
 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

Katedra automatizace a počítačové techniky v metalurgii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 

 

 

Optimalizace provozu solárních zdrojů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2014              Bc. Jakub Hawliczek  



 



 



  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 Tímto bych rád poděkoval vedoucímu mé diplomové práce Ing. Robertu Frischerovi 

Ph.D., za rady a připomínky, odborné vedení a za čas, ochotu a trpělivost, kterou mi věnoval. 

                 Bc. Jakub Hawliczek

   



Abstrakt: 

Práce je zaměřena na optimalizaci provozu solárních zdrojů. Pozornost je věnována 

principům získávání sluneční energie, druhům fotovoltaických článků a jejich moţným 

zapojením. Součástí práce je rešerše moţností zvyšování efektivnosti solárních sytému 

pomocí odrazivosti, vlivu teploty, pouţitím vhodných vodičů a komponentů systému. Dále je 

vysvětlen princip fungování měniče napětí MPPT - Maximum power point tracking. Praktická 

část diplomové práce je zaměřena na návrh solárního zdroje s měničem napětí MPPT a jeho 

testování při nabíjení lithiové baterie. 

 

Abstract:  

The work is focused on optimization of the operation of solar resources. Attention is 

paid to the principles of solar power generation, to the types of photovoltaic cells and their 

possible involvement. The thesis researches the possibility of increasing the efficiency of 

solar system by means of reflection, the effects of temperature, using appropriate conductors 

and system components. The following part explains the operating principle of the power 

inverter MPPT - Maximum power point tracking. The practical part of the thesis focuses on 

the design of solar power inverter MPPT and voltage testing when charging lithium batteries.  
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Historie fotovoltaiky se píše od roku 1839, kdy byl francouzským 

fyzikem  Alexandrem Edmondem Becquerelem objeven fotovoltaický jev.  Albert Einstein 

počátkem 20. století tento jev vysvětlil a v roce 1921 za něj byl oceněn Nobelovou cenou za 

fyziku. V první polovině padesátých let byl vyvinut článek s účinností okolo 4% a s rozvojem 

kosmického výzkumu se fotovoltaické články začaly pouţívat pro napájení satelitů. 

K významnému pokroku v technologii přispěla poptávka leteckého průmyslu během 

šedesátých a sedmdesátých let minulého století. Díky energetické krizi v sedmdesátých letech 

se získávání energie z alternativních zdrojů stalo politicky zajímavým tématem, a proto byly 

přijaty v některých státech zákony na podporu fotovoltaiky a to zejména v USA, Německu a 

Japonsku. 

V posledních letech se pozornost zaměřuje na globální oteplování, ekologii a lidé si 

začínají pomalu uvědomovat, ţe zásoby ropy, uhlí a dalších neobnovitelných zdrojů energie 

nejsou nekonečné.  Z tohoto důvodu se výroba elektrické energie pomocí fotovoltaických 

článku se stává nejrychleji rozvíjející se technologií na výrobu elektrické energie. 

 Fotovoltaické systémy po nainstalování vyţadují minimální údrţbu a provozní 

náklady jsou tudíţ nízké ve srovnání s ostatními existujícími technologiemi. Fotovoltaický 

systém během výroby elektrické energie neznečišťuje ţivotní prostředí a šetří tak naší planetu, 

protoţe Slunce vyzařuje obrovské mnoţství energie, které jsme schopni zachytit jen z části, a 

proto je předmětem výzkumu, získat ze Slunce co moţná nejvíce energie s vynaloţením co 

nejmenších nákladů a úsilí. 

Cílem diplomové práce je navrhnout solární zdroj s měničem napětí MPPT (Maximum 

power point tracking), jehoţ pouţití by mělo vést ke zvýšení efektivity při získávání energie 

ze solárního panelu. První část práce bude zaměřena na vysvětlení principu získávání solární 

energie, dále bude popsáno rozdělení fotovoltaických článků a jejich vlastností včetně 

způsobu zapojení. Velká pozornost bude věnována současným moţnostem zvýšení efektivity 

solárních panelů, jejich vlastnostem a uţití. Praktická část diplomové práce se bude věnovat 

měniči napětí MPPT, jeho popisu a vlastnostem. Součástí práce bude návrh solárního zdroje 

s měničem napětí MPPT a také bude popsáno jeho testování při různých zátěţích nabíjecího 

cyklu lithiové baterie.  

1. Úvod 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Edmond_Becquerel
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Slunce je zdrojem téměř veškeré energie na Zemi, a je proto základním předpokladem 

pro ţivot. Probíhají v něm termonukleární reakce, při kterých ze čtyř atomů vodíku vzniká 

jeden atomu hélia a elektromagnetické záření, které dopadá na Zemi. Z mnoţství těchto dvou 

prvků vyplývá, ţe Slunce vzniklo před cca 5 mld. pozemských let a nejméně stejně dlouhou 

dobu potrvá, neţ se energie ze Slunce vyčerpá. Z tohoto hlediska je pro lidský ţivot solární 

energie povaţována za obnovitelnou energii. 

Teplota slunečního povrchu je přibliţně 5900 K a sluneční výkon, tzv. zářivost Slunce, 

je 3,8.10²³ kW. Na zemský povrch osvětlený Sluncem dopadá celkový zářivý výkon 1,8.10
17 

W. Výkon ozáření Sluncem a roční energie ozáření se vztahují na slunečnou plochu a normují 

se na m
2
. 

Pokud se sluneční záření vyuţívá k výrobě elektrické energie, je nutno znát vyuţitelný 

potenciál Slunce, tj. kolik energie se dá získat z dané plochy za určitou časovou jednotku. 

V kosmickém prostoru se dají upravit panely tak, aby na ně stále dopadalo záření téměř 

kolmo. Při výrobě elektrické energie na druţicích pohybujících se na oběţné dráze kolem 

Země, je výpočet jednodušší. Pokud není zdroj Slunce, nijak zastíněn naší planetou, dopadá 

na fotovoltaické panely stálý tok energie ve výši dané solární konstantou 1,4 kW/m
2
 . 

Při instalaci fotovoltaických panelu na Zemi je situace sloţitější. Na dopadající 

sluneční záření má vliv hned několik činitelů. Jsou jimi především měnící se poloha Slunce na 

obloze v průběhu dne a roku, počasí, znečištění atmosféry, ale také stínění od jiných staveb či 

stromů [3]. Na obr. 1 lze vidět rozdíly v mnoţství dopadající energie na zemský povrch na 

území České republiky, které se pohybuje v rozmezí přibliţně od 800 do 1100 kWh/m
2 

[1,2,3]. 

2. Principy získávání solární energie  
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Mnoţství slunečních hodin dopadajících ročně na naše území se pohybuje v rozmezí 

1331 – 1844 hodin (Obr. 2), ale vyskytují se u nás oblasti jako je jiţní Morava, kde můţe být 

průměrná doba slunečního svitu aţ 2000 hodin ročně.  

 

Obr. 3 Průměrný ročný úhrn doby trvání slunečního svitu v  ČR [2]. 

Obr. 2 Průměrný roční dopad solární energie na povrch země v ČR [2]. 
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Pro určení intenzity slunečního záření v reálných podmínkách je zapotřebí nejdříve 

vypočítat nebo změřit vlastnosti všech faktorů, které ovlivňují průchod záření atmosférou a 

jeho dopad na zemskou plochu. Aby mohla být určena správná poloha Slunce nad obzorem 

vzhledem k obecně poloţené rovině, jejíţ poloha se nemění a je určena světovými stranami, 

se pouţívají parametry výšky Slunce nad obzorem h a jeho azimut a. Poloha Slunce se mění 

nad téţe obzorem v závislosti na čase. Pro výpočet parametrů se pouţívá následující schéma 

na Obr. 3 [4].  

 

Obr. 3 Schéma intenzity solárního záření na obecně poloţenou  plochu [4]. 

 a  azimut Slunce 

 as  azimut osluněné plochy 

h  výška Slunce nad obzorem 

 α  sklon plochy od vodorovné roviny 

 γ úhel dopadu slunečních paprsků 
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 Elektrickou energii je moţně ze sluneční energie získávat dvěma způsoby a to buď 

přímým způsobem pomocí vyuţití fotovoltaického jevu, při kterém se v určité látce 

působením světla uvolňují elektrony nebo nepřímo. Nepřímý způsob je zaloţen na získání 

tepla pomocí sběračů, jejichţ termočlánky umístěné v ohnisku přeměňují teplo na elektrickou 

energii (Obr. 4) [5].  

