
 
 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství  

Katedra automatizace a počítačové techniky v metalurgii  

 
 
 
 

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE  
BAKALÁŘSKÉHO STUDIA  

 
 
 
 

 
Speciální možnosti napájení inteligentních snímačů 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012                                                             Jan DVORNÝ  



 
 

 
  



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

Poděkování 
 

Děkuji tímto Ing. Robertu FRISCHEROVI za cenné připomínky a rady při vypracování 

bakalářské práce, Ing. Ivu ŠPIČKOVI, Ph.D. za vedení mé bakalářské práce a Ing. Pavlu 

ŠVECOVI, Ph.D. za užitečné konzultace 

  



 
 

 

Abstrakt 
 

Speciální možnosti napájení inteligentních snímačů 

1. Současné možnosti Energy Harvesting 

2. Specializované obvody pro získávání energie z netradičních zdrojů 

3. Návrh napájecího obvodu pro napájení inteligentního snímače 

 

Tato práce se zabývá technologií Energy Harvesting a jejím využitím ve 

specializovaných obvodech. 

 

Abstract 
 

Special power options for intelligent sensors 

1. Current possibilities of Energy Harvesting 

2. Specialized circuitry for generating energy from unconventional sources 

3. Design power supply circuit for smart sensors 

 

This work deals with the Energy harvesting technology and its use in specialized 

circuits. 
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1. Úvod 

 

Energy harvesting  je proces, při kterém je energie získaná z externích zdrojů (např. 

solární energie, tepelná energie, energie větru a kinetická energie), odebrána a 

uložena pro malá, bezdrátová autonomní zařízení, jako ty používané v elektrotechnice 

a bezdrátových senzorových sítích. 

Zařízení pro energy harvesting poskytují velmi malé množství energie pro „low-

energy“ elektroniku. Zatímco palivo pro některé  velké zařízení stojí nemalé peníze 

v podobě nákladů na výrobu (ropa, uhlí atd.), zdroj energie pro systémy energy 

harvesting  je přítomen jako okolní vlivy  a je zdarma. Například, teplotní gradienty 

existují z provozu spalovacího motoru  v městských oblastech. Je zde také velké 

množství elektromagnetické energie v prostředí, díky  rozhlasového a televizního 

vysílání. 

Zařízení pro získávání energie přeměnou okolní energie na energii elektrickou 

přilákaly velký zájem jak v armádě, tak i v  komerčním sektoru. Některé systémy 

převádí  pohyb, jako pohyb  mořských vln, na elektřinu, která  bude  využita pro 

senzory oceánografického sledování pro autonomní provoz. Budoucí aplikace mohou 

obsahovat vysoce výkonné zařízení (nebo pole takových zařízení), rozmístěných na 

odlehlých místech, aby sloužil jako spolehlivá elektrárna pro velké systémy. Další 

možnosti  jsou v přenosné elektronice, kde zařízení energy harvesting může pohánět 

nebo dobíjet mobilní telefony, přenosné počítače, radiokomunikační zařízení, atd. 

Všechny tyto zařízení musí být dostatečně robustní, aby vydržely dlouhodobé vystavení 

nepřátelskému prostředí a mají široký rozsah dynamických citlivostí k využití celého 

spektra vlnových pohybů. 

 



- 10 - 
 

V této práci bude objasněno získávání energie z okolního prostředí a obnovitelných 

zdrojů, popsány systémy pro konverzi získané energie na energii výstupní, která bude 

dále využita v dalších systémech a v praktické části se bude práce zabývat získáním 

energie z Peltiérova článku za pomocí konvertoru LTC3108. 

 

 

 

2. Získávání energie z okolního prostředí 

 

Pokroky z nedávné doby v oblasti ultra-nízko příkonových mikrokontrolérů 

zapříčinily vznik systémů s vysokým stupněm integrace a zároveň značnou úsporou 

energie, kterou navíc podporuje možnost odpojení aktuálně nevyužívaných prvků. 

