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Abstrakt  

Má diplomová práce se zabývá fotovoltaickými panely a vytvořením zařízení, kterým lze 

testovat panely a automaticky měřit jeho charakteristiky, abychom zjistili jeho vlast nosti.  Práce 

se bude zabývat historii fotovoltaických panelů, jejich parametru kdysi a nyní, teorii principu 

funkce, popsáním a vysvětlením různých typů panelů, způsoby měření jejich vlastnosti. Teorii o 

jednočipových mikropočítač ích, pamětích, o převodnících a operačních zesilovačích. Praktická 

část se bude zabývat popsáním modulu ARDUINO, přidružených obvodů - převodníků,  

výkonových obvodů (spínací prvky, zatěžovací rezistory), programem  v jednočipovém 

mikropočítači a jeho tvorbou. V závěru práce bych chtěla ukázat princip měření a vyhodnocení 

dat ze zařízení, které bude fotovoltaický panel měřit. Chtěla bych připojit i jakési finanční 

zhodnocení, srovnání s jinými produkty na trhu a úsporu, kterou získám, když vyhodnotím 

vlastnosti a charakteristiky a správně budu panel používat.  

Kľúčové slová:fotovoltaický panel, výstupní napětí, měření intenzity světla.  

Abstract 

My work deals with photo voltaic panels and creating a device that can automatically  

test panels and measure its characteristics, so as to determine its properties. The work will deal 

with the history of photo voltaic panels, the parameter once and then, the principle function 

theory, describing and explaining the different types of panels and ways of measuring their 

properties. Theory of microchips, memory, the converters and operational amplifiers.  

 The practical part will deal with the description of the module Arduino associated 

circuits - converters, power circuits (switching elements, load resistor) program in microchips  

and his work. In conclusion, I would like to show the principle of measurement and evaluation of 

data from a device that will measure the photo of voltaic panel. I would like to join a kind of 

financial evaluation, comparison with other products on the market and savings that I get when 

will evaluate the properties and characteristics of a properly panel will be used.  

Keywords: photovoltaic panel, output voltage, measuring of the light intensity.  
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1. Úvod 

Cílem mojí práci je popsát principy funkce fotovoltaických panelů, 

způsoby měření osvětlení, možnosti využití fotovoltaických panelů v různých 

aplikacích. Praktická část bude se zabývat vytvořením zařízení, které bude 

umět v pravidelných intervalech diagnostikovat fotovoltaické pane ly a bude 

moci zkoumat jejich správné umístění vůči slunci.  

V práci bude popsaná konstrukce tohoto zařízení, vytvořen program a 

provedeno měření. Budou zpracované tabulky s informací o vlastnostech 

měřeného fotovoltaického panelu a jeho správném nastavení. 
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2. Osvětlení 

2.1. Denní osvětlení 

Denní nebo přirozené osvětlení je všechno sluneční světlo, jehožjedna 

část dopadá na Zemi jako přímé sluneční světlo, druhá část je rozptýlená 

atmosférou –a se nazývá oblohové světlo.Přímé sluneční záření – hodnoty 

intenzity osvětlenosti v letní slunečný den až 100 000  lx.[1] 

Spektrální složení denního světla je proměnlivé, závisí na výšce Slunce 

nad obzorem a na stavu oblačnosti.Kvůli proměnnosti denního osvětlení 

vyjadřujeme intenzitu denního osvětlení pomocí relativní veličiny - činitele denní 

osvětlenosti e [%], který je definován jako poměr osvětlenosti denním světlem v 

daném bodě dané roviny E intr [lx] k současné srovnávací osvětlenosti venkovní 

nezacloněné roviny Eextr [lx], za předpokládaného nebo známého rozložení jasu 

oblohy. Přímé sluneční světlo je při obou měřeních vyloučeno:  

e=(Eintr/Eextr)*100% (1) [1] 

Činitel denní osvětlenosti neudává intenzitu osvětlení v daném okamžiku 

(ta závisí na venkovní situaci), ale pouze procento osvětlenosti, které se z 

celkového denního oblohového záření dostane osvětlovacími otvory do 

měřeného místa v místnosti.Pro osvětlení vlastního zrakového úkolu uvažujeme 

světlo pronikající do osvětlovaného prostoru z oblohy, světlo odražené od 

venkovních objektů a světlo odražené od vnitřních povrchů v místnosti.[1] 

Výhody denního osvětlení 

 Zdravotní (hygienické) - je zdravější než světlo umělé  

 Ekonomické - je zadarmo 

 Ekologické - přímé využití sluneční energie bez její přeměny a 

akumulace a bez zatížení prostředí odpady  
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Obr. 1 Barvy světla[1] 

 

2.2. Měření a hodnocení denního osvětlení 

Vlastní měření může být realizováno jako měření celkového osvětlení 

místnosti na srovnávací rovině (vodorovná rovina, ve výšce 0,85  m nad 

podlahou) v předem stanovených kontrolních místech tvořících pravoúhlou síť 

bodů, nebo jako měření osvětlení pracovní plochy na jednotlivých pracovních 

místech v rovině zrakového úkolu.Hodnocení denního osvětlení vychází z 

maximálních, minimálních, popř. průměrných hodnot činitele denní osvětlenosti 

a z tzv. rovnoměrnosti osvětlení, která je definována jako poměr minima a 

maxima (resp. minima a průměru pro horní a kombinované osvětlení) 

změřených hodnot činitele denní osvětlenosti: 

r=emin/emax(2) 

Rozhodujícím kritériem pro určení nároků na denní osvětlenost 

uzavřených prostorů je zraková náročnost trvale vykonávané činnosti v tomto 

prostředí.Minimální povolené hodnoty činitele denní osvětlenosti jsou stanoveny 

tak, aby při srovnávací (venkovní) osvětlenosti 5 000 lx byla intenzita osvětlení 

vnitřního prostoru dostačující pro předpokládanou činnost.[1] 

Pro trvalý pobyt lidí (déle než 4 hodiny denně) ve vnitřním prostoru by 

mělo být zajištěno vyhovující denní osvětlení. Minimální hodnota činitele denní 

osvětlenosti emin nejméně 1,5 %, popř. průměrná hodnota eprum nejméně 3 % 

(horní a kombinované osvětlení), i když pro danou zrakovou činnost stačí nižší 

hodnoty. [1] 
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2.3. Umělé osvětlení 

Umělé osvětlení není přirozenou složkou životního prostředí, nevyhovuje 

zcela fyziologické potřebě zrakového analyzátoru. Zdroje umělého světla, které 

jsou v současnosti k dispozici, nedokáží zcela nahradit svou kvalitou denní 

světlo. Přes značný technický pokrok chybí umělému osvětlení většinou právě 

dynamika denního světla a jeho spektrální složení je pro člověka obvykle méně 

příznivé. Při umělém osvětlení pozorován rychlejší nástup únavy, větší růst 

počtu chyb a delší latenční doba pohybové reakce na světelný signál.[2] 

Umělé osvětlení se dělí na: 

 celkové – rovnoměrné osvětlení prostoru bez ohledu na zvláštní 

místní požadavky 

 odstupňované – v části prostoru zesílené na vyšší intenzitu 

(obvykle v místě pracovního úkolu) 

 místní – osvětlení podle zrakového úkolu, které doplňuje celkové 

osvětlení a lze jej samostatně ovládat 

 nouzové – určené pro použití v případě poruchy normálního 

osvětlení 

 

2.4. Měření a hodnocení umělého osvětlení 

Neměnnost umělého osvětlení umožňuje provést měření osvětlenosti v 

absolutních jednotkách luxech. Denní světlo musí být během měření zcela 

vyloučeno (dokonalé zatemnění, měření v noci). Vlastní měření volíme podle 

konkrétních podmínek jako měření prázdné místnosti (v kontrolních bodech 

srovnávací roviny daných příslušnou technickou normou), nebo měření ve 

vybavené místnosti (v kontrolních bodech zrakového úkolu) . Základní veličinou, 

kterou se hodnotí umělé osvětlení, je intenzita osvětlení E. Na základě měření 

stanovíme kromě průměrné hodnoty osvětlenosti Ep a minimální hodnoty 

Emin též rovnoměrnost umělého osvětlení r:r=Emin/Ep (3) [2] 