  

Fotovoltaické články 

Solárně-termická přeměna 

Teplovzdušné kolektory 

Přeměna solárního zařízení 

zachyceného konstrukcemi 

budovy na teplo 

Ploché a trubicové 

kapalinové kolektory 

Vyuţití solárního záření 

Pasivně 

Aktivně 

Výroba elektrické energie 

Výroba tepla solárními 

kolektory 

Obr. 4 Schéma vyuţití solární energie [5]. 
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 Fotovoltaický článek slouţí k přeměně sluneční energie na energii elektrickou. Solární 

panely jsou sloţeny se vzájemně spolejených bloků. Výstupní energie fotovolataického 

panelu je ve formě stejnosměrného proudu, ale velká část současné elektroniky funguje na 

principu střídavého proudu a z tohoto důvodů se umísťuje za fotovoltaické panely měnič 

napětí. Transformaci solární energie na energii elektrickou je zajištěn pomocí fotovoltaického 

jevu.[6]. 

K fotovoltaickém jevu dochází na polovodičích. Polovodiče jsou krystalické nebo 

amorfní pevné látky, jejichţ elektrická vodivost je závislá na teplotě a dopadajícím záření. 

Existují dva typy polovodičů bez příměsí a s příměsí, které jsou dotovány. Polovodič se 

skládá z mnoţství atomů, které se navzájem neovlivňují, a má kaţdý vlastní energetické 

hladiny. V polovodičích existují velmi silné interakce atomů, a tudíţ se neberou v úvahu 

jejich samostatné vlastnosti. Valenční elektrony proto patří k systému jako celku. Typickým 

jevem u polovodičů je tvorba pásů, kdy dochází ke shlukování atomových hladin. Valenční 

pás je nejvyšší zaplněný pás, nad kterým se nachází pás vodivostní, a oba dva tyto pásy 

rozděluje tzv. pás „zakázaných“ energií šířky Eg. Tento stav je zobrazen na obr. 5 a zachycuje 

energii křemíku a jeho zakázaný pás Eg [7]. 

 

Obr. 5 Energetické hladiny – pásy valenční a vodivostní [7]. 

3. Fotovoltaické články 

3.1. Fotovoltaický jev  
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Pokud na polovodič působí energie (dopad fotonu), elektron je schopen ji absorbovat a 

má dostatečnou energii k překonání zakázaného pásu z valenčního do vodivostního pásu přes 

zakázaný pás. Na uvolněném místě vzniká prázdný kvantový stav, tzv. díra. Ta vlivem 

vzniklého elektrického pole umoţňuje elektronům, které zbylým ve valenčním pásu 

vyměňovat si vzájemně místa. Výsledkem je pohyb elektronů valenčním pásem, který je 

rovnocenný, ale zároveň je opačný k pohybu děr. Opačným procesem k excitaci elektronů a 

vzniku děr je rekombinace, která můţe nastat za daných podmínek [7]. 

Jestliţe při dodání energie je elektron schopen excitace z valenčního do vodivostního 

pásu (přičemţ po sobě zanechá volný stav-díru), tak vzniká pravděpodobnost jeho přeskočení 

do daného stavu s energií E je za termické rovnováhy určena rozdělovací funkcí: 

 ( )   
 

    (
    

     
)
     (1) 

Kde: 

  E  je energie daného stavu (J) 

    - Boltzmanova konstanta (eV) 

    - Fermiho hladina (J) 

Fermiho hladina má pravděpodobnost obsazení 
 

 
 . U většiny čistých polovodičů se 

vyskytuje v blízkosti středu zakázaného pásu. U polovodičů typu P se nachází nad jeho 

středem a u polovodičů typu N leţí na středu zakázaného pásu. [7]. 

Páry elektron-díra vzniklé absorpcí fotonu radikálně mění elektrické vlastnosti 

materiálu. O elektrických a optických vlastnostech materiálu také ve velké míře rozhoduje 

šířka zakázaného pásu. Materiály, které obsahují široký zakázaný pás a zaplněný valenční pás, 

se nazývají elektrické izolanty. Naopak u materiálů, u nichţ se překrývá pás valenční a 

vodivostní nebo u nichţ je vodivostní pás z poloviny prázdný jsou elektrickými vodiči. U 

polovodičů je zakázaný pás široký cca. 0,1 aţ 3 eV [7]. 

Princip fotovoltaického jevu na fotovoltaickém článku první generace je znázorněn na 

Obr. 6. 
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Obr. 6 Princip činnosti fotovoltaického článku 1. generace [7]. 

 

 V technické praxi jsou články v podstatě polovodičové diody z tenké 

křemíkové desky. Změnit koncentraci volných nosičů náboje i o několik řádů lze dopováním 

jiným prvkem periodické soustavy prvků. Nahradí-li se některé vlastní atomy prvky, které 

mají přebytečný valenční elektron, stávají se hlavním nosičem náboje elektrony a materiálu se 

přikládá vlastnost nazývaná vodivost typu n. Při dopování atomy s menším počtem 

valenčních elektronů má materiál vodivost typu p. Na rozhraní těchto dvou materiálů je 

přechod P-N, ve kterém v důsledku rozdílu potenciálu mezi materiálem P a N existuje 

elektrické pole. Materiály s vodivostí typu N jsou polovodiče dopovány některými cizími 

prvky z V. skupiny periodické tabulky prvku, např. selenem, arsenem, fosforem nebo telurem. 

Materiály typu P jsou dopovány cizími atomy III. skupiny periodické tabulky, např. hliníkem, 

borem, indiem, nebo galiem [5,7]. 

Během dopadu fotonů na polovodič dochází ke generaci částic elektron-díra, přičemţ 

dochází na rozhraní P-N k jejich rekombinaci. Oddělením nosičů náboje na rozhraní dojde k 

rozdílu v napětí mezi předním (-) a zadním (+) kontaktem článku. Při zapojení zátěţe na oba 

kontakty dojde k stejnosměrnému toku elektrického proudu. Tento proud je vyuţíván 

k výrobě elektrické energie a jeho velikost je přímo úměrná velikosti plochy solárních článků 

a intenzitě dopadajícího slunečního záření [5]. 

Průměrná účinnost přeměny u fotovoltaických článků je 14 aţ 16 % a vyuţitelnost, 

která je ovlivněna konstrukcí a přírodními podmínkami je 7 aţ 11 %. Momentálně mají 

3.2. Technologie fotovoltaických článků  
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největší zastoupení fotovoltaické články z křemíku ve formě monokrystalu nebo multikrystalu 

a také tenkovrstvé struktury na bázi amorfního křemíku. Fotovoltaické články na bázi 

organických materiálů jsou ve fázi vývoje [5]. 

Konstrukce solárního panelu se skládá ze zapouzdřených spojených článků. 

Zapouzdření musí být hermetické, aby splňovalo ochrannou funkci vůči mechanickým a 

klimatickým vlivům. Důleţitým bodem u konstrukce článků je úspora materiálu a eliminace 

elektrických a optických ztrát. Optické ztráty vznikají reflexi a neúplnou absorpci záření. Pro 

elimitaci se pouţívají různé antireflexní vrstvy materiálů buď anorganických (např. SiO, TiO2, 

ZnS, , Al2O3) nebo organických (na bázi polyamidů). Mezi další způsoby jak sníţit činitel 

odrazu je pouţití tzv. texturovaných materiálů. Elektrický odpor se sniţuje pomocí aplikace 

kovové mříţky nebo dobře vodivé a průhledné elektrody jakou je např. sklo s vrstvou SnO2. 

Celkově dochází ke ztrátám účinnosti fotovoltaického článku vlivem celé řady aspektů, které 

znázorňuje Obr. 7 [9]. 

 

Konstrukce fotovoltaického panelu ovlivňuje jeho účinnost a výkonnost. Polovodičový 

článek musí obsahovat danou šířku zakázaného pásu energií, mezi 1,1 aţ 1,7 eV. 

 

Obr. 7 Ztráty účinnosti fotovoltaického panelu [9]. 
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 Fotovoltaické články lze rozdělít do tří generací: 

 První generaci zastupují solární články na základě krystalického křemíku, z kterých 

jsou sloţeny solární panely se sériovým zapojením. 

 Druhou generaci představují polovodičové materiály s tenkovrstvými strukturami, 

které jsou na základě amorfního a mikrokrystalického hydrogenovaného křemíku 

(např. struktury měď-indium-galium-selen, kadmium-telur),  

 Třetí generaci zastupují nové nízkonákladové technologie vyuţívající efektivní 

přeměny solární energie na elektrickou energii (např. nanovlákna).  

