า .ซึ่ ง พลั ง งาน
ไฟฟาที่ผลิตไดจากเซลลแสงอาทิตยจะถูกประจุลงใน
แบตเตอรี่ผานเครื่องอัดประจุแบตเตอรี่ไปยังแบตเตอรี่
แลวนําไปใชงานตอไป ดังนั้น เครื่องอัดประจุแบตเตอรี่
จึงเป นสวนสําคั ญในการนํ าระบบการผลิตพลัง งาน
ไฟฟาจากแผงเซลลแสงอาทิตยไปใชงาน เนื่องจาก
เปนสวนที่พักเก็บสะสมพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดจาก
แผงเซลลแสงอาทิตยไวกอนที่จะนําไปใชงาน ซึ่งเครื่อง
อั ด ประจุ แ บตเตอรี่ โ ดยทั่ ว ไปจะสามารถอั ด ประจุ
แบตเตอรี่ไดเฉพาะขนาดแรงดันที่ระบุไวเทานั้นและไม
มีระบบตรวจสอบแบตเตอรี่วาอัดประจุเต็มหรือยังจึง
ทําใหแบตเตอรี่ไดรับการอัดประจุเกิน เปนผลทําให
อายุการใชงานของแบตเตอรี่สั้นลงไปดวย
ในงานวิ จั ย นี้ ได ทํ า การออกแบบและสร า ง
เครื่องอัดประจุแบตเตอรี่ที่ใชในการอัดประจุแบตเตอรี่
จากแผงเซลล แ สงอาทิ ต ย ใ ห ส า มารถทํ า การประจุ
แบตเตอรี่ โดยมีก ารรัก ษาระดั บ แรงดั น ที่ ทํ า การอั ด
ประจุ แ บตเตอรี่ ใ ห ค งที่ แ ละเหมาะสมกั บ ขนาดของ
แบตเตอรี่ และระบบในการตรวจสอบว า แบตเตอรี่
ไดรับการอัดประจุเต็มหรือยังถาเต็มแลวจะทําการตัด
ระบบการอัดประจุออกไปซึ่งเปนการทําใหอายุการใช
งานของแบตเตอรี่ยาวนานขึ้น
2. หลักการและการทํางานของวงจรที่ใชใน
บทความนี้
โครงสร า งโดยรวมของงานวิ จั ย นี้ ซึ่ ง มี
สวนประกอบสําคัญ 6 สวน คือ แผงเซลลแสงอาทิตย
วงจร Shunt Switch วงจร Series Switch วงจร Boost

Converter ไมโครโปรเซสเซอร และโหลด โดยทําการ
อธิบายการทํางานและโครงสรางในแตละสวนที่สําคัญ
ซึ่งมีสวนประกอบ ดังนี้

รูปที่ 1 โครงสรางโดยรวมของงานวิจัยนี้

2.1 แผงเซลลแสงอาทิตย (Solar Cell)
แผงเซลลแสงอาทิตย ทําหนาที่ในการแปลง
พลังงานแสงอาทิตยที่อยูในรูปของพลังงานความรอน
และพลังงานแสงใหเปนพลังงานไฟฟากระแสตรงที่มี
ขนาดแรงดั น คงที่ แ ละขนาดของกระแสขึ้ น อยู กั บ
พลั ง งานความร อ นและความเข ม ของพลั ง งาน
แสงอาทิตย แผงเซลลแสงอาทิตยที่ใชในงานวิจัยนี้มี
ขนาด 12V, 55W จํานวน 1 แผง สามารถแสดงไดดัง
รูปที่ 2 ซึ่งจะทําหนาที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยเปน
พลังงานไฟฟากระแสตรงเพื่อจายใหกับชุดอัดประจุ
แบตเตอรี่ โดยแผงเซลลแสงอาทิตยเปนอุปกรณซึ่งทํา
มาจากสารกึ่ ง ตั ว นํ า ส ว นมากทํ า จากซิ ลิ ค อน
เนื่องจากซิลิคอนเปนธาตุที่มีมากที่สุดในบรรดาสารกึ่ง
ตัวนําที่มีอยูในโลก มีราคาถูก และเปนสารกึ่งตัวนําที่
ไดรับการพัฒนามาเปนเวลานาน