Podle druhu zrakové činnosti rozlišuje norma kategorie osvětlení A, B, C, 

D (s postupně nižšími nároky na zrakovou činnost) . V kategoriích A, B a C je 

rozhodujícím kritériem zrakový výkon před zrakovou pohodou, v kategorii D 

naopak zraková pohoda předchází požadavky na zrakový výkon. [2] 
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3. Fotovoltaický panel 

Solární panel je tvořen solárními (fotovoltaickými) články, které mohou 

být tvořeny polovodičovými nebo organickými prvky, které mění 

elektromagnetickou energii světla v energii elektrickou. Přímou přeměnou světla 

na elektrickou energii se dnes zabývá samostatná specializace. Fotoelektrický 

efekt vysvětluje vznik volných elektrických nosičů dopadem záření. Celkově se 

daří za pomoci křemíkových solárních panelů přeměnit v elektrickou energii jen 

asi 17 % energie dopadajícího záření. Při použití organických solárních panelů 

vyvinutých v Izraeli by měla být účinnost až 25 %. Teoretická maximální 

účinnost pro jeden přechod je 34  %. [3] 

3.1. Křemíkový solární panel 

Solární články jsou tvořeny polovodičovými plátky tenčími než 1 mm. Na 

spodní straně je plošná průchozí elektroda. Horní elektroda má plošné 

uspořádání tvaru dlouhých prstů zasahujících do plochy. Tak může světlo na 

plochu svítit.[3] 

Povrch solárního článku je chráněn skleněnou vrstvou sloužící jako 

antireflexní vrstva. A tak je zabezpečeno, aby co nejvíce světla vniklo 

do polovodiče. Antireflexní vrstvy se většinou tvoří napařením oxidu titanu.Tím 

získá článek svůj tmavomodrý vzhled . 

Jako polovodičový materiál se používá převážně křemík.Jiné 

polovodičové materiály, např. arsenid galitý, sulfid kademnatý, tellurid 

kademnatý, selenidy mědi a india, nebo sulfidygalia, se zatím zkoušejí. 

Krycí sklo chrání povrch solárních článků i před vlivy prostředí.[3] 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sol%C3%A1rn%C3%AD_%C4%8Dl%C3%A1nky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Polovodi%C4%8D
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektroda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btlo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sklo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Polovodi%C4%8D
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxidy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Titan_(prvek)
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99em%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Arsenid_galit%C3%BD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sulfid_kademnat%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Tellurid_kademnat%C3%BD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Tellurid_kademnat%C3%BD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Tellurid_kademnat%C3%BD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9B%C4%8F
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Idnium&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Galium
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sklo
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3.2. Organický solární panel 

Novou technologii výroby sluneční energie za pomoci speciální techniky, 

pomocí fotosyntézy vyvinuli izraelští vědci z Telavivské univerzity.Novou 

technologií by měly býtgeneticky zkonstruované bílkoviny, které mají využívat 

fotosyntézu k výrobě elektrické energie.Nové články by měly být levnější než 

současné křemíkové. 1 m² solárního panelu na křemíkové bázi v současné 

době vyjde na 200 dolarů, zatímco stejná plocha solárního panelu z geneticky 

zkonstruované bílkoviny vyjde na 1 dolar. Větší má být i účinnost, která se má 

zvýšit z 12-14 % u křemíkových panelů až na 25 %. Nová technologie je 

umožněna díky poznatkům z genetického inženýrství ananotechnologií. [3]  

 

3.3. Fotovoltaické fólie 

Jiným typem solárních článků jsou takzvané „thin film solar cells―, neboli  

tenkovrstvé solární články, někdy přezdívaných fotovoltaické fólie. Fotovoltaické 

fólie se dají nanášet na poměrně velké plochy pomocí technologie, která je 

principiálně shodná s inkoustovou tiskárnou. Fotovoltaické fólie se dají tisknout 

v širokých a dlouhých pásech na ohebné podklady. Polovodičová vrstva je 

široká asi jen jeden mikrometr.[3] 

4. Monokrystalické a polykrystalické panely 

Takže ve stručnosti: Běžně používané fotovoltaické panely se dělí na 

''monokrystalické'' a ''polykrystalické''. 

4.1. Monokrystalické panely 

 Monokrystalické panely mají lepší účinnost pokud jsou 

''naklopeny'' přímo na slunce a při přímém slunečním svitu. Barva článku je 

temně modrá, bez barevných odlišností. Účinnost 13-14 procent, při přímém 

svitu krátkodobě 17 procent.Monokrystalický panel má větší účinnost na 

přímém slunečnímzáření, a to až o několik procent, než polykrystalické články. 

Jevhodné ho proto instalovat na střechy orientované na J, JJV a JJZ spatřičným 

sklonem střechy (udává se 25-35 procent). Rovněž velikostpanelu je menší než 

u polykrystalického se stejným výkonem. Proinstalaci na zahradu či pole je 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Inkoustov%C3%A1_tisk%C3%A1rna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mikrometr
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informace o lepší účinnosti tohokterého článku zavádějící a z úst určitých zdrojů 

podléhá komerčnímu zájmu. 

Obr. 2 Monokrystalický panel [13] 

4.2. Polykrystalické panely 

Polykrystalické panely jsou schopny lépe zpracovat sluneční svit i pokud 

mají větší odklon od optimální pozice a sluneční svit je relativně malý.  Barva je 

modrá, světlejší než u monokrystalického článku, uvnitř lze vidět "ledový květ". 

Účinnost vyváženě 12-15 procent. Doporučuje se k instalaci na střechy s 

výraznějším odklonem od jihu - JZ-Z a JV-V, pro jeho lepší účinnost při 

dopadajícím záření z většího úhlu. Rovněž je známa jeho nepatrně vyšší 

účinnost přeměny sluneční energie při zatažené obloze.  

Nelze tedy jednoznačně říci, který typ fotovoltaického panelu je z 

hlediska produkce elektrické energie lepší, každopádně, pokud se jedná o 

sezónní použití od jara do podzimu na chatě či chalupě, bude pravděpodobně 

vhodnější monokrystalický panel (pokud bude dostatek přímého slunečního 

svitu). 

Obr. 3 Polykrystalický panel [13] 
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4.3. Amforní panely 

Pro úplnost ještě zmíním, že existují i amorfní fotovoltaické panely, které 

jsou levné, ale jejich účinnost je malá (4 procenta), takže pro dosažení stejného 

výkonu jako u polykrystalických, nebo monokrystalických panelů potřebujete asi 

2x až 2,5x větší plochu amorfního fotovoltaického panelu.  

Obr. 4 Amorfní panel [13] 

Fotovoltaické solární panely, lze ale dělit na různé typy nejen podle toho, 

zda jsou jejich fotočlánky polykrystalické, nebo monokrystalické. Důležitým 

parametrem je také výstupní napětí fotovoltaického panelu, které se odvíjí od 

vnitřního zapojení fotočlánků v solárním panelu. Výstupní napětí fotovoltaických 

panelů je samozřejmě stejnosměrné. Nejběžnějším nominálním výstupním 

napětím fotovoltaických panelů je napětí 12V, 24V a 48V. Pro běžné použití v 

malých ostrovních systémech se solárním regulátorem je vhodné použít panely 

12V, nebo 24V protože zpracování tohoto napětí je nejjednodušší. Největší 

výběr měničů napětí a dalších komponent na trhu je právě pro napětí 12V a 

stejně se to týká i spotřebičů. Výběr svítidel na napětí 12V bude možná 

několikanásobný oproti výběru svítidel na napětí 24V.  