 

Zvláštní skupinu pak představují organické a polymerní solární články a specifickou 

aplikací solárních článků jsou také koncentrátorové fotovoltaické systémy, které soustřeďují 

sluneční energii dopadající z velké plochy fotovoltaického panelu na menší. Tyto systémy 

vyuţívají optických koncentrátorů např. zrcadel nebo Fresnelovy čočky. Hlavní výhodou je 

velká energetická účinnost, která je ale potlačena nízkou efektivitou v případě dopadu pouze 

difúzního záření a dále je nutné systém zaměřit sledovačem přímo na Slunce [5,9,10]. 

Jedná se o technologii, která je i v současné době nejznámější a převaţující. Křemík 

má z polovodičů nejdelší historii. První solární článek z monokrystalického křemíku (obr. 9)  

s účinností přeměny okolo 6 % byl poprvé zkonstruován v roce 1954 a o jeho realizaci se 

zapříčinili D. M. Chapin, C.S. Fuller a G.L. Pearson. V období mezi šedesátými a 

osmdesátými léty zaznamenala technologie fotovoltaických článků pokrok a jejich hlavním 

vyuţitím byla podpora nabíjení satelitů. Díky energetické krizi v sedmdesátých letech se 

získávání energie z alternativních zdrojů stalo politicky zajímavým tématem, a proto byly 

přijaty v některých státech zákony na podporu fotovoltaiky a to zejména v USA, Německu a 

Japonsku. Monokrystalický křemík byl však drahý a jeho ekonomická návratnost trvala roky 

aţ desítky let. Výsledkem následujících výzkumů byl zkonstruován článek z 

3.3. Fotovoltaické články první generace - krystalický 

křemík 
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polykrystalického materiálu s velkými krystaly z tzv. multikrystalického křemíku, jehoţ 

účinnost dosahovala 12 aţ 16 % a výroba byla ekonomicky přijatelná [1, 11,12]. 

Multikrystalický křemík (Obr. 8) vzniká řízeným chlazením taveniny křemíku, kde 

jsou následně ingoty zpracovávány na desky. Výroba multikrystalického křemíku nevyţaduje 

příliš čisté vstupní suroviny, proto je ekonomicky méně náročná, ale vznikají multikrystalické 

články s menší účinností. K minimalizovaní těchto ztrát vede snaha o vytvoření článků 

s největší velikosti krystalů [1]. 

 

 

Obr. 8 Panely z monokrystalického a polykrystalického křemíku [15]. 

 

 Prvními v ČR vyrobenými solárními články na bázi krystalického křemíku byly 

vyrobeny v laboratořích ČVUT v Praze. Následně vývoj probíhal v Tesle Vrchlabí a v Tesle 

Sezam v Roţnově pod Radhoštěm [11,13]. 

 

 Výroba panelů se provádí z ingotů z metalurgického křemíku. Získány redukcí oxidu 

křemičitého. Metalurgicky vyrobený křemík je důleţitým materiálem pro elektrotechnický 

průmysl. Výroba surového křemíku vzniká redukcí písku v obloukové peci podle následující 

rovnice: 

 

SiO2 + C → Si + CO2    (2) 

 

Redukce se provádí uhlíkem. Do pece se shora přivádí koks s pískem a v niţší části 

pece při teplotě cca. 2000 °C se hromadí tekutý křemík, který se následně odlévá. Vznikne tak 

křemík s čistotou 99 %. Pro pouţití surového křemíku v elektrotechnice je nutno tento surový 

křemík vyčistit. Příklad technologie výroby ukazuje obr. 9.  
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Obr. 9 Technologie Siemens výroby s chlórovým cyklem [14]. 

 

Výroba většiny ingotů probíhá na základě jedné ze dvou rozdílných metod:  

 

 Czochralského metodou růstu pro pěstování monokrystalického křemíku, kdy 

se křemík taví v rotujícím kelímku a zárodečný krystal se ponoří do taveniny a 

křemík začne krystalizovat na povrchu zárodečného krystalu. Taţením 

z kapalné taveniny za pomocí rotace zle vypěstovat ingot k monokrystalickému 

křemíku o rozměrech 1 m délky s průměrem větším neţ 20cm a hmotností 40-

50 kg. Nečistoty zůstávají v tavenině a vzniklé krystaly mají stejnou orientaci a 

strukturu jako měl zárodečný krystal [13, 14].   

 

 Metodou řízeného tuhnutí se křemík nejdříve taví v kelímku, pak následuje 

proces postupného kontrolovaného chlazení jeho dna. Pří ochlazení křemíku na 

teplotu tuhnutí se rychle přemění na pevné skupenství. Ingoty mohou mít 

rozměry 60 cm x 60 cm x 30 cm a mohou dosahovat váhy aţ 300 kg. Nečistoty 

se oddělí na hranici zrn ve vrchní části ingotu [13, 14]. 
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Následné zpracování ingotu řezáním na destičky, jejichţ šířka je průměrně 0,3 

mm. V elektrotechnice se pouţívá polovodič, který se vyrábí v difúzní peci, 

kde je bor vnesen do křemíkové destičky za vzniku vodiče typu n, nebo typu p 

[13, 14]. 

 

Fotovoltaické články druhé generace jsou tenkovrstvé články, jejichţ podstatou je 

amorfní krystalický křemík a jsou adekvátní náhradou za články první generace. [1, 11]. 

Cinitel absorpce větší neţ 10-6 m
-1 

a pás zakázaných energií je široký 1,7eV je z velké části 

energie, která dopadá absorbována jiţ ve vrstvě neţ 1 μm. Tento typ článku je vhodný na 

základě spotřeby křemíků, která je niţší neţ u struktur s jiným uspořádáním křemíku. Mezi 

další výhody patří moţnost jej dopovat jinými prvky za vzniku struktury mající různou šířku 

zakázaného pásu. Čistý křemík se pouţívá pouze v zařízeních s malou spotřebou energie např. 

v kapesních kalkulátorech. Tyto články mají účinnost mezi 5-10% [1]. 

 Vlastnosti hydrogenizovaného amorfního křemíku v porovnání s čistým křemíkem 

jsou rozdílné a jedná se především o sníţenou hustotu stavů v zakázaném pásu. Je tedy moţné 

strukturu dopovat za vzniku polovodičů typu N nebo P [1].  

 

 

GaAs  

Panely obsahující polovodič arsenid galia mají výkonnost přibliţně  17,5 %, ale 

v porovnání s panely křemíkovými jsou podstatně draţší [1]. 

 

CdTe  

Výhodou Telurid kademnatého je jeho  šířka zakázaného pásu a vysoký absorpční 

koeficient. Při jeho pouţití bylo dosaţeno účinností přibliţně 10%. Bohuţel v zemské kůře je 

ho malé mnoţství.  

 

 

 

 

3.4. Fotovoltaické články druhé generace – 

Tenkovrstvé struktury a polovodiče  
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CdS  

Sloţený z forem Cu2S-CdS. Díky nízké hmotnosti se tato slitina pouţívá v 

kosmických aplikacích a při poţití bylo dosaţeno účinnosti nad 10 %, nevýhodou je její 

nestálost [1]. 

Jednotlivé druhy polovodičů jsou zachyceny na obr. 10. 

 

 

 

  

Obr. 10 Struktury CIS, CdTe  a amorfní Si  typů tenkovrstvých fotovoltaických článků [1]. 
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 Pomocí materiálu třetí generace a nových principů se je snaha maximálně zvýšit 

účinnost přeměny solární energie v elektrickou energii. Cílová hodnota výkonností je účinnost 

nad 50 %. V ČR se především jedná o vývoj v oblasti struktur, které se skládají z kombinací 

vrstev amorfního a mikrokrystalického křemíku, nebo křemíkových nanočástic, tyto materiály 

jsou rozměrově menšími neţ 200 nm. V současné době výzkum věnuje pozornost mnohá 

směrům: [11]: 

 vícevrstvé solární články (z tenkých vrstev) 

 články s vícenásobnými pásy 

 články, které by vyuţívaly nosiče náboje pro generování většího mnoţství párů 

elektron – díra 

 termofotovoltaická přeměna, kde absorbér je současně i selektivně vyzařujícím 

radiátorem  

 termofotonická přeměna, kde absorbér je nahrazen elektroluminiscencí 

 články vyuţívající kvantových jevů kvantových tečkách nebo kvantových jamách 

 prostorově strukturované články vznikající samoorganizací při růstu aktivní vrstvy 

 organické články (např. na bázi objemových heteropřechodů)  

Prozatím mezi první dobře fungující články třetí generace (přímo navazujících na 

fotovoltaické články druhé generace) jsou vícevrstvé struktury (dvojvrstvé – tzv. tandemy a 

trojvrstvé články), z nichţ je kaţdá substruktura (P-i-N) absorbuje určitou část spektra a 

maximalizuje se tak energetická vyuţitelnost fotonů. Příkladem tandemového solárního 