Bohužel, ani tento krok nemění nic na tom, že se napájecí baterie musí i nadále 

periodicky vyměňovat, což ve větším objemu představuje již značné náklady na provoz 

a neustálou údržbu. 

Můžeme se proto ptát, jestli lze toto nějakým rozumným způsobem obejít, či 

nikoliv.  Odpověď je ano. Stačí využít schopnosti transformace takové energie, která je 

v daném místě vždy k dispozici. Jedná se především o mechanickou (kinetickou) 

energii, nebo tepelnou či elektromagnetickou energii, kterou je možné převést na 

elektrický proud a použít pro napájení bezdrátových zařízení. 
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Obr. 1: Základní konfigurace obvodu LTC3588-1 [7] 

 

 

Obvod LTC3588-1, který je ve své základní konfiguraci uveden na obr. 1, patří 

do skupiny tzv. Energy Harvesting řešení. Jeho úkolem je poskytnout kompletní řešení 

pro získání energie, upravené pro aplikace s vysoko-impedančním zdrojem, jako jsou 

například piezoelektrické měniče. Obvod v sobě integruje tzv. celovlnný usměrňovač s 

minimální ztrátou, doplněný o snižující synchronní konvertor s vysokou účinností. 

Funkce obvodu pak spočívá v přenosu energie ze vstupního zařízení do akumulačního 

kondenzátoru, ze kterého je k dispozici ve formě regulovaného napěťového výstupu, 

schopného do připojeného zařízení dodat proud až 100 mA. 
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Obr. 2: Vnitřní blokové schéma obvodu LTC3588-1 [7] 

2.1. Dostupné zdroje energie 

          V okolním prostředí existuje celá řada potenciálních zdrojů různých forem 

energie, jako je například světlo, teplo, vibrace, vysokofrekvenční energie z vysílačů 

a řada dalších. Pokud se pak použije vhodný snímač, jsou všechny tyto zdroje 

schopné vyrábět elektřinu, vhodnou pro provoz malého zařízení. 

 

 

 

Hlavními zdroji energie jsou: 

 Světlo - Menší solární panely se převážně v přenosných zařízeních používají již 

několik let. Na přímém slunci jsou schopné produkovat až energii v řádu až 

několika set mW/cm2, při nepřímém osvětlení se jedná o stovky µW/cm2. 

 Teplo – Generátory založené na Seebeckově jevu jsou schopny přeměnit 

tepelnou energii na elektřinu ve chvíli, kdy je na nich rozdíl dvou teplot. Podle 
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umístění jsou schopné produkovat energii od několika desítek µW/cm2 až po 

několik desítek mW/cm2 (například při umístění na komín pece). 

 Vibrace – Díky piezoelektrickému jevu můžeme energii vytvořit z nárazů nebo 

deformace snímače. Piezoelektrický prvek je schopen dodat energii v řádech 

několika set µW/cm2, případně v závislosti na jeho velikosti a použité 

technologii konstrukce. 

 VF energie – Okolní vysokofrekvenční signály mohou být vhodnou anténou 

zachyceny a použity k produkci energie v úrovni typicky několika set pW/cm2. 

 

Je jasné, že v případě použití některého z uvedených zdrojů energie, je nutné v první 

řadě splnit dvě podmínky:  

 Vhodně navržený design nezávisle pracujícího zařízení musí být proveden tak, 

aby řídicí mikrokontrolér a další prvky systému pracovaly s velmi malou 

spotřebou energie. 

 Použití prvků s vysokou účinností, které zajistí konverzi energie ze snímače na 

napětí, které by bylo vhodné pro použití v daném systému. Toto je právě hlavní 

oblast činnosti uvedených obvodů, které vyrábí společnost Linear Technology. 

Na následujícím obrázku je uveden blokový diagram celého řetězce přeměny 

mechanické energie na elektrickou.  