Čím vyšší napětí má solární systém, tím menší proud teče z panelů do 

solárního regulátoru a tím menší může být průřez přívodních vodičů ze 

solárního panelu do solárního regulátoru, a také ze solárního regulátoru k 

akumulátorům a měniči napětí. Z 24V panelu poteče zhruba 2x menší proud, 

než z 12V panelu. U větších fotovoltaických systémů, je ještě jeden důvod, proč 

využít fotovoltaické panely zapojené tak, aby na výstupu bylo vysoké napětí: Při 

zpracování vyšších napětí MPPT měničem je provoz ostrovní fotovoltaické 

elektrárny efektivnější (regulace MPPT pracuje efektivně ji). 
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5. Konstrukce a odolnost 

 Kvalita a odolnost různých druhů solárních panelů od různých 

výrobců se hodně liší, proto se zde přidržím technických parametrů panelů z 

naší nabídky. Fotovoltaické panely jsou vybaveny ochranným hliníkovým 

rámem a tvrzeným solárním sklem, které je schopné ochránit panel i při "útoku" 

kroupami do velikosti 2,5cm. Mezi tvrzeným sklem a vlastními křemíkovými 

fotočlánky je etylen-vinyl-acetát (EVA), to je speciální materiál, který slouží k 

tomu, aby oddělila sklo od fotočlánků a zajistila tak jejich bezpečnost proti 

mechanickému poškození.  

5.2. Umístění fotovoltaických panelů a jejich optimální sklon 

Volba optimální orientaci solárních panelů je jedním z nejdůležitějších 

problémů v praktickém využití solárních zařízení všeho druhu. Bohužel, na 

různých webových stránkách věnovaných sluneční energii tento aspekt je 

považován za velmi malé, ale ho ignorování se může snížit účinnost panelů na 

nepřijatelnou úroveň. Úhel dopadu na povrch silně ovlivňuje odrazu, a proto na 

část energie, kterou nedostaneme. Například, pro skla při odchylky úhlu k 

povrchu na 30 ° odrazivost prakticky nemění a je o něco menší než 5%, tj. více 

než 95% dopadajícího záření jsou uvnitř. Ale k 60 ° část záření zdvojnásobil - 

na téměř 10%. V úhlu dopadu 70 ° odráží asi 20% záření, a při 80 ° - 40%. 

Většina jiných materiálů má skoro stejnou povahu. [4] 

Ještě důležitější tzv. efektivní plocha panelu, tj. překrytí průřez toku 

záření. Efektivní plocha se rovná skutečné ploše panelu vynásobené na sinus 

úhlu mezi rovinou a směrem jeho toku. Proto, pokud panel je kolmá k toku, jeho 

účinná plocha se rovná jeho aktuální ploše, pokud tok se odchýlí 60 ° - polovina 

reálné plochy, a je-li tok je rovnoběžný s panelem, jeho efektivní plocha rovná 

nule. Tak, významná odchylka od kolmice toku panelu zvyšuje nejen odraz, ale 

snižuje efektivní plochu, což vede k poklesu výkonu. 

Fotovoltaické panely je nutné nasměrovat tak, aby mohly pojmout co 

největší množství slunečního svitu. Je třeba aby slunce co nejdelší svítilo na 

panel. Optimální směr panelu je na jih. 

Ne každý má možnost směrovat panely přímo na jih a je nucený umístit 

fotovoltaické panely tak, že jsou natočené více na západ, nebo na východ. 
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Orientace panelů na jiho-západ, nebo jiho-východ (namísto na jih) sníží v zimě 

výkon fotovoltaických panelů asi o 10%, v létě asi o 3%.[4] 

Optimální sklon panelů se pohybuje mezi 35° až 49o. V letním období je 

slunce výše nad úrovní horizontu, než v zimě, proto je vhodné volit různý sklon. 

Jestli používáme panel od března do řijna sklon je nutné yvolit kolem 35o od 

vodorovné osy. Jestli používáme celoročně, aby získat vice energie, je třeba 

zvednout na úhel 49o.[4] 

Naklopením panelů na 49° získáte v létě asi o 4% nižší výkon, a v zimě získáte 

asi 5% navíc. Naklopení panelů na vyšší úhel než 49°, nebo naopak nižší, než 

35° je již kontraproduktivní nejen pro léto, ale i pro zimní období. Při oblačném 

počasí poklesne výkon fotovoltaických panelů na cca 30% a při úplně zatažené 

obloze se může výkon panelů snížit až na pouhých 10% deklarovaného 

maximálního výkonu fotovoltaických panelů.[4] 

5.3. Vnitřní ztráty výkonu fotovoltaických panelů 

5.3.1. Ztráty způsobené ohřevem panelů 

Teplotní koeficient výkonu fotovoltaického panelu: Teplotní koeficient výkonu 

udává pokles výkonu fotovoltaického panelu v závislosti na rostoucí teplotě 

fotočlánků ze kterých jsou složeny fotovoltaické panely. Maximální výkon 

panelů, totiž klesá s jejich rostoucí teplotou. Běžná hodnota teplotního 

koeficientu je okolo 0,47%/°C. Při změně teploty o 25°C dojde ke změně 

výkonu až o 10%. Nižší výkon panelů, je možné zaznamenat při vysokých 

letních teplotách, kdy se panely ohřívají na vysoké teploty.[4] 

5.3.2. Ztráty způsobené úhlovou odrazivostí 

Ztráty, které vzniklé kvůli úhlové odrazovostí světla od povrchu panelů, to jsou 

ztráty způsobené odrazem světla od skleněného povrchu fotovoltaického 

panelu. Oni tvoří asi 3% z celkového výkonu solárních panelů. 

5.3.3. Ztráty vzniklé v důsledku jejich znečištěn 

Samozřejmě, že naklopené panely mají větší schopnost "samočištění―, 

než panely umístěné "naplocho" nebo vodorovně. Není nutné čistit panely od 

sněhu, protože panely obvykle mají velmi hladký povrch, ze kterého sníh 

sklouzavá sám. A kromě toho, povrch se ohřívá se slunečním světlem. I pod 

mrakem povrch panelů obvykle má větší teplotu, něž vzduch. Větší sněhová 
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vrstva obvykle trochu sklouzne a obnaží se horní část panelu, tato je slunečním 

svitem ohřívaná, tím se v podstatě ohřívá celý panel.  

Fotovoltaické panely jsou bezúdržbové a jejich životnost je cca 25 let. 

Maximální přípustné mechanické zatížení fotovoltaické panely nesmí překročit 

240 kg/m². Solární panely jsou hlavní složkou pro výstavbu fotovoltaických 

systémů. Panely se skládají z jednotlivých solárních článků, které pracují na 

základě vnitřního fotoefektu v polovodičích, tloušťka polovodiče nepřesahuje 

0,2 až 0,3 mm. V optických převodnících se sluneční energie přeměňuje na 

elektrickou energii. Jejich strukturu tvoří křemík s přídavky jiných látek a prvků, 

které tvoří strukturu s p-n-přechodem. Energii lze použít pro různé zatížení DC 

proudu, dále může být uložena v bateri ích pro pozdější použití nebo k pokrytí 

špičkové poptávky, stejně jako pro transformace na střídavý proud 220V.  

6. Výhody solárních baterií 

Hlavní výhodou solárních článků - jejich extrémně konstruktivní 

jednoduchost a žádné pohyblivé části. V důsledku toho – malá váhal a 

jednoduchost v kombinaci s vysokou spolehlivostí, maximálně jednoduché 

montování a minimální nároky na údržbu během provozu (obvykle stačí 

odstranit hromadění nečistot z pracovní plochy). Panely jsou tenké ploché 

konstrukce, a se dá je velmi dobře umístit na sklonu střeše obraceném ke slunci 

nebo na zeď domu, nepožadují hodně prostoru nebo stavby samostatných 

objemných konstrukce. Jedinou podmínkou - nic by nemělo zastiňovat je co 

možná nejdéle. 

Další důležitou výhodou - je to, že energie je generována přímo ve formě 

elektřiny - nejvíce univerzální a v nejpohodlnější formě. 