článku je struktura skládající se z p-i-n přechodu amorfního (hydrogenovaného) křemíku (a-

Si:H) a p-i-n přechodu mikrokrystalického (hydrogenovaného) křemíku (µc-Si:H). Amorfní 

křemík má vysokou absorpci v oblasti modré, zelené a ţluté části spektra, mikrokrystalický 

křemík pak dobře absorbuje i v oblasti červené a infračervené. Mikrokrystalický křemík můţe 

být nahrazen i „slitinou“ křemíku s germaniem a dle zvoleného poměru obou materiálů se dají 

upravovat i jejich optické (či elektrické) vlastnosti. Těchto materiály se např. vyuţívá 

komerčně právě pro trojvrstvé solární články, kde dva spodní články jsou vyrobeny s různou 

koncentrací Si a Ge. Základní podmínkou pro dobrou funkci vícevrstvých článků je, aby 

3.5. Fotovoltaické články Třetí generace – nové 

technologie 
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kaţdý z článků generoval stejný proud. V opačném případě pak ten horší (příp. nejhorší) z 

článků limituje a celkově sniţuje dosaţitelnou účinnost.   
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 Zapojení solárních systémů se dělí podle závislosti na rozvodné elektrické síti na 

systémy nezávislé, tzv. „grid off“ nebo také označovány jako ostrovní systémy a na systémy 

dodávající energii do rozvodné sítě, tzv. „grid on“ označované jako síťové solární systémy 

[2]. 

Solární systémy lze rozdělit podle jejich výkonu do několika skupin:  

 

 Systémy do 5 W: vyuţívají se např. u kapesních kalkulátorů, nabíječek, atd.  

 Systémy do 500 W: telefonní budky, semafory, menší osvětlení, ventilace, atd.  

 Systémy do 50 kW: čerpadla, pohon rekreačních lodí, ostrovní systémy stojící mimo 

distribuční síť, atd.  

 Systémy 500 kW a více: velké grid-on systémy buď jako součásti budov např. střech, 

fasád [13]. 

 

 Systémy grid off jsou solární systémy, které nejsou spojeny s distribuční sítí elektrické 

energie. To znamená, ţe koncový uţivatel je závislý pouze na elektrické energii vyrobenou 

tímto systémem. Jejich pouţití je vhodné v místech, kde je z ekonomického hlediska 

nevýhodné zřizovat elektrickou přípojku z důvodu odlehlosti lokality. Ostrovní systémy se 

dále dělí na systémy akumulací elektrické energie, systémy s přímým napájením a na hybridní 

systémy [5]. 

 Systémy s přímým napájením jsou fotovoltaické článeky přímo napojen na elektrický 

spotřebič, který funguje jen po dobu slunečního svitu např. zařízení pro čerpání vody pro 

zavlaţovací systém nebo okamţité dobíjení akumulátorů drobných přístrojů [5].  

Výhoda systému s akumulací elektrické energie spočívá v tom, ţe elektrické 

spotřebiče mohou energii odebírat i mimo dobu slunečního svitu. Systémy se skládají z 

fotovoltaických panelů, regulátoru dobíjení akumulátoru, akumulátoru a napěťového měniče 

230 V/~50 Hz. Na solární panely lze přímo napojit spotřebiče určené pro napájení 

stejnosměrným proudem nebo běţné spotřebiče konstruované pro střídavý proud přes 

4. Typy zapojení solárních systémů  

4.1. Systémy zapojení grid off 



20 

 

napěťový střídač. Systém dále můţe pro zvýšení účinnosti obsahovat prvky jako např. 

sledovače Slunce [5]. 

Ostrovní hybridní systémy jsou vhodné pro celoroční provoz a v obdobích s nízkou 

sluneční intenzitou jsou podporovány alternativními doplňkovými zdroji elektrické energie, 

kterými se nahrazuje energetický deficit vlastní solární energie. Mezi doplňkové zdroje patří 

např. větrná elektrárna, malá vodní elektrárna atd. [5]. 

 Grid – on systémy označované také jako systémy síťové jsou propojeny s distribuční 

sítí elektrické energie. Své uplatnění nacházejí v lokalitách s vysokou hustotou rozvodné sítě 

a síťové systémy jsou schopny vlastní nespotřebovanou energii dodávat do rozvodné sítě. 

Tato situace můţe nastat při dostatku slunečního záření. Není-li vlastní vyrobené energie 

dostatek, je odebírána ze sítě. Pořízení těchto systému podléhá schvalovacímu řízení daného 

distributora elektrické energie, na jehoţ síť bude systém napojen [5, 11]. 

Výkon fotovoltaických článků se často posuzuje v jednotkách Wp (wattpeak), coţ je 

špičkový výkon dodávaný solárním panelem za ideálních podmínek, tzn. za bezoblačného 

dne. Obecně lze říci, ţe jeden m
2
 fotovoltaického panelu z monokrystalického křemíku při 

průměrném ozáření 1000 W.m-2 a při světelném spektru AM 1,5 (spektrální hustota zářivého 

toku při bezoblačné obloze vztaţená na 1 m
2
 vodorovné plochy) vygeneruje 115-125 Wp [5, 

11]. 

Jednou z moţností navýšení efektivnosti produkce elektrické energie je pouţití 

fotovoltaického panelu s pohyblivým stojanem a se sledovačem Slunce, který oproti panelu s 

pevným rámem dosáhne větší účinnosti o 57 % [5, 11]. 

  

4.2. Systémy zapojení grid on 
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 Současné solární články mají účinnost okolo 20%, ve které ještě nejsou započítány 

ztráty odrazivosti, ztráty vlivem teploty, ztráty ve vodičích a ztráty komponenty systému. 

V důsledku takto nízké účinnosti se hledají způsoby, jak zvýšit účinnost solárních článků a 

tak i maximálně zefektivnit jejich provoz. V následujících kapitolách budou uvedeny 

současně uţívané metody určené pro zvýšení efektivity solárních systémů. 

 Vzhledem k vysoké pořizovací ceně je snaha o co největší zvýšení efektivity solárních 

panelů, čehoţ lze dosáhnout několika způsoby. Mezi základní vylepšení účinnosti je pouţití 

antireflexních vrstev nebo vytvoření jehlanové struktury, která na přední straně se usnadňuje 

vstup fotonů do struktury článku a pomocí totální reflexe zamezuje výstup nezachycených 

fotonu odraţených od zadní strany článku směrem ven (obr.11). 

 

Obr. 11 Konstrukce článku s rovinným povrchem a antireflexní vrstvou  [5]. 

 Obvod elektrického proudu na spodní části vrstvy fotovoltaického článku (spodní 

kontakt) nepředstavuje velký problém, avšak na vrchní straně se nacházejí sběrné kontakty, 

které zastiňují určitou část dopadajícího záření. Pro odstranění tohoto problému slouţí 

průhledné elektricky vodivé vrstvy zpravidla na bázi oxidu cínu. 

5. Možnosti zvýšení efektivity solárních systémů  

5.1. Antireflexní vrstva a textura povrchu 

5.2. Průhledné kontakty  
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 Důmyslné řešení, jak zvýšit mnoţství záření dopadajícího na P-N přechod do 

fotovoltaického článku, je pouţití speciálního oboustranného fotovoltaického panelu a nechat 

tak světlo dopadat z obou stran (obr. 12). Jestliţe je panel namontován na střeše, která je 

pokryta bílým nebo stříbrným nátěrem je mnoţství záření dopadající ze zadní strany 

významné a zvýšení produkce energie činí aţ 30%. Tyto panely mají velmi dobré uplatnění ve 

spojení se zrcadlovým koncentrátorem a stojanem, který umoţňuje natáčení za Sluncem. 

 

 

Obr. 12 Oboustranný modul [16]. 

Dalším velmi efektivním zvýšením účinnosti je montáţ fotovoltaických panelů na 

pohyblivý stojan, který sleduje Slunce a zajišťuje tak trvalý kolmý dopad paprsků v průběhu 

dne a denní produkce elektřiny se významně zvýší.  

Na obr. 13 lze pozorovat rozdíl ve výkonu fotovoltaických panelů v závislosti na 

systému. Zatím co výkon pevného stojanu se standartními panely dosahuje výkonu 3,5 pom.j. 

pouze okolo dvanácté hodiny, pohyblivý stojan se standartními panely dosahuje stejného 

výkonu v rozmezí před šestou hodinou ranní do šesté hodiny odpolední. Pohyblivé stojany 

s oboustrannými panely dosahují dokonce výkonu aţ 4 pom.j. během stejného časového 

úseku. 