 

 

 

Obr. 3: Blokový diagram procesu přeměny energie 

Součástí systému jsou tyto bloky: zdroj energie/převodník, usměrňovač, prvek 

umožňující skladování energie a nakonec regulátor napětí. Usměrňovač může být užit 

jak z důvodu prevence před návratem přeměněné energie zpět do snímače, tak i pro 

usměrnění střídavého signálu na stejnosměrný (např. v případě piezoelektrického 

snímače). 

Zdroj energie 

napětí 

Usměrňovací 

obvod 

Regulátor Uchování energie 
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2.2. Příklady aplikací 

 

Obvody LTC3588-1 požadují, aby výstupní napětí převodníku bylo vyšší, než je 

prahová úroveň napětí snímače, což lze nastavit pomocí pinů D0 a D1. Pokud z obvodu 

chceme získat maximální energii, musíme zároveň zajistit, aby napětí převodníku 

naprázdno bylo alespoň dvojnásobkem vstupního napětí a zkratový proud byl dvakrát 

vyšší, než požadovaný proud. Pokud se nám podaří tyto hardwarové požadavky splnit, 

můžeme z takového zdroje získat plynulý přísun energie. 

 

Obr. 4: V-A charakteristika piezoelektrického měniče [1] 

 

 

Aplikace piezoelektrického snímače 

             Tato aplikace využívá piezoelektrického snímače, který je umístěn v místě s 

trvalým prouděním vzduchu a při napětí 3,3 V je schopna vyrobit výkon okolo 100 µW. 

Celková deformace piezoelektrického snímače je při 50 Hz okolo 0,5 cm. 

http://pandatron.cz/elektronika2/linear_dn483_cz_gra3.jpg
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Obr. 5: Piezoelektrický napájecí zdroj [7] 

Aplikace Seebeckova snímače 

             Další příklad aplikace, která je uvedena na obr. 6, používá k získání energie 

snímač, založený na Seebeckově jevu (snímače vyrábí například firma Tellurex 

Corporation). Výstupní napětí je zde získáváno z rozdílu dvou teplot na obou koncích 

snímače, díky čemuž na výstupu je nám k dispozici výkon až 300 mW. Připojením 

snímače k pinu PZ1 se navíc automaticky zabrání toku proudu zpátky do snímače ve 

chvíli, kdy je zdroj tepla odstraněn. Odpor 100 ohmů omezuje případný příliš velký 

proud a slouží k ochraně vstupního usměrňovače obvodu LTC3588-1. 

 

Obr. 6: Seebeckův napájecí zdroj [7] 

Získání energii z elektromagnetického pole 

              Na následujícím obrázku obr. 7 je zobrazen poslední a zároveň nejzajímavější 

příklad aplikace získání alternativní energie z okolí. Zde je energie získána z přeměny 

elektromagnetického pole, vyskytujícího se v blízkosti standardní fluorescenční zářivky. 

http://pandatron.cz/elektronika2/linear_dn483_cz_fig3.jpg
http://pandatron.cz/elektronika2/linear_dn483_cz_fig4.jpg
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Dva měděné panely o velikosti zhruba 30 x 60 cm jsou upevněny ve vzdálenosti 

15 cm od zářivky. Kapacitní vazbou s blízkým zdrojem elektromagnetického vlnění 

můžeme získat zhruba 200 µW energie, která je pak obvodem LTC3588-1 

transformována do podoby regulovaného výstupního napětí. 

 

 

 

Obr. 7: Zdroj, který využívá zachycenou elektromagnetickou energii [7] 

 

 

 

3. Step-up spínaný zdroj pracující od 20mV 

 

Jedná se o integrovaný obvod, integrující step-up DC/DC konvertor, pracující od 20 

mV na vstupu. Obvod LTC3108 je navržen tak, aby se dokázal spustit i při velice malém 

vstupním napětí, získaném z alternativních zdrojů jako jsou termoelektrické generátory 

(TEGs), termočlánky a malé solární články. Obvod tak přímo zapadá do systému 

moderních "zelených" aplikací. 

http://pandatron.cz/elektronika2/linear_dn483_cz_fig5.jpg
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                                 Obr. 8: Vnitřní blokové schéma obvodu LTC3108 [7] 