Bohužel, nic není věčně - účinnost fotovoltaických článků se snižuje 

během služby. Polovodiče, ze kterých se obvykle skládají solární články, po 

určité době znehodnotí a ztrácejí své vlastnosti, v důsledku čeho ne příliš 

vysoká účinnost solárních článků se stává ještě méně. Dlouhodobé působení 

vysokých teplot urychluje tento proces. Za prvé, nedostatek fotovoltaických 

panelů je že solární buňky nejde obnovit. Ale podle optimistických odhadů, za 

25 let účinnost solární panely snižuje pouze o 10%, což znamená, že ani po 

100 letech zůstává téměř 2/3 původního výkonu. Nicméně, prodejci a vyrobci 

přivádějí několik dalších osobností stárnutí pro většinu komerčních solárních 

poly- a monokrystalických článků - za 20 let bychom měli očekávat ztrátu až 
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20% účinností (pak teoreticky 40 roků výkon bude 2/3 originálu, bude snížena o 

polovinu 60 let, a po 100 letech tam bude něco méně než třetina z původní 

kapacity). Obecně platí, že normální životnost moderních solárních článků je 

alespoň 25 - 30 let, tak že  mnohem důležitější mytí prachu v čas.  

Je-li baterie instalovány takovým způsobem, že přírodní prachové 

prakticky chybí nebo včasné se smývá, mohou pracovat bez údržby mnoho let. 

Možnost takového dlouhého provozu v bezobslužném režimu - další důležitá 

výhoda. 

Nakonec, solární buňky jsou schopny vyrábět energii od východu do 

západu slunce, a to i při oblačném počasí, kdy tepelné solární kolektory mají 

teplotu pouze mírně odlišné od okolní teploty. Samozřejmě, v porovnání s 

jasným slunečným dnem jejich výkon je mnohokrát menší, ale něco je lepší než 

nic. V souvislosti s tímto především zajímavé vývoj bateri í s maximální 

transformací energie v těch rozsazích, kde mraky nejméně pohlcují sluneční 

záření. Kromě toho, při výběru fotovoltaických solárních panelů měli bychom 

věnovat pozornost závislosti napětí na světle - ono by mělo být co nejmenší (s 

poklesem světla by nejprve měl se snížit proud, ne napětí, protože jinak 

alespoň na příznivý účinek v zatažené dny budou muset se používat drahé 

příslušenství).  

7. Nevýhody slunečních baterií 

Samozřejmě, solární panely mají hodně nevýhod. Kromě počasí a denní 

doby, můžeme uvést následující. 

Nízká účinnost. Stejný solární kolektor se správným výběrem formy a 

vrchového materiálu může absorbovat téměř všechno sluneční světlo a téměř v 

celém rozsahu frekvencí, které nesou podstatnou energii - od infračerveného do 

ultrafialového rozsahu. Solární články absorbují energii selektivně – pro buzení 

atomů vyžaduje určitou energii fotonu (záření frekvence), proto v některých 

pásmech transformace je velmi efektivní, a další frekvenční rozsahy jsou k 

ničemu. Kromě toho, energie zachycených fotonů se používá kvantově - jeho 

"přebytek" nad požadovanou úroveň jde na škodlivé v tomto případě topení 

materiálu photoconverteru. To celkem vysvětluje jejich nízkou účinnost. 

Mimochodem, při špatném výběru materiálu ochranné vrstvy, můžeme 

výrazně snížit účinnost baterie. Tento problém ještě zhoršuje fakt, že docela 

obyčejné sklo pohltí vysoce energetické ultrafialové části rozsahu, a pro určité 
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typy solárních článků je vysoce relevantní přímo tento rozsah - energie 

infračervených fotonů pro ně je příliš malá.  

Druhou nevýhodou je citlivost na vysokou teplotu. S rostoucí teplotou se 

snižuje účinnost solárních článků, stejně jako téměř ve všech ostatních 

polovodičových přístrojích. Při teplotách nad 100 - 125 ° C můžou na nějakou 

dobu ztratit provozuschopnost, a ještě k tomu velké přehřátí způsobuje 

nevratné poškození. Kromě toho, zvýšená teplota urychluje degradaci solárních 

článků. Proto je nutné dávat pozor na snížení přehřátí, neodvratného pod  

přímým sluncem. Výrobci obvykle omezují rozsah provozních teplot fotobuněk  

na 70 - 90 ° C (tj. ohřev článků, teplotu vzduchu, samozřejmě, musí být 

mnohem nižší).  

Ještě jedná věc, která komplikuje situaci, že citlivá plocha solárních 

článků je velmi často uzavřená křehkém ochranným sklem nebo průhledným 

plastem. Pokud mezi ochranným krytem a povrchem fotočlánku zůstane 

vzdušná vrstva, pak vzniká "pařeniště", přitěžující přehřátí. Proto solární panel 

dokonce velké velikosti může vyžadovat speciální chladicí systém. Je možné 

říct, že tyto systémy jsou obvykle snadno automatizovat, a motor ventilátoru 

nebo čerpadla spotřebovává jen malou část z vyrobené energie. Ale jestli 

slunce není tak výrazné, nebudeme mít přehřev a není nutné chlazení, aby se 

energie, používaná pro chladicí systém, může být používaná pro jiné účely. V 

moderních panelů ochranná vrstva obvykle pevně přiléhá k povrchu solárních 

článků a odvádí teplo ven.  

Ještě musíme říci o citlivosti k nerovnoměrnosti osvětlení. Obvykle pro 

získání napětí na výstupu baterii solární články jsou spojeny do řetězů. Proud v 

každém takovém řetězci a jeho síla závisí na nejslabším článku - buňky s 

nižšími charakteristikami nebo s nejslabším osvětlením. Proto, pokud alespoň 

jeden prvek z řetězce je ve stínu, to výrazně snižuje výkon celého řetězce. 

Vyhnout se neúměrné snížení výkonu můžeme dosáhnout jenom připojením 

všech solárních článků paralelně, ale pak na výstupu baterie bude příliš mnoho 

energie na příliš nízké napětí - obvykle pro jednotlivé solární články je to jen 0,5 

- 0,7 V, v závislosti na typu a velikosti zátěže.  

A poslední nevýhodou je citlivost na znečištění. Dokonce malá 

neviditelná vrstva nečistot na povrchu solárních článků nebo ochranného skla 

může absorbovat významnou část slunečního světla a snížit výrobu energie. V 
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zaprášeném městě bude vyžadovat časté čištění povrchu solárních článků, 

zejména těch, které se nachází vodorovně nebo s mírným sklonem. Vskutku, 

taková procedura je nutná po každém sněžení a prachové bouřce. Ale daleko 

od měst, průmyslových ploch, rušných si lnic a dalších silných zdrojů prachu při 

skloně v 45 ° a více déšť smyje zcela přirozené oprašování z povrchu panelů, 

"automaticky" bude udržovat je docela čisté. Sníh taky na tomto sklonu a při 

jižní orientaci a to i ve velmi chladných dnech obvykle nezůstane dlouho. Takže 

daleko od zdrojů znečištění ovzduší solární panely můžou úspěšně fungovat 

několik let bez údržby vůbec. 

Ze všech prvků energetického systému v fotovoltaické baterii mají 

nejkratší životnost akumulátory, ale výrobci tvrdí že v vyrovnávacím režimu 

budou fungovat kolem 10 let. Ale cena akumulátoru činí jenom 10-20 % od ceny 

celého systému, a náklady na měniče a regulátory ještě méně.  S Ohledem na 

dlouhou životnost a možnost pracovat dlouhou dobu bez jakékoliv údržby, může 

fotovoltaika za jejich život se vyplatit více než jednou, a to nejen v odlehlých 

oblastech, ale také v jakémkoliv místě - pokud ceny na elektřinu pokračují v 

růstu stejným tempem. 