 

5.3. Oboustranné moduly  

5.4. Natáčení modulu za Sluncem 
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Obr. 13 Závislost výkonu na čase v průběhu dne pro fotovoltaický stacionární systém, 

Slunce sledující systém a Slunce sledující systém s oboustranným kolektorem [16]. 

 V praxi u malého systému se pouţívá automatické natočení kolem jedné osy, které 

umoţňuje sledovat denní pohyb Slunce po obloze. Změna výšky Slunce se během roku 

několikrát ročně nastaví ručně. Vlastní sledovaní Slunce se děje z velké části pomocí dvojce 

čidel, jejichţ signál je v rovnováze jen tehdy, kdyţ na obě čidla dopadá sluneční záření stejně. 

Tento systém lze vidět na zařízení Traxle na obr. 14. Zařízení Traxle pouţívá stejnosměrný 

motor, který přes šroubovou převodovku na ose upevněné fotovoltaické moduly na jednu 

nebo druhou stranu podle polarity proudu. Elektrický proud pro pohon motoru se získává 

z menšího modulu, který je na spodní ose trubky. Tento modul má PV články místěny na 

obou stranách a je namontován na kolmo ke Slunci. Traxle se otáčí podle toho na jakou stranu 

modulu právě svíti Slunce. U větší a velkých systému, zařízení umoţňuje automatické 

natočení fotovoltaických panelů podle dvou os. Systém je zpravidla řízen počítačem a 

nastavení modulu do polohy kolmé ke slunci je zaloţeno na tom, ţe systém má v paměti 

uloţenou pozici Slunce v kaţdém okamţiku. Existují i systémy, které si počítají polohu 

Slunce samy. [16,17] 
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Obr. 14 Zařízení Traxle [16]. 

 

 Jedná se optická zařízení, které jsou schopná na sebe vázat sluneční záření z velké 

plochy a tu následně soustředit na malou plochu fotovoltaického článku a tím výrazně zvyšují 

jeho výkon. Mezi hlavní výhody koncentrátoru je jeho pořizovací cena, která je niţší neţ cena 

solárního modulu. Koncentrátory lze rozdělit do několika skupin: 

1) Koncentrátory zrcadlové 

a) CPC koncentrátory 

b) S rovinným zrcadlem 

c) S parabolickým zrcadlem 

2) Koncentrátory čočkové 

a) Fresnelovy čočky 

b) Běţné spojité čočky 

3) Koncentrátory zaloţené na jiných principech jako jsou např. fluorescenční a dielektrické 

principy 

5.5. Koncentrátory   
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3D koncentrátory jsou takové koncentrátory, které soustřeďují záření ze dvou 

prostorových koncentrátoru. Koncentrátory 2D soustřeďují záření do ohniskové přímky. 

Pouţití koncentrátoru má však mnoho nevýhod, kterými se níţe zabývá další podkapitola a 

tudíţ se v praxi moc nepouţívají [3]. 

Na obr. 15 zle vidět, ţe oproti pevným stojanům se standartními panely s výkonem 

přibliţně 3,5 p.j. okolo dvanácté hodiny pohyblivé stojany a koncentrátory a stojany se 

standartními panely dosahují výkonu téměř 5 p.j. a oboustranné panely se stejným systémem 

dokonce přes 5 p.j. po dobu dvanáctí hodin. 

 

 

Obr. 15 Závislost výkonu na čase v průběhu pro koncentrátor  [16]. 

 Nízké vyuţití difuzního záření a nutnost natáčení se za Sluncem je základní 

nevýhodou koncentrátoru. Na klasický fotovoltaický modul můţe přímé záření 

dopadat po úhly 0 – 90% a aspoň část záření je zachycena a vyuţita. Při 

zataţené obloze je panel schopný vyuţít většinu difúzního záření, které je 

k dispozici. U koncentrátoru se ale rozsah úhlů při kterém je schopen zachytit 

záření sniţuje úměrně tomu, jak roste koncentrace. Pro dosaţení vysoké 

koncentrace je nutné sledovat Slunce. 

5.5.1. Nevýhody koncentrátoru  
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 Tloušťka koncentrátoru je vţdy větší neţ samotný klasický fotovoltaický 

modul. Tento problém se částečně začal řešit pouţitím tzv. mikrokoncetrátoru.  

 Při pouţití čočky nebo zrcadla, které slouţí ke koncentraci, systém má vţdy 

nějaké ztráty, ať uţ se část záření rozptýlí nebo pohltí. 

 Koncentrátory nejsou schopny zajistit rovnoměrnou intenzitu záření 

dopadajícího na fotovoltaické články, coţ je neefektivní a vede ke sniţovaní 

účinnosti. 

 Nepříznivý vliv na fungování fotovoltaického modulu má intenzivní 

koncentrované záření, které má za následek u křemíkových článku sniţování 

účinnosti a pokud teplota je příliš vysoká, dojde k jeho zničení. 

 Ve venkovním prostředí mají koncentrátory jen malou ţivotnost, a proto se 

pouţívají koncentrátory pokryté tenkou vrstvou Polyvinyl  fluoride[3]. 

 Jedná se o nezobrazující koncentrátor, jehoţ hlavní výhodou je, ţe je schopen zachytit 

záření přicházející z části oblohy, tzn. z určitého rozsahu úhlů, ale bohuţel není, nevytváří 

obraz zdroje řízení tak, jak je to moţné u parabolického zrcadla obr. 16. Jeho výhodou je, ţe 

při malých koncentracích se nemusí natáčet za Sluncem. Nevýhodou tohoto koncentrátoru je 

jeho velká plocha zrcadla, neţ je tomu u běţného koncentrátoru a také jeho nerovnoměrnost 

osvětlení fotovoltaického panelu [16,17]. 

 

Obr. 16 Schéma CPC [16]. 

5.5.2. CPC koncentrátory  
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 Výroba rovinného zrcadla je velmi jednoduchá a proto je hlavní výhodou tohoto 

koncentrátoru, ale má bohuţel malou dosaţitelnost koncentrace záření. Proto se toto se 

zrcadla pouţívají v kombinaci s natáčecím zařízením nebo s oboustrannými moduly [16,17]. 

 

Obr. 17 Koncentrátor s rovinným zrcadlem [16]. 

 

 Parabolické zrcadlo obr. 18 je schopné docílit vysokého stupně koncentrace k čemuţ 

je potřebná jen malá plocha fotovoltaických modulů, coţ je velkou výhodou. K tomuto 

optimálnímu stavu je však nutné zrcadlo otáčet za Sluncem a taky ho dobře chladit např. 

vodou.  

5.5.3. Koncentrátor s  rovinným zrcadlem 

5.5.4. Koncentrátor s  parabolickým zrcadlem  
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Obr. 18 Parabolický koncentrátor  [16]. 

 Hlavní předností koncentrátoru s Fresnelovými čočkami obr. 19 je snazší sériová 

výroba a hlavně moţnost vytvoření mikro koncentrátoru [3]. 

 

Obr. 19 Srovnání velikosti klasické a Fresnelovy čočky  [16]. 

  

5.5.5. Koncentrátor s  Fresnelovými čočkami  
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 MPPT neboli "Maximum Power Point" v překladu znamená maximální napájecí 

napětí. Jedná se o algoritmus, který je zahrnut v regulátoru nabíjení. Pouţívá se pro extrakci 

maximálního dostupného výkonu z fotovoltaického modulu za určitých podmínek napětí, při 

kterém fotovoltaický modul je schopen produkovat maximální výkon. Maximální výkon se 

mění v závislosti na slunečním záření, okolní teplotě a teplotě solárních buněk. 

 Klasický fotovoltaický modul produkuje výkon s maximálním napájecím napětím 

okolo 17V, při teplotě článků 25°C. Teplota ale můţe klesnout i na přibliţně 15V za velmi 

teplého dne a při chladném dni můţe vzrůst na 18V.  

 Díky pokrokům v bateriových technologiích je moţné vyrábět sloţitou elektroniku, 

která funguje delší dobu na jedno nabití. Bohuţel některá zařízení není moţné nabíjet baterie 

připojením do sítě. Jedná se např. o nouzové silniční telefony nebo vzdálené monitorovací 

stanice počasí. Tyto systémy nemají přístup k elektrické síti, a tudíţ musí získávat energii ze 

svého okolí.  

 Solární panely fungují jako sběrače energie ze Slunce a mohou slouţit k nabíjení 

baterií a k uloţení energie. Pořízení solárních panelů je ekonomicky nákladné a je tedy 

ţádoucí získání maximální energie z určité plochy panelu s poţadovaným výkonem.  