 

 

 

3.1. Základní vlastnosti LTC3108: 

 

 Step-Up konvertor pracující již od vstupního napětí 20 mV 

 Kompletní Energy Harvesting Power Management System 

 Volitelné výstupní napětí: 2,35 V, 3,3 V, 4,1 V nebo 5,5 V 

 Integrovaný LDO poskytující pevné napětí 2,2 V / 3 mA 

 Akumulační kapacita s rezervovanou energií 

 Kontrolní logický výstup 

http://pandatron.cz/elektronika2/ltc3108_blok.gif
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 Indikace stavu Power Good 

 Vlastní proud obvodu nepřekračuje 6 µA 

 Využívá kompaktní Step-Up transformátor 

 Dostupný v provedení DFN-12 (4 x 4 mm) nebo SSOP-16 

 

Obvod LTC3108 je vysoce integrovaný DC/DC konvertor, vhodný pro sběr a správu 

nadbytečné energie ze zdrojů s extrémně nízkým výstupním napětím. Příkladem 

takových zdrojů mohou být například již uvedené termoelektrické generátory (TEGs), 

termočlánky či malé solární články a další alternativní zdroje sběru energie. Funkce 

zvyšování napětí pracuje již od 20 mV vstupního napětí, přičemž na Obr. 9 je uveden 

čas, potřebný pro nabití kapacit a získání výstupního napětí 3,3 V.  

 

Obr. 9: VIN vs. čas pro získání zvoleného VOUT [8] 

 

 

 

Pomocí malého step-up transformátoru, umožňuje LTC3108 kompletní řešení 

pro správu napájení například bezdrátových snímačů pro sběr dat. Integrovaný LDO 

pro 2,2 V může napájet externí nízkopříkonový mikrokontrolér, zatímco hlavní výstup 

(VOUT) je naprogramován tak, aby poskytoval jedno ze čtyř možných napětí (2,35 V, 3,3 

http://pandatron.cz/elektronika2/ltc3108_grchar.gif
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V, 4,1 V nebo 5,5 V) pro bezdrátový vysílač nebo připojené senzory. Mikrokontroléru je 

logickým signálem Power Good signalizován stav, kdy je napětí na hlavním výstupu v 

nastavené úrovni a je možné začít například bezdrátový přenos připravených dat. 

 

Obr. 9: Základní aplikační schéma pro bezdrátový senzorový systém [8] 

 

K dispozici je i druhý hlavní výstup (VOUT2), který může být zapínán signálem z 

mikrokontroléru a může být použit pro napájení senzorů a pod. Akumulační 

kondenzátor CSTORE zajišťuje dostatečný výkon na provedení základních úkonů i ve 

chvílích, kdy není k dispozici vstupní napětí. 

http://pandatron.cz/elektronika2/ltc3108_scha.gif
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Obr. 10: Průběh náběhu výstupních napětí [8] 

 

Extrémně nízký klidový proud a design systému s velmi vysokou účinností jsou 

schopny zajistit nejkratší možný čas pro získání požadovaného výstupního napětí a 

nabití akumulační kapacity, což lze vidět na obr. 10. 

Příklady zapojení tohoto integrovaného obvodu, pro různé zdroje vstupního 

napětí lze vidět na obr. 11. 

http://pandatron.cz/elektronika2/ltc3108_groutvolt.gif
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Obr. 11: Další aplikační příklady s využitím solárního článku, piezoměniče apod. [8] 

 

 

 

4. Step-up konvertor pracující od 20mV 

 

Společnost Linear Technology na začátku roku 2010 představila novou generaci 

zvyšujících DC/DC konvertorů. Obvod s označením LTC3105 navazuje na úspěchy s 

konvertory LTC3108. Nová generace přináší velmi vysoký výkon při synchronním 

provozu, vstupní napětí od 250 mV a navíc zcela ruší nutnost použití speciálního 

transformátoru. 