8. Solární panely na fasádách budov v  Moskvě 

Moderní metoda úpravy fasád sklem a hliníkem může být nejen krásná, 

ale také užitečná, zejména za účelem zajištění záložní napájení budovy.Je 

nutné nahradit skleněné fasády solárními amorfními průhlednými nebo 

neprůhlednými panely, které budou 25 let poskytovat sekundární nebo záložní 

elektřinu. Fotovoltaické panely vyrábějí elektřinu, a to nejen na přímém slunci, 

ale i v zamračených dnech. Solární fasáda neporušuje větrání budovy. Z 

ekonomického a  technického hlediska je výhodné použití fotovoltaických 

panelů. 
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Obr. 5 Solární panely na fasádách budov v Moskvě [14] 

9. Proces pro výrobu elektřiny 

Termín fotovoltaický solární článek ukazuje, že převádí světelnou energii 

na elektrickou, tj. je navržen tak, aby pracoval jako generátor elektřiny. Všechny 

solární články pracují na principu vnitřního fotoelektrického jevu, otevřeného 

francouzským vědcem Henri Becquerelem v 1839 roce. Vnitřní fotoelektrický jev 

můžeme vysvětlit pomocí zónové teorie. Světelný foton, dopadající na atom, 

umožňuje přesunout do pásma vodivosti. Tak se uvolňují elektrické náboje, 

jejichž směrový pohyb ve vnější síti se nazývá elektrický proud. Původní solární 

články jsou vyrobeny z polovodičů. Základní materiál pro solární články je 

monokrystalický křemík, polykrystalický křemík a tenkovrstvé solární články. 

Každá buňka je monokrystalického křemíku tvoří p-n spojení. Monokrystaly 

poskytují relativně vysokou účinnost - asi 14%. Hlavní charakteristikou každého 

fotovoltaického článku je jeho výkon. Výkon fotovoltaického článku je dán 

výpočtem stejnosměrného napájení vzorcem   P = U*I, kde P – výkon, U – 

napětí, I – proud. V charakteristice fotovoltaických systémů lze určit tří zóny. V 

první zóně (I), proud zůstává v podstatě  konstantní se změnou napětí. V této 

zóně fotovoltaický článek chová jako zdroj proudu. Druhá zóna (II) – je zóna 

maximálního výkonu. Řidící systém, musí zajistit pracovní bod, ve kterém se 

fotovoltaika provozuje.  Ve třetí zóně (III) se fotovoltaika chová jako zdroj napětí 

s vnitřním odporem, a z tohoto důvodu pří zvýšení proudu se snižuje napětí. 

Teplota má vliv na účinnost fotovoltaických článků, obvykle s klesající teplotou 

se zvyšuje plnicí faktor. Při zvýšení teploty fotovoltaiky pomocí krystalického 

křemíku, její účinnost klesá. 

9.1. Účinnost fotovoltaických článků 
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Účinnost fotovoltaiky závisí na mnoha faktorech: teploty krystalu, spektra, 

světla, orientace ke slunci, zeměpisné polohy, a jiné. Standardní parametry 

fotovoltaiky:  

1. intenzita světla dopadajícího na fotovoltaiku (W/m2);  

2. Teplota (Co);  

3. Solární Referenční spektrum - AM1.5, 

 Poslední veličina je vyjádřená v jednotkách zvaných hmotnosti  

nasávaného vzduchu (Air Mass - AM). V kosmosu není atmosféra, takže 

můžeme říci, že je rovná hmotnosti vzduchu 0 - AM0. V poledne, světlo je téměř 

kolmé k zemskému povrchu a jde nejkratší cestou atmosféry. Tato vzdálenost 

se bere jako celek a je označován AM1. Cesta světla při průchodu atmosférou 

ovlivňuje jeho spektrální složení, a tím i účinnost fotovoltaiky. Z tohoto důvodu, 

je považováné za indikátory napájecí panely ukazatel AM1.5, který odpovídá 

střední cestě za celý den pro fotovoltaiky instalované na zeměpisných klimatech 

mírného podnebí. 

10. Sluneční energie 

10.1. Parametry slunečního záření 

Síla záření slunce, které je v zenitu vedle povrchu Země, se odhaduje asi 

na 1350 W/m2. Jednoduchý výpočet ukazuje, že pro výkon 10 kW je nutné 

sbírat sluneční záření z oblasti pouze v 7,5 m2. Ale to je jen v  jasný den v 

tropech v horách, kde je atmosféra podtlaková a čistá. Až slunce začne klesat, 

zvyšuje se cesta jeho paprsku přes atmosféru, respektive, zvyšujou ztráty na 

cestě.Přítomnost prachu nebo vodní páry v atmosféředále snižuje tok energie. 

Nicméně, v letní odpoledne na každý čtvereční metr, orientovaný kolmo ke 

slunci, připadá tok sluneční energie o kapacitě cca 1 kW. 

Samozřejmě, že i oblačnost výrazně snižuje energii, která dopadá na 

povrch, a to zejména v infračervené (tepelné) energie. Nicméně, nějaká čast 

energie stejně pronikné přes mraky. Ve střední části země když je silná 

oblačnost odpolede dochazí k povrchu Země přibližně 100 W/m2, a jenom ve 

vzácných případech extrémně husté oblačnosti může klesnout pod tuto 

hodnotu. Je zřejmé, že při těchto podmínkách pro 10 kW je nutné sbírat 

sluneční záření ne z 7.5 m2, ale ze sta (100 m2). 

10.2. Přímé a difuzní sluneční záření 
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Existují difuzní a přímé sluneční záření. Pro efektivní vnímání přímého  

slunečního zářenípanel byměl být orientován kolmo na směr proudění 

slunečního světla. Pro vnímání rozptýleného záření orientace není tak důležitá, 

protože ono docela rovnoměrně pochází z celé oblohy –proto v zamračené dny 

se osvětluješ zemský povrch (z tohoto důvodu, v oblačném počasí položky 

nemají jasně definovaný stín.  

Poměr přímého a rozptýleného záření je vysoce závislý na 

povětrnostních podmínkách v různých ročních obdobích. Například, v Moskvěv 

zimě je zataženo, a v lednu čast rozptýleného záření je více než 90% z 

celkového slunečního záření. Ale i letní rozptýlené záření v Moskvěje téměř 

polovina sluneční energie dopadajícího na zemský povrch. Současně v Baku a 

v zimě a v letěpodíl rozptýleného záření je o 19 až 23% z celkového slunečního 

záření.  

10.3. Distribuce energie ve slunečním spektru 

Solární spektrum je téměř kontinuální ve velmi širokém rozsahu frekvencí 

- od nízké frekvence rádiových vln do mikrovln a gama-záření. Jistě, že je to 

složité účinně zachytit  různé typy záření, ale to není nutné. Nejprve Slunce v 

různých kmitočtových pásmech vyzařuje s různou sílou, a za druhé, ne všechno 

dosáhne zemského povrchu - některé části spektra se pohlcují různými 

složkami atmosféry - především ozón, vodní páru a oxid uhličitý. Proto s tačí  

identifikovat frekvenční rozsah, ve kterém je největší tok sluneční energie do 

povrchu Země, a používat tyto frekvence. Tradičně solární a kosmické se dělí 

po frekvenci, a le po vlnové délce(je to z důvodu příliš velkých indexů 

frekvenčního záření, což je velmi nepohodlné - viditelnému světlu v Hz 

odpovídá 14. pořadí).  

Rozsah viditelného světla je oblast vlnových délek 380 nm (sytě fialový) 

do 760 nm (tmavě červená). Cokoliv, co má kratší vlnovou délku, má vyšší 

energetické fotony a je rozdělen do ultrafialového, rentgenového a gama záření. 

Ale fotonů těchto rozsazích není tak moc, takže celkový energetický příspěvek 

této části spektra je velmi malý. Cokoliv, co má větší vlnovou délku, má méně 

energii fotonů viditelného světla, a je rozdělen do infračervené (tepelné záření), 

a různé části rádiového pásma. Graf ukazuje, že Slunce v infračerveném 

pásmu vyzařuje téměř stejné množství energie jako ve viditelném pásmu 
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(úrovně jsou menší, ale rozsah je širší), ale energie na rádiovém frekvenčním 

záření je velmi malá. 