Charakteristika solárních panelů vyţaduje důkladné řízení výkonu solárního panelu při 

zatíţení a efektivně optimalizovat výstupní výkon panelu pro různé světelné podmínky. Pro 

zachování špičkového výkonu je vhodné pouţít MPPT.  

Komplexní algoritmy jsou pouţívány při průběţném měření pro výpočet funkce 

měnicího se zatíţení. Panel vypočte výstupní napětí a výstupní proud a na základě toho 

poskytuje nejlepší výstupní výkon s ohledem na osvětlení a teplotní podmínky. Tento typ 

algoritmu obecně vyţaduje komplexní obvody a mikroprocesorové řízení.  

 Existuje vztah mezi výstupním napětím solárního panelu a elektrickou silou, kterou 

panel produkuje. Výstupní napětí solárního panelu v bodě maximálního výkonu zůstává 

relativně konstantní, bez ohledu na úroveň osvětlení. Z toho vyplývá, ţe provoz panelu je 

upraven  tak, aby výstupní napětí bylo udrţováno při tomto vrcholu napájecího napětí (VMP) a 

tím poskytovalo maximální výkon energie z panelu (obr. 20) [18].  

6. Maximum Power Point Tracking - MPPT 
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Obr. 20 Proud a napětí, při kterém solární modul generuje maximální výkon je známý jako 

bod maximálního výkonu [18]. 

Cílem metody „rušit a dodrţovat", je měnit napájecí napětí nebo proud fotovoltaického 

panelu dokud se z něj nezíská maximální výkon. Například v případě zvýšení napětí na buňce 

se zvyšuje výkon buňky a systém zvyšuje provozní napětí, dokud výstupní výkon nezačne 

klesat. Jakmile tato situace nastane, napětí se sniţuje a dostává se zpět na maximální výkon 

výstupní hodnoty. Tento proces pokračuje, dokud není dosaţeno maximálního bodu výkonu. 

To znamená, ţe hodnota výkonu osciluje kolem maximální hodnoty elektrické energie, dokud 

se nestabilizuje. „Rušit a dodrţovat“ je nejčastěji pouţívaná MPPT metoda vzhledem k její 

snadné realizaci (obr. 21) [19,20]. 

6.1. Algoritmy MPPT 

6.1.1. Pertube and Observe „Rušit a dodržovat“  
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Obr. 21 Vývojový diagram „rušit a dodrţovat“ [19]. 

Jednou z hlavních nevýhod metody tohoto algoritmu je, ţe získaná síla osciluje kolem 

bodu maximálního výkonu v ustáleném stavu provozu. Tento algoritmus můţe sledovat 

rychle se měnící úroveň ozáření ve špatném směru. 

„Přírůstková vodivost“ je technika, která vyuţívá skutečnosti, ţe sklon křivky síla-

napětí je nulová v bodě maximálního výkonu. Sklon křivky síla-napětí je pozitivní na levé 

straně MPP a negativní na pravé straně MPP (obr. 22) [19]. 

 

  

  
  

 

 
 v MPP          (3) 

  

  
  

 

 
  na pravé straně        (4) 

  

  
  

 

 
  na levé straně         (5) 

Kde dI změna výkonu 

 dV změna napětí 

6.1.2. Incremental Conductance „Přípustková vodivost“  
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Obr. 22 Základní myšlenkou metody přípustková vodivost na PV křivce solárního panelu  

[18]. 

Tato metoda má výhodu oproti algoritmu „rušit a dodrţovat“, protoţe je schopna určit, 

kdy se dostanete na MPP, aniţ by se muselo oscilovat kolem této hodnoty. Toto je schopné 

provést také MPPT za rychle rostoucí a klesající intenzity ozáření a podmínek s vyšší 

přesností, neţ metoda „rušit dodrţovat“. Nevýhodou této metody je doba trvání výpočtu MPP, 

a to zpomaluje vzorkovací frekvenci provozního napětí a proudu  (obr.23) [19,20]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 23 Vývojový diagram pro sledovací systém přírůstková Vodivost  [19]. 
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Pokud je fotovoltaický modul připojen k napájení měniče, maximální výkon solárního 

modulu maximalizuje výstupní výkon při zatíţení měniče. To také znamená, ţe zvýšení 

výstupního výkonu měniče, nebo zatíţení DC-k-DC by měly zvýšit výkon generovaný 

solárního modulu. 

Většina zatíţení jsou podobné jako zdroj napětí, zdroj proudu, odporu, nebo jejich 

kombinací. Zdroj napětí zátěţe, by měl maximalizovat zatěţovací proud a generovat 

maximální výstupní výkon. Podobně, jako aktuální zdroj zatíţení, můţete zvýšit napětí 

zatíţením a generovat více energie obr.24 [19]. 

 

Obr. 24 Maximální výkon pro odporovou zátěţ  [19,20]. 

 LT3652 je kompletní monolitická nabíječka, která pracuje v rozsahu od 4,95V do 32V 

vstupního napětí. LT3652 poskytuje konstantní proud / konstantní napětí, s maximálním 

nabíjecím proudem externě programovatelného aţ na 2A. Nabíječka pouţívá odkaz zpětné 

vazby 3,3V proudícího napětí, takţe jakékoliv poţadované proudící napětí baterie aţ 14,4V 

můţe být naprogramováno s odporovým děličem. 

 LT3652 vyuţívá napětí smyčky pro vstupní regulaci, která sníţí nabíjecí proud. Pokud 

vstupní napětí klesne pod naprogramovanou úroveň vyuţije nastavení s odporovým děličem. 

6.1.3. Load I or V Maximization „Maximální zatížení 

proudu nebo napětí“  

6.2. Solární nabíječka baterii LT3652  
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Kdyţ LT3652 je napájena solárním panelem, regulace vstupní smyčkou se pouţívá k udrţení 

panelu na špičkovém výstupním výkonu (obr. 25) [21]. 

 

Obr. 25 Vstupní napětí solárních panelů a jeho regulace pro maximální výkon vyšší neţ 98% 

[20]. 

Vlastnosti LT3652: 

 Široký rozsah vstupního napětí: 4.95V do 32V (40V Abs Max) 

 Uţivatelsky volitelné ukončení: C/10 nebo On-Board ukončení časovačem 

 Odporové programovatelné proudící napětí aţ 14,4V, které pojme Li-Ion/Polymer, 

LiFePO4, 

 Ţádná blokovací dioda potřebná pro baterie s napětím ≤ 4,2V 

 1MHz stála frekvence 

 

Použití: 

 Pro solární aplikace 

 Dálkové monitorovací stanice 

 Pouţití LiFePO4  

 Přenosné kapesní přístroje 

 Automobilové systémy od 12V do 24V 
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Typické použití: 

Na obr. 26 lze vidět 2A solární panel se správcem napájení s 7,2V LiFePO4 baterií a 17V 

maximálním sledovacím výkonem [20]. 

 

Obr. 26 Solární panel se správcem napájení  [21]. 
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Pro praktickou ukázku bylo navrţeno zkušební zařízení skládající se z tišteného 

plošného spoje, MPPT modulu, solárního panelu a lithiové baterie.  

Návrh schématu byl vytvořen v programu EAGLE 6.5.0 Profesisonal a zapojení bylo 

provedeno dle doporučení výrobce (obr. 27,28).  

 

Základní pokyny pro osazení desky  

 Osazování desky pobíhalo dle doporučených postupů a základních pokynů. 

 Vytvarování a částečné zkrácení vývodů 

 Osazení součástek do otvorů v plošném spoji 

 Zajištění vývodů zahnutím na straně pájení a zkrácení na správnou délku 

 Zapájení vývodů 

 Kontrola a oţivení osazené desky 

 Výměna a doplnění chybějících a vadných součástek 

 Vyčištění desky od zbytků tavidla a stop zanechaných pracovníky při montáţi 

 Povrchová ochrana desky nástřikem ochranného laku 

 

7. Návrh zkušebního zařízení   

7.1. Návrh schématu plošného spoje modulu MPPT  
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Obr. 27 Schéma plošného spoje MPPT modulu 
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Rozpis součástek: 

C1,C7,C8 = 1u0 

C2 = 400u10 

C3 = 10u/17 

C4 = 10u/10 

C5 = 600n 

C6 = 2u2/25 

C9,C10,C11 = 2u2/25 

C13, C14 = 220u/25 

LED1, LED2, LED2 

D2, D4  

D3 = 2A/30V 

R1 = 1k0 

R2 = 0R05 

R3,R4,R8,R9,R10 

R5 = 10k/B3380 

R6, R7 = 10k 
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Na obr. 28 je znázorněna deska plošného spoje MPPT modulu, která byla 

vygenerovaná programem EAGLE. 