http://pandatron.cz/elektronika2/ltc3108_schb.gif
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4.1. Základní technické vlastnosti: 

 

 Nízké startovací napětí: 250 mV 

 Maximální řízení účinnosti pro zdroje s vysokou výstupní impedancí 

 Široký rozsah vstupních napětí: 0,2 až 5,0 V 

 Integrován rovněž podružný LDO 6 mA regulátor 

 Burst Mode® Operation: IQ = 22 µA 

 Možnost odpojení výstupu a omezení špičkového proudu 

 Provoz i při Vin > Vout 

 Inteligentní zamezení napěťových špiček 

 Soft Start 

 Automatická regulace výkonu 

 Indikace dosažení požadovaného napětí 

 Dostupné v 10-pinovém DFN (3 x 3 m) nebo MSOP-12  

 

Obvody LTC3105 tvoří zvyšující synchronní DC/DC konvertory s vysokým výstupním 

výkonem a integrovanou kontrolou maximálního přípustného výkonu (MPPC) při 

vstupním napětí od 250 mV. Díky vyspělé architektuře obvodu je zajištěn široký rozsah 

vstupního napětí, které se může pohybovat v rozmezí od 0,2 do 5 V a to úplně bez 

využití speciálního transformátoru. To z obvodu tvoří výhodný základ pro speciální 

napájecí zdroje, využívající sběru energie z vysoké impedance alternativních 

energetických zdrojů, včetně fotovoltaických článků, termoelektrických generátorů a 

palivových článků. 

http://pandatron.cz/elektronika2/linear_lt3105_pack.jpg
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Obr. 12: Vnitřní blokové schéma obvodu LTC3105 [8] 

 

Hlavní částí obvodu LTC3105 je synchronní spínaný regulátor s výstupním 

proudem až 400 mA, zvyšující účinnost převodu, zatímco se technologie Burst Mode® 

stará o omezení klidového proudu na pouhých 22 µA. Samozřejmostí je zajištění 

optimalizace provozu konvertoru v celém spektru provozních podmínek. Uživatelsky 

programovatelné řízení MPPC navíc pomáhá maximalizovat energii, která může být 

získána z jakéhokoli zdroje, aniž by došlo ke zhroucení jeho vnitřního napětí. 

http://pandatron.cz/elektronika2/linear_lt3105_blok.jpg
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Obr. 13: Start-Up sekvence náběhu jednotlivých napětí [7] 

 

Obvod LTC3105 je velice vhodný pro napájení bezdrátových senzorů a externích 

zařízení pro sběr dat. Výhodně je tak využit potenciál okolní energie, která může být 

zachycena a následně použita k výrobě napájecího napětí pro elektronický systém. 

Místo tradičního síťového nebo bateriového napájení je tak možné získat úsporu nejen 

v provozní ceně, ale můžeme se i vyhnout nepraktickým řešením. Obvykle tyto aplikace 

vyžadují pouze minimální průměrný výkon, ale v krátkých pravidelných pulsech svou 

spotřebu zvyšují. Například, obvod LTC3105 může být použit v bezdrátových 

senzorových systémech, kde je trvalý příkon extrémně nízký a čidlo se nachází v 

pohotovostním režimu. V pravidelných intervalech se však řídicí obvod zapíná, aby 

zajistil měření či přenos dat. V tomto stavu poté krátkodobě odebírá větší množství 

energie. 

http://pandatron.cz/elektronika2/linear_lt3105_startup.jpg
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Obr. 14: Příklad možného zapojení obvodu LTC3105 a mikrokontroléru [10] 

 

Obvody LTC3105 také obsahují pomocný stabilizátor typu LDO, který dokáže 

poskytnou až 6 mA výstupního proudu. Jeho výstup je určen pro napájení externích 

mikroprocesorů a senzorů v době, kdy je hlavní výstup teprve nabíjen. Poté, ve chvíli 

kdy dojde k nabití hlavního výstupu, může i výstup LDO poskytnou napětí až 5,25 V a 

proud až 100 mA. Díky použité konstrukci je navíc možná regulace výstupního napětí 