 

 

Obr. 5 Intenzita dopadajícího slunečního záření na Zemi [15] 

Intenzita dopadajícího slunečního záření na Zemi (H1), v závislosti na 

vlnové délce. Šedé oblasti odpovídají oblasti spektra, nepozorovaných na 

úrovni hladiny moře v důsledku absorpce stanovenými složekami atmosféry. 1 - 

sluneční záření za atmosférou, 2 - sluneční záření na úrovni moře, 3 - záření 

absolutně černého tělesa při 5900 K. 

Tak že, z energetického pohledu bude stačit viditelného a infračerveného 

kmitočtového pásma, a ultrafialového (asi 300nm, je krátkovlnný UV je skoro 

úplněabsorbovaný ozonovou vrstvu). A velká část solární energie dopadající na 

povrch, je soustředěna v rozmezí vlnových délek od 300 do 1800nm. 

10.4. Omezení v používání solární energie 

Hlavní omezení, spojené s využitím solární energie, existují kvůli její 

nestálosti - solární zařízení nefungují v noci a není příliš efektivní v oblačném 

počasí. Nicméně, existujeje další faktor, který je důležitý pro naše severní 

zeměpisný šířky - jsou sezónní variace v délce dne. Pokud tropické a rovníkové 

délka dne a noci je slabě závislá na ročním období, v šířce Moskvy, nejkratší 
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den méně než nejdelší v 2,5 krát. V důsledku toho, v jasný letní den sluneční 

zařízení poblíž Moskvy vyrábí energie ne méně než u rovníku (slunce je nižší, 

ale dny jsou delší.) Ale v zimě, když poptávka energie je mimořádně vysoká, její 

výroba, naopak, několikrát nižší. Kromě toho že zimní světový den je krátký, 

paprsky slunce musí jit mnohem tlustější vrstvou atmosféry, proto tímto 

způsobem ztrácejí mnohem více energie než v letě, když  je slunce vysoko a 

paprsky přicházející do atmosféry téměř kolmo.  

10.5. Transformace sluneční energie na mechanickou energii 

 Tradiční typy solárních systémů nezahrnují poskytování mechanické 

práce. Proto je nutné k solárním panelům by měl být připojen motor, a při využití 

tepelného slunečního kolektoru -vyhřívanoupáru (a přehřátínemůžeme provést 

bez zrcadel - koncentrátorů) je nutné podat na vstup parní turbíny nebo do 

skříně parních strojů. Sběratelé s relativně malým vytápění můžou převést teplo 

na mechanické pohyby různými způsoby, jako jsou pohony slitin s účinností 

tvarové paměti. 

 Nicméně, existují nastavení, které transformují sluneční teplo v 

mechanickou práci co je přímo založené v jejich sestrojení. Přičemž jejich 

velikostí a výkonyjsou úplně různé - to je velký projekt solární věžes výškou v 

několik set metrů nebomalé solární čerpadlo. 

11. Unikátní vstup regulační smyčky 

Unikátní vstup regulační smyčky nabíječky bateri í zjednodušuje 

maximální využití produkce solárního panelu. Pokroky vtechnologii bateri ía 

výkonu zařízení poskytnul možnost vyrobit složitou/komplexní elektroniku která 

má dlouhé intervaly mezi nabíjeními. I tak, pro některá zařízení, dobíjení baterie 

připojením do sítě není možné. Nouzové silniční telefony, navigační bóje a 

dálkově ovládané meteorologické stanice jsou jen několika zařízeními, které 

nemají žádný přístup k elektrické síti, takže musí získávat energii ze svého 

okolí.  

 Solární panelymají velký potenciáljako energetický zdroj, potřebují jen 

baterie pro přechování vyrobené energie a pokrytí spotřeby během noci. Solární 

panely jsou relativně drahé, takže získávání maxima energie z panelu je 

nejzásadnější pro jeho zmenšování. Nejzáludnější část je poměr velikosti 

solárního panelu k požadovanému výkonu. Charakteristika solárního panelu 
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vyžaduje opatrné řízení poměru výstupního výkonu panelu k  jeho zatížení 

z důvodu efektivní optimalizace výstupního proudu pro různé světelné 

podmínky. 

Pro danou úroveň osvícení, má solární panel specifický operační mód, díky 

kterému produkuje maximální možné množství energie.  

(viz. obr. 6). Zachování této vrcholové energetické křivky během během 

provozu za měnících se světelných podmínek se nazývá maximální špičkový 

výkon  (maximum peak power tracking (MPPT)). 

Obr. 6 Proud, napětí a síla, napětí [5] 

Proud, napětí a síla, napětí pro solární panel na řadě různých úrovně 

osvětlení. Maximální výstupní napětí panelu zůstává relativně konstantní bez 

ohledu na intenzitu osvětlení. 

K provedení této funkce jsou často používány komplexní algoritmy, jako 

je např. měnící se zatížení panelu, vzhledem k  přímo měřenému výstupnímu 

napětí a proudu, tak aby bylo možné nastavit operační mód/bod vhodný 

k využití operační špičky panelu. (aby bylo možné využít maximální množství 

energie tvořící se na panelu v závislosti na měnících se okolních podmínkách) 

Tento typ algoritmu vyžaduje celkovou podporu a řízení procesorem.  

Existuje zajímavá závislost mezi výstupním napětím a solárního panelu a 

energií kterou produkuje. Napětí solárního panelu při maximálním výkonu 

zůstává relativně konstantní bez ohledu na úroveň osvětlení. Z toho vyplívá že 



- 21 - 
 

nutí panel k tomu, aby udržoval vrchol napájecího napětí (VMP) a tak 

dosahoval maximálního výkonu. Nabíječky bateri í tedy dokážou udržovat 

špičkový výkon převáděný za pomoci využití VMP charakteristiky  namísto 

využití komplexu MPPT obvodů a algoritmů.  

11.1. Několik vlastností LT3652 nabíječek 

LT3652 je kompletní monolitická multichemická nabíječka bateri í, která 

pracuje s vstupním napětím ne vyšším než 32V a nabíjí baterie. LT3652 

obsahujeinovativní vstupníregulační obvod, který realizuje jednoduchý 

aautomatickýzpůsob, jak kontrolovat napětí vstupního zdroje nabíječky za 

využití těžko regulovatelných zdroj, jako jsou solární panely. LT3652HV je verze 

vysokonapěťové nabíječky schopné nabíjet baterie skládající se z napětí nad 

18V. 

LT3652 je univerzálníplatforma projednoduché a účinné nabíječky na 

solární zdroj energie použitelné pro mnoho rozlišných typů chemických bateri í. 

LT3652 je stejně tak využitelný pro konvenčně napájené systémy, 

zabezpečující malé a efektivní řešení nabíjení pro širokou řadu chameckých 

baterií a zdrojů napětí. 

Vstupní regulátor Loop Maintains Peak Power Point pro solární panely. 

LT3652 reguluje  vstupní lineární smyčky a tím redukuje výstupní nabíjecí proud  

v případě že klesne napětí na předem naprogramovanou hodnotu. Tato 

uzavírací smyčka reguluje proud na nabíjecím obvodu a zátěž pro zdroj na 

vstupu tak, že udržuje napětí na nebo nad naprogramovanou hranicí. Při 

napájení solárním panelem LT3652 implementuje MPPT postup jednoduchým 

naprogramováním minimálního vstupního napětí. Požadované napětí při špičce 

se programuje pomocí odporového děliče. Pokud během nabíjení, proud 

vyžadovaný nabíječkou LT3652 překroč aktuální možný proud z panelu, vstupní 

regulační smyčka LT3652 nabíjí patřičně nižším proudem. K tomu může dojít 

v důsledku nárůstu nabíjecího proudu baterie nebo poklesu osvětlení solárního 

panelu. V obou případech regulační smyčka udržuje výstup solárního panelu na 

naprogramovaném napětí VMP stanoveným odporovým děličem na VIN_REG.  