 

Obr. 28 Deska plošného spoje MPPT modulu (výstup programu EAGLE)  

  

Obr. 29 Plošný spoj po usazení, detail horní strany (foto autor) 

7.2. Deska plošného spoje  



40 

 

 

Obr. 29 Deska plošného spoje MPPT modulu spodní strana (výstup programu EAGLE) 

 

Obr. 30 Plošný spoj po usazení detail, spodní strana (foto autor) 
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Na obr. 32 jsou zobrazeny pohledy na piny a dále budou specifikované jejich 

jednotlivé funkce a vlastnosti [21]. 

 

Obr. 31 LT3652 [20]. 

 

VIN (Pin 1) – Napájení vstupního nabíjení.  

Provozní rozsah VIN je od 4,95 V do 32 V. VIN musí být větší neţ 3,3V 

naprogramované proudící napětí výstupu baterie (VBAT (FLT)), aby byl schopen spolehlivého 

start-upu. VIN - VBAT (FLT) ≥ 0,75V je minimální provozní napětí za předpokladu (VBOOST - 

VSW) ≥ 2V. Ivin ~ 85μA po ukončení nabíjení. 

VIN_REG (Pin 2): Doporučená regulace vstupního napětí. 

 Maximální nabíjecí proud je omezen, pokud je tento pin pod hranicí 2,7 V. Připojení 

odporového děliče z VIN na tento pin umoţňuje programování minimálního provozního VIN 

napětí. Toto se obvykle pouţívá k programování maximálního výkonu napětí pro solární 

panel. LT3652 serva maximální nábojový proud musí zachovat naprogramované provozní VIN 

napětí, prostřednictvím udrţovacího napětí na VIN_REG na nebo nad hranicí 2,7V. Pokud tato 

regulační funkce napětí není, pouţije se pro připojení pin VIN. 

SHDN (Pin 3): Přesnost prahového vypnutí pinu.  

Vypnutí pinu umoţňuje prahová hodnota, která je 1,2V při 120 mV vstupní hystereze. 

Při reţimu vypnutí jsou všechny funkce nabíjení zakázány. Práh přesnosti umoţňuje pouţití 

7.3. LT3652 Konfigurace PINU 
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SHDN pinu a začlenění funkce UVLO. Je-li pin SHDN vytaţen pod 0,4V, IC zadá 

slaboproudu reţim vypnutí, kde je VIN proud sníţen na 15μA. Typický SHDN pin má vstupní 

klidový proud 10nA. Není-li funkce vypnutí ţádoucí, připojí se pin VIN. 

CHRG (Pin 4): „Open-Collector Charger Status Output“ 

Tento stav pinu lze vytáhnout aţ do napětí tak vysoko, v jakém je VIN vypnut a můţe 

klesnout proud aţ na 10 mA, pokud je zapnut. Během nabíjecího cyklu se v případě potřeby 

nabíjecí proud zvýší nad 1/10 naprogramovaného maximálního proudu (C/10) a CHRG 

zůstává nízký. Vypnutí pinu také způsobuje porucha teploty. Po ukončení nabití C/10 nebo je-

li pouţit interní časovač pro ukončení a nabíjecí proud je menší neţ C/10, u CHRG pinu 

zůstává vysoká impedance. 

FAULT (Pin 5): „Open-Collector Charger Status Output“ 

Typické pro tento pin je vytáhnutí přes odpor k referenčnímu napětí. Tento stav pinu 

lze vytáhnout aţ do napětí tak vysoko v jakém je VIN zakázán a můţe klesnout proud aţ do 10 

mA pokud je povolen. Tento pin udává stav poruch během nabíjecího cyklu baterie. Změna 

teploty způsobuje, ţe tento pin se stahuje dolů. Pokud vnitřní časovač slouţí k ukončení, při 

poruše baterie se tento pin vypne. Pokud neexistují ţádné poruchové stavy, FAULT pin 

zůstává ve vysoké impedanci. 

 

TIMER (Pin 6): Konec cyklu časovače naprogramovaného pinu.  

 V případě ukončení nabití na bázi časovače se poţaduje připojení kondenzátoru z 

tohoto pinu na uzemnění. Plné nabití konce cyklu je naprogramováno společně 

s kondenzátorem a je dáno rovnicí:  

                  
      (6) 

Porucha baterie je generována, pokud baterie nedosáhne prahové podmínky napětí v rámci 

jedné osminy tEOC, nebo: 

                   
     (7) 

Obvykle se pouţívá kondenzátor 0.68μF, který generuje časovač EOC na tři hodiny a mezní 

čas je předpokládán pro 22,5 minut. 
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Je-li ukončení na bázi časovače neţádoucí, funkce časovače je vypnuta připojením TIMER 

pinu na uzemnění. S funkcí časovače vypnutí, nabíjení končí, kdyţ nabíjecí proud klesne pod 

C/10, nebo      (   )   .  

VFB (Pin 7): Odezva plynoucího napětí baterie 

Dobíjení pracuje tak, aby bylo dosaţeno konečného proudícího napětí 3,3 V na tomto 

pinu. Výstupní proudící napětí baterie (VBAT(FLT)) se programuje pomocí děliče odporu. VBAT 

(FLT) můţe být naprogramován aţ na 14,4V. Funkce auto-restart zahájí nový nabíjecí cyklus, 

kdyţ napětí na pinu VFB klesne pod 2,5% proudícího referenčního napětí. Vstupní klidový 

proud VFB pinu je 110 nA. Pouţitím rezistoru děliče s ekvivalentním vstupním odporem na 

pinu VFB z 250k kompenzuje chyby vstupního klidového proudu. Poţadované hodnoty 

rezistorů lze naprogramovat na poţadovanou VBAT (FLT) podle rovnice: 

   
    (   )       

 

   
 ( )    (8) 

   
(          )

(   (       ))
 ( )     (9) 

R1 je připojen z BAT do VFB, a R2 je připojen od VFB k uzemnění. 

NTC (Pin 8): Monitorování teploty baterie pinu.  

Tento pin je vstup NTC (Záporný teplotní součinitel) pro sledování teploty okruhu 

termistorem. U této funkce je povoleno připojení 10 k𝞨, B = 3380 termistor NTC z NTC pinu 

k uzemnění. Zdroj pinu je 50 μA a monitoruje napětí na termistoru 10 k𝞨. Kdyţ napětí na 

tomto pinu je vyšší neţ 1,36 V (T < 0 °C) nebo niţší 0,29 V (T > 40 °C), dobíjení je zakázáno 

a CHRG a FAULT piny jsou oba vypnuty. Pokud je pouţíváno ukončení interního časovače, 

časovač se zastaví a pozastaví se i nabíjecí cyklus. Nabíjení pokračuje, kdyţ se napětí na NTC 

vrátí do aktivní oblasti o 0,29 V do 1,36 V. Pokud je termistor resistence k uzemnění niţší neţ 

250k, funkce sledování teploty zůstává zapnuta a jestliţe tato funkce není ţádoucí, NTC pinu 

zůstane nezapojeno. 

BAT (Pin 9): Nabíjení sledující výstup pinu. 

Připojení 10 μF oddělovací kapacity (CBAT) k uzemnění. V závislosti na poţadavcích 

aplikace můţe být poţadována větší hodnota oddělení kondenzátoru. Funkce nabíjení pracuje 

tak, aby se dosáhlo naprogramovaného výstupu baterie proudícího napětí (VBAT (FLT)) na tomto 
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pinu. Tento pin je také odkaz na aktuální napětí. Jakmile je nabíjecí cyklus ukončen, vstupní 

klidový proud pinu BAT je sníţen na < 0,1 μA, aby se minimalizovalo vybití baterie, zatímco 

nabíječka zůstává připojena. 

SENSE (Pin 10): Nabíjení aktuálního Sense Pin. 

Tento pin spojuje induktor SENSE odporu (RSENSE) od SENSE pinu do BAT pin. 

Napětí na tomto odporu stanoví průměrný nabíjecí proud. Maximální nabíjecí proud (ICHG 

(MAX)) odpovídá 100 mV napříč SENSE odporu. Tomuto odporu lze pomoci programování 

nastavit maximální nabíjecí proud aţ 2 A. Hodnotu SENSE odporu vyjadřuje vztah:    

           
   

    (   )
 (𝞨)     (10) 

Jakmile je nabíjecí cyklus ukončen, vstupní klidový proud SENSE pinu je sníţen na < 0,1 μA, 

aby se minimalizovalo vybití baterie, kdyţ nabíječka zůstane připojená. 