Vout i pod úroveň Vin v případě, kdy je vyšší než nebo rovna Vout. Tím je získána další 

flexibilita obvodu. Ve vypnutém stavu je výstup odpojen a piny Vin a Vout jsou navzájem 

izolovány, přičemž klidový proud obvodu nepřekračuje hodnotu 4 µA. Společnou 

kombinací s 3 x 3 mm pouzdrem typu DFN (nebo MSOP-12) a velmi malým počtem 

externích komponent, nabízí obvod LTC3105 velmi kompaktní řešení pro získávání 

energie v celé řadě aplikací. 

 

 

 

 

 

 

http://pandatron.cz/elektronika2/linear_lt3105_sch.jpg
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5. Praktická část 
 

Pojem Energy Harvesting je v poslední době oblíbené téma v oblasti nízko 

příkonových bezdrátových snímačů. Důvod je jasný. Přímé napájení z rozvodné sítě je 

možné většinou jen v průmyslu. V uživatelských aplikacích jako kupříkladu snímače 

teplot v domácnosti je vyžadováno napájení z primárních elektrochemických zdrojů.  

Bateriové napájení snímačů je efektivní pouze v případě, kdy je ke snímači vhodný 

přístup, popř. když chceme snímat veličiny jen krátkodobě, v rozmezí dnů až týdnů. 

Speciální případy (oceáno-biologové, snímání seizmických aktivit, zjišťování 

přítomnosti chemických látek v nádržích apod.) vyžadují speciální elektrochemické 

zdroje energie, které jsou samozřejmě podstatně dražší. V tomto odstavci bude 

představen moderní způsob napájení inteligentních snímačů. Získávání energie pro 

provoz snímačů je možné i z bezprostředního okolí snímače. Touto problematikou se 

právě zabývá pojem Energy Harvesting. V současné době jsou jako alternativní zdroj 

energie nejoblíbenější solární články. Ty, se svou poměrně vysokou účinností okolo 15-

25%, umožňují napájet i energeticky náročnější snímače. V jejich stínu se pohybují 

zdroje využívající vibrace prostředí k výrobě elektrické energie popř. zdroje, kterým k 

provozu stačí malý teplotní spád. Zdroje využívající teplotní gradient byly vždy 

odsunuté na poslední místo kvůli velmi nízké účinnosti (kolem 4%) a nízkému 

výstupnímu napětí (řádově desítky mV). Nicméně jejich výhoda oproti ostatním 

metodám je zřejmá. Dodávají energii v prostředí bez vibrací a bez potřeby vysoké 

intenzity dopadajícího záření. K provozu jim stačí jen malý teplotní gradient řádu 

jednotek stupňů. Do popředí zájmu se tyto zdroje dostaly až poměrně nedávno. Díky 

vývoji nových tranzistorů typu MOS-FET s velmi nízkou hodnotou RDSON (řádu 

jednotek mΩ) je možné využít i velmi malé napětí dodávané tepelnými zdroji 

nazývanými „thermo electric generators“. Naše praktická část využívá obvod od firmy 

Linear Tehcnology, konkrétně LTC3108, který je schopen využít i malé dodávky energie 

pro přerušovaný provoz inteligentních snímačů. Tepelnou energii přemění na 

elektrickou a tu střádá do kondenzátoru s kapacitou 1 F. V případě, že naakumulované 

energie je dost, signálem PowerGood vydá povel procesoru a ten provede měření a 

archivaci dat. Tento typ napájení se hodí všude tam, kde je stálý teplotní gradient jako 
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například oceány, potrubí pro dálkové vedení tepla, monitory ovzduší na odlehlých 

nebo těžko přístupných lokacích (komíny) apod. 

 

Pro praktické měření se použil Peltiérův článek, který se připojil k obvodu 

LTC3108. Jedna strana Peltiérova článku byla zahřívána, druhá byla chlazena aktivním 

chladičem, aby došlo k rozdílu teplot mezi oběma stranama.  