Vstup regulační smyčky je jednoduchý a elegantní způsob, jak přinutit 

konkrétní panel pracovat ve výkonnostní špičce. Smyčka regulace výstupního 
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napětí umožňuje optimální provoz na ostatních typech těžko regulovatelných 

zdrojů, kde vstupní zdroj může spadnout  během přílišného odběru proudu. 

11.2. Integrované plnohodnotné nabíječky baterií 

LT3652 pracuje s pevnou spínací frekvencí 1MHz, a poskytuje 

konstantní proud a napětí. Součástí je externí programovatelný odpor pro 

zajištění nabíjecího proudu až 2A s přesností ±5%. IC je vhodné 

zejménapronapěťové rozsahyspojené spopulárními alevnými"12V systémy" 

solárních panelů, které typicky mají napětí na prázdno kolem 25V. Nabíječka 

používá napětí 3.3V pro udržovací nabíjení takže je možno použít baterie 

s požadovaným plovoucím napětím od 3.3v do 14.4V (Dokonce až 18V 

s LT3652HV) může být naprogramováno na odporovém děliči. Přesnost zpětné 

vazby plovoucího napětí je pro LT3652 ±0.5%. Široký výstup LT3652 pojme 

mnoho různých typů chemických bateri í včetně tří Li-ion/polymerčlánků v sérii a 

až čtyřiLiFePO4(lithium železo fosfátových) článků v sérii, a olověné (SLA) 

baterie které jsou složeny až z šestí buněk v sérii. 

LT3652HV je vysokonapěťová verze nabíječky která je též 

k dispozici.LT3652HV pracuje s vstupním napětím až 34V a může nabíjet 

plovoucínapětíaž 18V, přizpůsobeno i na 4-článková Li-ion  

polymernebo 5-článková baterieLiFePO4. 

Obr. 7 2A řidíč síly solárního panelu pro LiFePO4baterie s 17Všpičkovým 

výkonem [5] 
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Obr.8 A17V regulace vstupního napětí. Špičkový výkon je více něž 98%.  [5] 

LT3625 obsahuje inovativní regulační obvod na vstupu, který vkládá 

jednoduchoý a automatický způsob pro kontrolu vstupního napětí nabíječky při 

použití těžko regulovatelných zdrojů, jako jsou solární panely. 

LT3652 obsahuje programovatelný bezpečnostní časovač používaný pro 

ukončení nabíjení po poté co je dosažen vyžadovaný čas. Jednoduše 

připojením kondenzátoru k  časovacímu pinu umožňuje časování. Zkratováním 

časovacího pinu vůči zemi se ukončí nabíjení když nabíjecí proud klesne 10% 

pod naprogramované (C/10), s přesností detekce C/10  ±2,5%. Použitím 

bezpečnostního časovače pro ukončení nabíjení je umožněno nabití do plna při 

at currents less than C/10. Když je nabíjení ukončeno, LT3652 vstoupí do 

nízkoproudého (85μA) pohotovostního režimu. Automatická nabíjecí funkce se 

spustí s novým nabíjecím cyklem, pokud napětí baterie klesne pod 2,5% 

naprogramované hodnoty napětí. The LT3652 is packaged in low-profi le, 12-

lead 3mm × 3mm DFN and MSOP packages.  

11.3. Úspora energie, nízký klidový proud 

LT3652 pracuje s precizním/přesným prahem vypínacího pinu, který 

umožňuje jednoduché vložení podpěťových uzamčených funkcí používajíce 

odporový dělič. Zatím co je LT3652 ve vypnutém módu, má spotřebu pouhých 

15μA z vnějšího zdroje. IC také podporuje teplotou způsobené nabíjení 

sledováním teploty baterie pomocí jednoho termistoru připojeného na 

součástku NTC pin. Přístrojmá dvabinárněkódované stavové piny kontrolující 

otevřené kolektory, které zobrazují provozní stav nabíječky LT3652, CHRG a 
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FAULT. Tyto stavové piny mohou řídit LED diody pro vizuální signalizaci stavu 

nabíjení, nebo mohou být použity jako zdroj logických signálů  pro řídící systém.  

 

Obr. 94.2A 3-článková LiFePO4nabíječkas použitímP-MOSFETpro 

vstupníblokování k zvýšení účinnostivysokoproudým nabíjením [5] 

11.4. Jednoduché solární nabíječky baterií 

Obrázek 7 ukazuje 2A dvou-článkovou LiFePO4 nabíječku s řízením 

spotřeby elektrické energie. Tento obvod pokrývá zatížení systému z baterie 

když nejní solární panel dostatečně osvětlen a přímo z solárního panelu když je 

výkon panelu dostatečný pro pokrytí spotřeby. Smyčka pro vstupní regulaci 

napětí  je naprogramována na vstupním panelu na špičkový výkon 17V. 

Nabíječka používá C/10 ukončení, takže se nabíjecí obvod vypne, když 

požadovaný proud nabíjení baterie klesne pod 200mA. Nabíječka LT3652 také 

používá dvě LED diody, které poskytují informaci o stavu nabíjení a poruchách. 

Tyto binárně kódované pinové signály informují o nabíjení baterie, 

pohotovostním režimunebovypnutémrežimu, chybách teploty a špatných 

bateriích. 
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Obr.10Srovnávací účinnost [5] 

Bod regulace vstupního napětí je naprogramován pomocí odporového 

děliče z výstupního panelu do VIN_REG pinu. Maximální výstupnínabíjecí 

proud snižován zároveň s napětím na solárních panelech které je na jejich 

výstupu. Pád/kolaps nastává  při poklesu na 17V což odpovídá asi 2,7V na 

VIN_REG pinu. Tato smyčka tak dynamicky  snižuje energetické nároky 

nabíjecího systému aby maximalizoval energii kterou panel dokáže poskytnout 

zachovávajíce využití téměř 100% energie solárního panelu, jak je znázorněno 

na obrázku 8. 

 

Obr. 11 2A Li-ion nabíječka s diodou výstupního prvku, LTC4411 dioda IC 

zabraňuje zpětnému vedení při nedostatečných světelných podmínkách.  

LT3652 vyžadujeblokovacídiodu při použití použití baterie s napětím 

vyšším než 4,2V. Napětí se na diodě sníží a vzniká ztráta části výkonu 
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uvolňující se v podobě tepla a to snižuje účinnost nabíjení. Množství tepla může 

být výrazně sníženo výměnou blokovací diody za P-channel FET, jak je 

znázorněno na obrázku 9. 

Obrázek 9 ukazuje tříčlánkovou LiFePO42A nabíječku s  plovoucím 

napětím 10,8V. Tato nabíječka má práh regulace vstupního napětí 14,5V a je 

umožněno by the SHDN pin when VIN ≥ 13V. Ukončení nabíjecího cyklu je 

kontrolováno tříhodinovým časovým cyklem. Blokovací dioda obvykle  zapojená 

v sérii s vstupním zdrojem jako ochrana proti přepólování se nahrazuje FET. 

Zenerova 10V diodová svorka je používána jako ochrana proti přepětí FET na 

VGS. Pokud zadaný VIN-rozsah nepřesahuje maximální VGS vstupního FET, 

tato svorka není nutná.  

Během silnoproudé části nabíjecího cyklu (ICHG > C/10), je CHRG 

stavový pin držen dole. V nabíječce ukázané na obrázku 9, je tento CHRG 

signál využíván k odblokování nízké FET, snižující tak odpor na obvodu zdroje 

a zemožňující pokles na blokovací diodě čímž zlepšuje přeměňovací účinnost. 

Obrázek 10 ukazuje, že doplněním blokování FET zvyšuje účinnost o 4% ve 

srovnání s použitím Schottkyho diody.  

V případě že je časovač použit pro ukončení nabíjení, tělo diody z FET 

poskytuje vodivou cestu dokud nabíjení nedosáhne hodnoty vyšší něž C/10 a 

CHRG pin nezvýší svůj odpor. Pokud je to žádoucí, blokovací Schottkyho dioda 

může být ponechá v paralelním zapojení pro zlepšení převodní účinnosti během 

horní/konečné části časově řízeného nabíjecího cyklu. Použití FETKEY jako 

blokovacího prvku taktéž zvyšuje účinnost horního/konečného nabíjení. 