BOOST (Pin 11): „Bootstrapped Supply Rail for Switch Drive“ 

Tento pin umoţňuje nasycení spínacího tranzistoru. Připojením kondenzátoru o 

velikosti 1 μF nebo většího od BOOST pinu do SW pinu. Provozní rozsah tohoto pinu je 0 aţ 

8,5 V vztaţené k SW pinu. Napětí na oddělení kondenzátoru je aktualizováno prostřednictvím 

usměrňovacích diod s anodou připojenou buď na výstupní napětí baterie, nebo externí zdroj a 

katoda je připojena k BOOST pinu.  

SW (Pin 12): „Switch Output Pin“ 

Tento pin je výstupní pin nabíjení spínače a odpovídá emitoru spínače tranzistoru. Při 

vypnutí, přepínač zkracuje SW pin k napájení VIN. Jednotka obvodu pro tento přepínač je 

„bootstrapped“, kde je napájení pomocí VIN BOOST napájecího pinu a umoţňuje nasycení 

spínače na maximální efektivitu. Efektivní „on-resistance“ posílení spínače je 0.175 Ω. 

SGND (Pin 13): Odkaz uzemnění a hlavního teplotního spojení zadního rámečku Spojuje 

vystavený rámeček k PCB uzemnění[21]. 
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7.4. Blokový diagram   

 

Obr. 32 Blokový diagram LT652 [21]. 
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Lithium-iontová baterie (zkráceně Li-Ion baterie) je druh nabíjitelné baterie, která 

se  běţně pouţívaná ve spotřebitelské elektronice. Díky vysoké hustotě energie vzhledem 

k objemu je optimální pro vyuţití do přenosných zařízení. V současné době se jedná o 

nejpouţívanější typ baterie v této oblasti. Chemický princip se velmi podobá lithium-

polymerových bateriím. 

Technologie Lithium-iontové baterie : 

 Anoda je vyrobena s uhlíku a katoda je oxid kovu, kde elektrolyt je lithiová sůl 

v organickém rozpouštědle.  

Základní chemická reakce lithiové baterie: 

   
 

        
 

  
 
←             (11) 

 

Obr. 33Lithiová baterie [21]. 

Výhody těchto baterií: 

 Můţou se vyrábět v různých tvarech 

 Jejich samovybíjení je do 5% 

 Není nutné je několikrát vybíjet a nabíjet před jejích prvním pouţitím 

 Mají vysokou ţivotnost cca 500 – 1200 nabíjecích cyklů 

 Disponují vysokým normálovým napětím 3,7V 

 Hustota energie 200 Wh/kg, 500Wh/l je třikrát vyšší neţ je tomu u staršího typu baterií 

Ni-MH a díky tomu můţe mít baterie vysokou kapacitu s malým objemem a hmotností 

7.5. Lithiová baterie  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%A1_baterie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spot%C5%99ebitel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Energie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Objem
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chemie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lithium-polymerov%C3%BD_akumul%C3%A1tor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lithium-polymerov%C3%BD_akumul%C3%A1tor
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Nevýhody: 

 baterie stárne, ztrácí tedy maximální kapacitu nehledě na to, jestli je nebo není pouţívána 

(jiţ od výroby). Rychlost tohoto stárnutí se zvyšuje s vyšší teplotou, vyšším stavem 

nabití, a vyšším vybíjecím proudem/zatíţením 

 Nebezpečí výbuchu nebo vznícení při nesprávném pouţívání (zkratování, nabíjení na 

vyšší kapacitu neţ je baterie schopna pojmout) 

 

Prodloužení životnosti baterie: 

 Nevybíjení baterie do 0 

 Skladování baterii v chladu 

 Neudrţovat baterii pořád v 100% stavu nabití 

 Nenechávat baterie plně vybité nebo plně nabité dlouho stát 

Porovnání baterii Li-on a MiMH 

Tabulka 1 Porovnání baterií Li-on a MiMH 

Typ 
Jmenovité 

napětí [V] 

Hustota 

energie  

[Wh/kg] 

Počet 

cyklů 

Samovybíjení  

[ % měsíc] 

Provozní 

teplota  

[°C ] 

Paměťový  

efekt 

Cena 

[ Kč ] 

Li-on 3,6 100 500 8 -20 aţ + 50 Ne od 160 

NiMH 1,2 60–120 500 15-30 -10 aţ + 40 Ne od 33 

 

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDbuch
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Nabíjení lithiové baterie 18650 bylo prováděno pomocí polykrystalického 

fotovoltaického článku připojeného na měnič napětí MPPT.  Na obrázku 34 je vidět průběh 

nabíjení lithiového článku. Lithiová baterie se do 120s  s rostoucí tendencí aţ do hodnot 

napětí 3,9V při dokonalých podmínkách pro nabíjení. V další etapě od 120s napětí na baterii 

klesá pod 3,82 ve 145s, kdy došlo ke zhoršení podmínek pro nabíjení. Od 145s napětí opět 

stoupá na hodnoty kolem 3,88V. 

 

Obr. 34 Průběh nabíjení Lithiové baterie  

Na obrázku 35 je znázorněno nabíjení lithivé baterie v dlouhém časovém horizontu. 

V první části, trvající do 0,8 x10
4 

s napětí prudce lineárně stoupá do maximální napětí baterie, 

které je okolo 4V. Po nabití je napětí na baterii hlídáno a osciluje kolem hodnoty 4V a při 

polkesu napětí je baterie dobita na svou maximální hranici napětí a tento cyklus se stále 

opakuje. 

 

8. Nabíjení Lithiové baterie solárním zdrojem se zkušebním  

zařízením MPPT 
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Obr. 35 Nabíjení baterie 

  Napětí solárního panelu je 6,5V bez zátěţe, se zátěţí klesne svorkové napětí na 

hodnotu 5,5V. MPPT zdroj toho vyuţívá a periodicky testuje zvyšovat zátěţ a dobíjet tak 

akumulátor co moţná největším proudem. Důleţité je, ţe napětí na solárním zdroji nikdy 

neklesne pod 5,5V (Obr. 36).  

 

Obr. 36 Solární panel bez a se zátěţí  
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Na obr. 37 je zobrazena voltampérová charakteristika MPPT zdoje. Na grafu je 

modrou křivkou znázorněn průběh funkce napětí a zelenou zaznačena funkce proudu. 

Z průběhu těchto dvou funkcí lze pozorovat závislost napětí na proudu. Při poklesu napětí 

proud stoupá a v hodnotách minimalního napětí je proud maximální a naopak. To znamená, 

ţe hodnota výkonu osciluje kolem maximální hodnoty elektrické energie, dokud se 

nestabilizuje. 

 

Obr. 37 V-A charakteristika MPPT  
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 V diplomové práci byly popsány principy získávání energie ze slunečního záření 

pomocí fotovoltaických článků, jejich vývoj a vlastnosti. Pozornost byla věnována solárním 

systémům, kde byly podrobně popsány druhy zapojení. Práce se dále zabývala způsoby 

zvýšení účinnosti solárních systémů a moţnostem dosaţení maximální moţné energie ze 

Slunce. Vzhledem k neustálému vývoji technologií a rostoucí tendenci získávání energie 

z obnovitelných zdrojů byla tématice zvyšováni efektivity fotovoltaických panelů věnována 

značná část práce.  

Hlavním cílem práce bylo navrhnout solární zdroj s měničem napětí MPPT 

(Maximum power point tracking) a otestovat jeho vliv na napětí při nabíjení. Zdroj byl 

navrţen dle doporučení výrobce a zkoušení probíhalo při nabíjení lithiové baterie. Další části 

byly věnovány popisu návrhu plošného tištěného spoje a jeho napojení na lithiovou baterii. 

Testování probíhalo při dokonalých a zhoršených podmínkách nabíjení, které se 

projevily na průběhu nabíjení lithiové baterie. Při testování bylo pozorováno, ţe bez zátěţe je 

napětí solárního panelu 6,5 V. Se zátěţí kleslo svorkové napětí na hodnotu 5,5 V. Tento jev 

vyuţíva zdoj MPPT a periodicky testuje zvyšování zátěţe a dobíjí akumulátor největším 

moţným proudem. Důleţitým poznatkem je, ţe napětí na solárním zdroji nikdy neklesne pod 

5,5 V. Z testování je zřejmé, ţe MPPT modul plní svůj úkol velice dobře. Algoritmus, který 

modul zahrnuje v regulátoru nabíjení se pouţívá pro extrakci maximálního dostupného 

výkonu z fotovoltaického modulu za určitých podmínek napětí. Při těchto podmínkách můţe 

fotovoltaický modul produkovat maximální výkon, který se mění v závislosti na slunečním 

záření, okolní teplotě a teplotě solárních buněk.  

 

 

 

  

9. Závěr  
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