 

                                 Obr. 15: Vnitřní blokové schéma obvodu LTC3108 [7] 

 

 

5.1. Peltiérův článek 
 

Peltierův článek funguje na základě Peltierova jevu, který objevil v roce 1834 Jean C. 

Peltier. Pokud prochází proud obvodem se dvěma rozdílnými vodiči zapojenými v sérii 

(většinou bismut a tellur), jedna z jejich styčných ploch se ochlazuje a druhá zahřívá. 

http://pandatron.cz/elektronika2/ltc3108_blok.gif
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Tyto články se používají např. v chlazení počítačů. Nevýhodou je hlavně to, že mají 

většinou velkou spotřebu a samy vyzařují hodně tepla, takže je třeba chladit je víc, než 

kolik by vyžadovalo samotné chlazené zařízení. Tento jev lze využít i k výrobě elektřiny, 

při zahřívání a chlazení rozdílných stran produkuje termočlánek elektrický proud 

(články typu TEC / TEG). [2] 

 

Obr. 16: Peltiérův článek  

 

Princip Peltierova jevu: Peltierův jev je reverzní jev k jevu Seebeckovu. Elektrony 

přecházejí z materiálu s větší výstupní prací We do materiálu s menší výstupní prací a v 

místě styku je jejich pohybu kladen menší odpor. Elektrony zde mají přebytek 

elektrické energie a ten uvolňují v podobě tepla. [1] 

 

Článek má dvě strany, z nichž jedna je chlazena a druhá zahřívána. Zařízení pracuje s 

relativně nízkou účinností, většinou je to v poměru (topicí/chladicí výkon) 1,5 až 2,5, při 

nulovém rozdílu teplot. Čím se rozdíl teplot zvětšuje, tím se zvětšuje i tento poměr a 

snižuje se tímto účinnost. 
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Peltierovy články, pro běžné využití, se vyrábějí v různých velikostech a o různých 

chladicích parametrech. Jejich rozměry (čtvercová destička) jsou 10x10 až 60x60 mm, 

tloušťka asi 3 až 6 mm. Maximální chadící výkon se pohybuje od desetiny wattu až po 

stovky wattů. Maximální rozdíl teplot může dosahovat 60 až -85 °C (pokud bude teplý 

konec udržován na 30 °C, na studeném může být -30 až -45 °C). 

 

 

5.2. Měření napětí Peltiérova článku při zvětšování rozdílů 

teplot 
 

Tabulka 1: Měření napětí Peltiérova článku při zahřívání 

teplota teplé strany teplota studené strany ΔT napětí Peltiérova článku 

[⁰C] [⁰C] [⁰C] [V] 

22,4 21,1 1,3 0,04 

23 21,1 1,9 0,058 

26,5 22,2 4,3 0,064 

27 22,1 4,9 0,066 

27,9 22,3 5,6 0,07 

29,3 22,7 6,6 0,08 

30,6 23,1 7,5 0,12 

32,7 23,6 9,1 0,18 

33,8 23,9 9,9 0,21 

36,5 24,9 11,6 0,23 

37,7 25,3 12,4 0,24 

38,7 25,5 13,2 0,29 

40 26 14 0,305 

41,7 26,3 15,4 0,33 

42,8 26 16,8 0,38 

45,5 26,4 19,1 0,51 

48,3 27 21,3 0,6 

50 27,3 22,7 0,63 

52 27,6 24,4 0,7 

53,5 27,8 25,7 0,74 

56,3 28,6 27,7 0,85 

57,2 28,7 28,5 0,9 

58,1 28,8 29,3 0,9 
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Obr. 16: Měření napětí Peltiérova článku při zahřívání 

 

 

Na obr. 16 lze vidět napětí získané z Peltiérova článku při zahřívání jeho teplé 

strany a ochlazování strany studené. Tento článek je schopen dodávat již při rozdílu 

teplot 1 ⁰C napětí okolo 40 mV. V předchozím textu je zmíněno, že obvod LTC3108 

dokáže pracovat již při vstupním napětí 20 mV. Z tohoto je jasné, že již při tomto 

rozdílu teplot dokázal obvod LTC3108 korektně pracovat a dodávat výstupní napětí   

3,3 V. 