รูปที่ 2 แผงเซลลแสงอาทิตย

2.2 วงจร Shunt Switch
วงจร Shunt Switch เปนสวนที่ทําหนาที่ใน
การวั ด ค า แรงดั น Open-circuit
ของแผงเซลล
แสงอาทิตย โดยจะทํางานตามสัญญาณ PWM ที่มา
จากสวนไมโครโปรเซสเซอรคือ สวิทช S1 ไปยังสวิทช
Q1 แลวสงขอมูลของคาแรงดัน Open-circuit ที่ทํา
การวัดไดกลับไปยังสวนไมโครโปรเซสเซอรเพื่อทําการ
ประมวลผลตอไป
2.3 วงจร Series Switch
วงจร Series Switch เปนสวนที่ทําหนาที่ใน
การวั ด ค า แรงดั น Short-circuit
ของแผงเซลล
แสงอาทิตย โดยจะทํางานตามสัญญาณ PWM ที่มา
จากสวนไมโครโปรเซสเซอรคือ สวิทช S2 ไปยังสวิทช
Q2 แลวสงขอมูลของคาแรงดัน Short -circuit ที่ทํา
การวัดไดกลับไปยังสวนไมโครโปรเซสเซอรเพื่อทําการ
ประมวลผลตอไป
2.4 วงจร Boost Converter
วงจร Boost Converter เปนสวนที่ทําหนาที่
ในการ Step up คาแรงดันขึ้นเพื่อใหสามารถทําการ
อัดประจุแบตเตอรี่ได โดยการทํางานของวงจร Boost

Converter นี้ จะทํางานตามสัญญาณ PWM ที่สราง
จากไมโครโปรเซสเซอรแลวสงไปยังวงจรขับเกท(Gate
Drive Circuit) เปนสัญญาณ PWM คือ G1 ไปขับให
สวิทช M3 ใหทํางาน วงจร Boost Converter เปน
วงจรที่ ทํ า หน า ที่ เ พิ่ ม แรงดั น ไฟฟ า จากแผงเซลล
แสงอาทิตยให มีแ รงดัน สู ง ขึ้ น โดยลั ก ษณะของวงจร
Boost Converter ที่ใชมีลักษณะดังรูปที่ 3 และรูปที่
4

รูปที่ 3 วงจร Boost Converter

รูปที่ 4 วงจร Boost Converter ที่ใชในการทดลอง

2.5 วงจรสรางสัญญาณ PWM
ทํ า หน า ที่ ส ร า งสั ญ ญาณพั ล ส PWM ที่ ใ ห
คาความถี่คงที่ คือ 20 kHz แตสามารถปรับคา Duty
cycleเพื่อเปนการปรับคาระดับแรงดันเอาทพุทใหมีคา
เปนจํานวนเทาของระดับแรงดันอินพุท ซึ่งในโครงงาน

นี้ใช IC TL494 เปนตัวในการกําเนิดสัญญาณพัลส
PWM ดังมีรายละเอียดวงจรดังรูปที่ 5 และรูปที่ 6
2.6 ไมโครโปรเซสเซอร
สวนไมโครโปรเซสเซอร ใชไมโครโปรเซสเซอร
ตระกูล dsPIC ของบริษัท Microchip ทําหนาที่ในการ
ประมวลผลเพื่ อ ผลิ ต สั ญ ญาณพั ล ส แ บบ PWM
ควบคุมการทํางานของสวิทชในวงจร Shunt Switch,
วงจร Series Switch และวงจร Boost Converter ให
ทํางานตามที่ไดออกแบบไว เพื่อใหสามารถทําการอัด
ประจุแบตเตอรี่ได พรอมทั้งรับขอมูลที่สงมาจากสวน
วงจร Shunt Switch และวงจร Series Switch เพื่อ
นํ า มาใช เ ป น ข อ มู ล ในการประ มวลผลเพื่ อ สร า ง
สัญญาณพัลส PWM โดยใชหลักการเทคนิคการจาย
กําลังไฟฟาสูงสุด(MPPT) ของแผงเซลลแสงอาทิตยมา
ใชดวย

รูปที่ 6 วงจรสรางสัญญาณ PWM โดยใชไอซี TL494 ที่ใชใน
การทดลอง

2.7 วงจรขับเกท (Gate Drive Circuit)
ทํ า หน า ที่ แ ยกกราวด ร ะหว า งวงจร Boost
Converter และวงจรสรางสัญญาณพัลส PWM เพื่อ
ไมใหวงจรสรางสัญญาณพัลส PWM ไดรับความ
เสียหายในกรณีที่ดานวงจร Boost Converter เกิด
การลัดวงจรขึ้นรวมทั้งทําหนาที่ขยายสัญญาณพัลส
PWM ใหมีขนาดเทากับ ±15V เพื่อใชในการขับนํา
ใหแกอุปกรณสวิทชกําลังคือ Power MOSFET เบอร
IRFP460 ซึ่งเปนสวิทชในวงจร Boost Converter
ลักษณะของวงจรขับเกทมีลักษณะดังรูปที่ 7 และรูปที่
8

รูปที่ 5 วงจรสรางสัญญาณ PWM โดยใช ไอซี TL494
รูปที่ 7 วงจรขับเกท

รูปที่ 8 วงจรขับเกทที่ใชในการทดลอง

2.8 โหลด
โหลดในงานวิจัยนี้ คือ แบตเตอรี่ที่จะทําการ
อัดประจุ ซึ่งในงานวิจัยนี้จะใชแบตเตอรี่ขนาด 12V,
12Ahr เปนแบตเตอรี่แหง ทําหนาที่เก็บพลังงานไฟฟา
กระแสตรงที่ไดจากแผงเซลลแสงอาทิตยผานชุดอัด
ประจุแบตเตอรี่ ม ายั งแบตเตอรี่ เพื่ อ เปน แหลง จ า ย
พลังงานไฟฟากระแสตรงใหกับโหลดที่นํามาตอใชงาน
จากแบตเตอรี่ตอไป

รูปที่ 9 วงจร DC Multimeter

2.9 วงจรมัลติมิเตอร (DC Multimeter)
วงจรดีซีมัลติมิเตอร ทําหนาที่วัดแรงดันและ
กระแสไฟฟา จากชุดวงจร Boost Converter โดย
แสดงผลบนจอ LCD ขนาด 16*1 บรรทัด โดย
ลักษณะโครงสรางของวงจรจะประกอบดวยชุดวงจร
Analog to Digital (ADC) ทําหนาที่แปลงสัญญาณ
อิ น พุ ท แอนาลอกเป น สั ญญาณดิ จิ ต อลเพื่อส ง ไปยั ง
Microcontroller ตระกูล MCS-51 เบอร AT89C2051
และเบอร AT89C51
เพื่อแสดงคาที่วัดไปยังชุด
แสดงผลจอ LCD ซึ่งวงจรทั้งหมดมีลักษณะดังรูปที่ 9
ถึงรูปที่13

รูปที่ 10 วงจร DC Current Multimeter ที่ใชในการทดลอง

รูปที่ 11 วงจร DC Voltage Multimeter ที่ใชในการทดลอง

รูปที่ 12 ชุดวงจรแสดงผลจอ LCD ขนาด 16*1 บรรทัด

จะไดคาแรงดัน Vsb เทากับ 11.40Vdc และคากระแส
Isb เทากับ 0.80A พอระยะเวลาผานไปถึงเวลา 15.00
น. จะไดคาแรงดัน Vsb เทากับ 11.80V การอัดประจุ
ของวั น ที่ 4/10/2549 เริ่ ม ทํ า การอั ด ประจุ ที่ เ วลา
12.40น. จากการทดลองจะไดคาแรงดัน Vsb ที่เพิ่ม
สูงขึ้นตามลําดับ จากแรงดัน 11.80Vdc ไปจนถึง
เวลา 15.40น. จะไดคาแรงดัน Vsb เทากับ12.60Vdc
ซึ่ง เปน คา แรงดั น ที่ สามารถนําไปใช ง านไดกับ โหลด
ทั่วไป
ตารางที่ 1 การอัดประจุแบตเตอรี่

รูปที่ 13 ชุดวงจรรวม DC Multimeter ที่ใชในการทดลอง

3.การทดลองและผลการทดลอง
การทดลองที่ดําเนินการเปนการทดลองการ
อัดประจุแบตเตอรี่ขณะที่ยังตอโหลดใชงานที่มีขนาด
100Watts และ 200Watts ซึ่งเปนการอัดประจุใหกับ
แบตเตอรี่ในสภาวะที่แบตเตอรี่มีแรงดันไฟฟาต่ําจนไม
สามารถทําใหโหลดใชงานไดซึ่งมีรายละเอียดในการ
ทดลองดังนี้
3.1 ผลการทดลองการอัดประจุแบตเตอรี่
การทดลองนี้ เ ป น การทดสอบการอั ด ประจุ
ใหกับแบตเตอรี่ขณะที่แบตเตอรี่มีกระแสไฟฟานอยจน
ไม ส ามารถนํ า ไปใช ง านได ซึ่ ง ผลการทดลองจาก
ตารางที่1 ไดแสดงใหเห็นถึงขั้นตอนการอัดประจุของ
วันที่ 3/10/2549 เวลา 10.00น. จะมีคา Vbattery คงที่ที่
คาแรงดันเทากับ 11.40Vdc และหลังจากที่ตอ Solar
Cell ผานวงจร Boost Converter ซึ่งมีคาแรงดัน
ประมาณ 21Vdc และนํามาอัดประจุใหกับแบตเตอรี่