 

 

5.3. Měření napětí na kondenzátoru 
 

V dalším měření bylo zkoumáno napětí na kondenzátoru o nominální hodnotě 1 F, 

který je obsažen v obvodu LTC3108. Toto měření bylo prováděno při ustáleném rozdílu 

teplot 30 ⁰C na Peltiérově článku, čili při vstupním napětí cca 0,9 V. 
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Tabulka 2: Měření napětí na kondenzátoru 

čas napětí na C 

[s] [V] 

0 0 

60 1,45 

120 1,5 

240 1,6 

480 1,8 

600 1,85 

780 2 

1400 2,2 

1800 2,6 

2300 2,8 

2400 2,9 

2600 3 

2800 3,1 

3000 3,2 

3200 3,3 

3400 3,4 

3600 3,5 

3800 3,6 

4000 3,7 

4320 3,8 

4800 4 

5300 4,1 

6600 4,3 

7500 4,4 

8400 4,5 
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Obr. 17: Měření napětí Peltiérova článku při zahřívání 

 

Z obr. 17 je patrné, že napětí se postupně ustaluje na jedné hodnotě napětí. 

Z katalogových hodnot pro obvod LTC3108 bylo vyčteno, že by se toto napětí na 

kondenzátoru mělo ustálit na hodnotě 5,5 V. V našem měření bylo dosáhnuto pouze 

hodnoty 4,5 V, jelikož měřený kondenzátor měl velikou jmenovitou kapacitu a byla by 

potřeba větší doba pro měření. Naše měření trvalo cca 2,5 hodiny.  

 Výstupní napětí obvodu bylo neustále na hodnotě 3,3 V. Z tohoto lze jednoduše 

vypočítat, že energie, kterou je schopen tento obvod dodávat při napájení Peltiérovým 

článkem, je cca 0.6 J při plném nabití kondenzátoru. 
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6. Závěr 
 

Systémy energy harvesting jsou vcelku novou technologií, která ještě není 

zdaleka kompletně prozkoumaná a má ještě mnoho možností, jak se dále vyvíjet.  

Například firma NOKIA, jeden z největších výrobců mobilních zařízení, slibuje, že do 2 

let uvede na trh mobilní telefon, který nebude potřebovat jakoukoliv nabíječku, ani 

žádný jiný externí zdroj energie. Bude to přístroj, který se bude pomocí technologií 

energy harvesting sám dobíjet a nikdy se nevybije. 

Dalšími hráči, na tomto trhu, jsou firmy LINEAR TECHNOLOGY a TEXAS 

INSTRUMENTS. Tato práce se zabývala především první jmenovanou firmou z důvodu 

toho, že jejich materiály ohledně této technologie jsou na nejvyšší úrovni a jsou 

veřejně dostupné.  

Při vlastním měření bylo zjištěno, že pro technologii ENERGY HARVESTING 

opravdu stačí i napětí získávána z okolního prostředí, která jsou v řádu desítek mV a i 

přes to jsou obvody energy harvesting schopny dodávat udávané napětí. Konkrétně 

obvod LTC3108 dokáže již při vstupním napětí 20 mV dodávat výstupní napětí 3,3 V při 

akumulované efektivní energii až 0,6 J při plném nabití kondenzátoru. 

Z měření byly ověřeny katalogové hodnoty systému LTC3108, které se příliš 

nelišily od naměřených hodnot. Bylo překvapivé sledovat, že obvod LTC3108 dokáže 

opravdu dodávat na výstupu napětí 3,3 V již při rozdílu teplot 1 ⁰C na Peltiérově článku. 

Díky tomuto lze tyto obvody hojně využívat v různých systémech a bude zajímavé 

sledovat, kam až tato technologie dokáže v blízké budoucnosti dojít. 
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