ผลการทดลองการอัดประจุใหกับแบตเตอรี่
วัน/
Vsb
Isb Vbattery
เวลา
เดือน/ป
(V)
(A)
(V)
11.4
10.00น.
0.80 11.40
0
3/10/25
49
11.8
15.00น.
0.45 11.80
0
11.9
12.40น.
0.95 11.90
0
12.2
13.40น.
1.20 12.20
0
4/10/25
49
12.5
14.40น.
0.14 12.50
0
12.6
15.40น.
0.30 12.60
0

คากระแส Isbจะมีคาสูงขึ้นหรือลดต่ําลง เปน
ผลเนื่ อ งมาจากค า ความเข ม ของแสงอาทิ ต ย แ ละ
อุณหภูมิของแสงอาทิตยที่เพิ่มขึ้นและลดลงตามเวลา
ซึ่งคากระแสสูงสุดที่เหมาะในการอัดประจุจะเปนเวลา
ประมาณ 11.00น. – 14.00น. และสภาพอากาศก็จะมี

ผลตอการอัดประจุเชน วันที่มีเมฆมาก หรือวันที่มีฝน
ตก จะไมเหมาะในการอัดประจุใหกับแบตเตอรี่เปนตน
3.2 ผลการทดลองการอัดประจุใหกบั แบตเตอรี่
ขณะตอโหลดใชงานขนาด 100 และ 200 Watts
จากการทดลองนี้ เ ป น การทดลอบการอั ด
ประจุใหกับแบตเตอรี่พรอมกับการใชพลังงานไฟฟา
จากแบตเตอรี่ในเวลาเดียวกัน ซึ่งการทดลองนี้เริ่มจาก
การจับเวลาตั้งแตแบตเตอรี่จายพลังงานไฟฟาไปยัง
โหลดขนา 100Watts ณ. เวลา 13.28น. แรงดันไฟฟา
ที่ Solar Cell จายผานวงจร Boost Converter (Vsb) มี
คาเทากับ 11.60V และกระแสไฟฟาที่แบตเตอรี่ (Isb )
มีคาเทากับ 1.20A ขณะที่ตอโหลดเปนหลอดไฟ
ขนาด 100Watts ใชงานไปพรอมกัน ซึ่งแสดงอยูในที่
ภาพที่ 14, ภาพที่ 15, และภาพที่ 16 หลังจากที่จาย
พลังงานไฟฟาไปยังโหลด เมื่อเวลาผานไป 4.30 นาที
พลังงานไฟฟาในแบตเตอรี่เริ่มมีปริมาณลดลง จนทํา
ให ห ลอดไฟขนาด 100Watts ดั บ ลง ซึ่ ง วั ด ค า
แรงดันไฟฟาที่ Solar Cell จายผานวงจร Boost
Converter (Vsb) มีคาเทากับ 11.20Vdc และกระเส
ไฟฟา Isb มีคาเทากับ 0.96A หลังจากนั้นไดทําการ
วัดคาแรงดันไฟฟาที่แบตเตอรี่ไดคา Vbattery ที่คงเหลือ
เทากับ 11.4Vdc ซึ่งแสดงไวในรูปที่ 17

รูปที่ 14 แรงดันไฟฟา Vsb และกระแสไฟฟา Isb ขณะที่ยังไมตอ
โหลด

รูปที่ 15 แรงดันไฟฟา Vsb และกระแสไฟฟา Isb ขณะที่ตอ
หลอดไฟใชงาน

รูปที่ 16 ขณะที่ตอหลอดไฟใชงานพรอมกับการอัดประจุ
แบตเตอรี่ดวยแผง Solar Cell

รูปที่ 17 ปริมาณของแรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟาที่แบตเตอรี่
ที่ลดลงหลังจากการจายพลังงานไฟฟาใหกับหลอดไฟขนาด
100W

จากการทดลองนี้จะแสดงใหเห็นวาตอนที่ยัง
ไมมีการนําโหลดมาตอใชงาน คาแรงดัน Vsb จะมีคา
สูงขึ้น แตภายหลังที่ตอโหลดไปใชงานนั้นแรงดัน Vsb
มี ค า ลดลงอย า งต อ เนื่ อ ง พอถึ ง จุ ด ที่ แ รงดั น ใน
แบตเตอรี่มีคานอยลงจนไมสามารถทําใหโหลดใชงาน
ตอไปไดจึงทําใหโหลดหยุดการทํางาน ซึ่งการทดลองนี้
จะเป น การทดสอบว า แบตเตอรี่ จ ะมี ร ะยะเวลา
ยาวนานเทาใดขณะจา ยพลั ง งานไฟฟา ให กับ โหลด
พรอมกับทําการอัดประจุแบตเตอรี่ดวยแผง Solar
Cell ในเวลาเดี ย วกั น ซึ่ ง การทดลองนี้ ใ ช โ หลดเป น
หลอดไฟขนาด 100Watts สามารถใช ใ ช ง านได
เวลานาน 4.30 นาที แสดงไดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การทดลองการอัดประจุใหกับแบตเตอรี่ขณะที่มี
โหลดตอใชงานขนาด 100Watts
ผลการทดลองการอัดประจุใหกับแบตเตอรี่ขณะที่มีโหลดตอ
ใชงาน
ระยะ
วัน/
เวลาที่
Isb Vbattery โหลด
เดือน เวลา Vsb
โหลด
/ป
ใชงาน
หลอด
11.2
0.8
ไฟ
12.80
12.6
8
5
17/1
ขนาด
0/25
100W 2 นาที
49 11.3
จํานว
0.9
11.84
11.7
น2
0
6
หลอด

หลังจากนั้นทําการทดลองการอัดประจุใหกับ
แบตเตอรี่ขณะที่ตอโหลดใชงานที่มีขนาดเพิ่มขึ้นเปน

200Watts ซึ่งจะมีการจับเวลาขณะโหลดใชพลังงาน
จากแบตเตอรี่ เพื่อดูผลการทดลองวาโหลดสามารถ
อยูในสภาวะใชงานไดนานเปนเวลากี่นาทีซึ่งมีผลการ
ทดลองดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การทดลองการอัดประจุใหกับแบตเตอรี่ขณะที่มี
โหลดตอใชงานขนาด 200Watts
ผลการทดลองการอัดประจุใหกับแบตเตอรี่ขณะที่มีโหลด
ตอใชงาน
ระยะเวล
วัน/
Vsb Isb Vbattery
โหลด าที่ใช
เดือ เวลา
(V) (A) (V)
งาน
น/ป
หลอด
13.2 11. 1.2
ไฟ
12.6
8
6
0
7/1
ขนาด
4.30
0/2
100W
นาที
549 13.3 11. 0.9
จํานว
11.4
น1
2
20 6
หลอด

รูปที่ 18 ลักษณะสัญญาณของ PWM ที่ใชในการทดลอง

หลายอยางเชน ขนาดของแบตเตอรี่ซึ่งมีขนาดตางกัน
หลายขนาด และอีกปจจัยหนึ่งก็คือความตอเนื่องของ
แสงอาทิตย ความเข็มของแสงอาทิตย อุณหภูมิที่ได
จากแสงอาทิตย ซึ่งมีสวนเกี่ยวของกับความยาวนาน
ของเวลาที่โหลดนําแรงดันไฟฟาจากแบตเตอรี่ไปใช
งาน
รูปที่ 19 รูปคลื่นแรงดันที่วงจร Boost Converter จายใหกับ
Battery

รูปที่ 20 สัญญาณที่วงจรขับเกท

4. สรุปผลการทดลอง
เครื่องอัดประจุแบตเตอรี่โดยใชพลังงานไฟฟา
จากแผงเซลล แ สงอาทิ ต ย นี้ เป น การนํ า แผงเซลล
แสงอาทิ ต ย ซึ่ ง มี ข นาดแรงดั น ไฟฟ า สู ง สุ ด ที่ ไ ด จ าก
แสงอาทิตยมีคาเทากับ 12 Vdc สงผานไปยังวงจร
Boost Converter เพื่อทําใหคาแรงดันไฟฟาที่ไดจาก
แผงเซลลแสงอาทิตยนั้นมีคาสูงขึ้น ซึ่งคาแรงดันไฟฟา
ที่ไดสูงสุดนั้นมีคาเทากับ 24Vdc จากนั้นสงผานไปยัง
แบตเตอรี่เพื่อนําไปอัดประจุ จะเหลือแรงดันไฟฟาที่
ตกครอมแบตเตอรี่มีคาประมาณ 12.6Vdc~13.3Vdc
เพื่อสงแรงดันไฟฟากระแสตรงนี้ไปเปน Input ใหกับ
โหลดชนิดตางๆ ซึ่งระยะเวลาและความยาวนานที่
โหลดใชพลังงานจากแบตเตอรี่นั้นจะขึ้นอยูกับปจจัย
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