Když LT3652 aktivně dobíjí, IC poskytuje vnitřní zátěž pro přepínač 

smyčky kvůli zajištění uzavřené smyčky při provozu za všech podmínek. Toho 

je dosaženo pouštěním 2mA do BAT pinu, kdykoliv je spuštěn dobíjecí cyklus. 

Na solárním panelem dobíjených bateri ích může dojít za sníženého osvětlení 

k poklesu napětí na solárních panelech pod vstupní regulační práh, což způsobí 

zastavení nabíjení. Pokud nabíječka zůstává aktivní během těchto podmínek (tj. 

napětí paneluzůstává nadprahemUVLO) se potřebný odběr pro chod nabíjěčky 

vezme z baterie. Z pochopitelných důvodů je toto nežádoucí jev a lze ho 

odstranit tím, že se začlení jednosměrný průchodový prvek, který zabraňuje 

zpětnému proudu z baterie. 
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Obrázek 11 ukazuje LT3652 nabíječku napájenou solárními panely, která 

při slabém osvětlení využívá  reverzní ochranu tvořenou ideální diodou 

LTC4411. Běhom zhoršených světelných podmínek, může mít panel napěťový 

kolaps pod hranicí vstupního regulačního prahu. LT3652 sníží proud nabíjející 

baterie na nulu. V případě že vstupní napětí zůstává nad prahem  UVLO, 

nabíječka zůstává aktivní ale nabíjecí proud je roven nule. LT3652 se pokouší 

dodat 2mA do baterie, ačkoliv LTC4411 brání zpětnému proudu z baterie. 

11.5. Dvoumístná BUCK-BOOST nabíječka 

LT3652 může být využita pro snížení nebo zvýšení napětí pomocí 

vložené součásti DC/DC měniče. Předřadný převodník (trafo) slouží jako 

vysokonapěťový zdroj pro vstup nabíječky. Funkce regulační smyčky funguje 

perfektně při omotání kolem obou měničů.  

Obr. 12 Nízké napětí solárního panelu síly 1.5A / zvýšení nabíječky. LT3479 

zvyšuje výstup 3.8V solárního panelu, který řídí LT3652 nabíječku. 

(jednočlanková Li-ion baterie) 

Obrázek 12 ukazuje nízkonapěťový solární panel napájející 1,5A 

jednočlánkovou Li-ion nabíječku s 4,2V plovoucím napětím. Tato nabíječka je 

určena pro provoz se  solárním panelem který má vrcholové napětí 3,8V. 

LT3479 spínací ―turbo― měnič běžící na 1MHZ se používá na předním 

konci pro vytvoření 8V zdroje, který je použit pro napájení LT3652. Tato 

nabíječka pracuje s vstupním napětím od tak nízkého, jako je vstupní regulační 

práh 3,8V až po 24V což je maximální vstupní napětí pro LT3479. Když je 

vstupní napětí kolem 8V (nebo více), ―turbo― měnič LT3479 již napětí 

neupravuje a nakonec pracuje na 0% kvůli cyklu efektivního zkracování 
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vstupního zdroje díky Schottkyho diodě. Protože vstupní smyčka kontroluje 

vstup do LT3479,  při snížení napětí na regulační práh se stane, že LT3652 

sníží nabíiecí proud a zároveň sníží požadavky LT3479 ―turbo― měniče. Vstupní 

napěťová servo-regulace napětí v kombinaci s ―turbo― měničem a LT3652 

nabíječkou extrahují energii ―píků― dostupnou na solárních panelech.  

11.6. Používání více LT3652-ojek. 

Vícero LT3652 nabíječek může být použito v paralelním zapojení 

k výrobě nabíječky, která přesahuje nabíjecí proud jedné LT3652. U zapojení 

na obrázku 8, síť tří 2A LT3652 nabíječek zapojených do paralelního zapojení, 

čímž vzniká 6A tříčlánkov Li-ion nabíječka s plovoucím napětím 12,3V která 

používá ukončení C/10. Tato nabíječka je kompatibilní s napájením solární 

energií a má vstupní regulační práh 20V. Tato nabíječka má zabudované 

vstupní blokování FET pro zvýšení efektivity nabíjení.  

 

Obr. 13 6A 3-článková Li-ion baterie nabíječka, která používá LT3652 

nabíječku IC. 



- 29 - 
 

12. Arduino 

Trh pro přenosné solární elektronické zařízení nadále poroste, protože 

spotřebitelé hledají způsoby, jak snížit spotřebu energie a trávit více času 

venku. Vzhledem k tomu, že solární energie je variabilní a nespolehlivá, skoro 

všechna solární zařízení jsou vybavena dobíjecími bateriemi. Cílem je získat co 

nejvíce sluneční energie, aby bylo možné rychle nabíjet baterie a udržovat je 

v nabitém stavu. 

Solární panely jsou ze své podstaty neefektivní zařízení, ale přesto mají 

bod maximálního výkonu, takžeprovozv tomto boděse zdá býtzřejmýcíl návrhu.  

Problém je, že charakteristika maximálního výstupního výkonu se mění s 

osvětlením. Proudový výstup monokrystalických solárních panelů je úměrný 

intenzitě světla, zatímco jeho napětí při maximálním výkonu je relativně  

konstantní. Maximální výstupní výkon pro danou intenzitu světla se nachází v 

ohybu každé křivky, kde buňka přechází z konstantního napětí zařízení na 

konstantní proud zařízení. Design nabíječky, který efektivně vytahuje energii ze 

slunečního panelu, musí být schopen řídit výstupní napětí panelu do bodu 

maximálního výkonu, při nedostatečném osvětlení, kdy zařízení nemůže 

podporovat požadavky plného nabití. 

LT3652 obsahuje vstupní napětí regulační smyčky, která snižuje nabíjecí 

proud, pokud vstupní napětí klesne pod naprogramovanou úroveň nastavenou 

jednoduchým děličem napětí sítě. Při napájení pomocí solárního panelu, 

vstupní napětí regulační smyčky slouží k udržení panelu blízko maximálnímu 

výstupnímu výkonu. 

12.1. LT3652 vstupní napětí regulační smyčky 

Vstupní napětí regulační smyčky LT3652 pracuje v určitém rozsahu 

vstupního napětí. Nabíjecí proud je nastaven pomocí ovládacího napětí na 

aktuální snímací odpor v sérii s cívkou regulátoru nabíjecího obvodu. Snížené 

osvětlení může způsobit snížení vstupního napětí, když posouvá panel z bodu 

maximálního výkonu. U LT3652 pokud vstupní napětí klesne pod určitou 

nastavenou hodnotu, současné kontrolní napětí se snižuje, čímž se sníží 

nabíjecí proud. Tato akce způsobí, že se zvyšuje napětí ze solárního panelu, 

dokud se nenajde nový špičkový výkon provozního bodu.  
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Pokud je solární panel osvětlen dostatečně, může poskytnout více 

energie, než je požadované LT3652 nabíjecím okruhem, napětí ze solárních 

panelů se zvětšuje mimo regulační rozsah smyčky napětí, nabíjecí proud je 

nastaven na maximální hodnotu a nový operační bod se nachází na základě 

maximálního nabíjecího proudu pro baterii v okamžiku nabíjecího cyklu.  

Obr. 14Napětí[5] 

Nabíječka proudu ovládacího napětí (VSENSE-VBAT) je přímo úměrná 

vstupnímu napětí, které je měřeno přes dělič napětí na V IN_REG pin. VIN (napětí 

solárního panelu) ovlivňuje nabíjecí proud pouze při V IN_REG má hodnotu mezi 

2,67 a 2,74 V. V tomto rozmezí nabíječka bude snižovat nabíjecí proud, pokud 

je to nutné spustí panel na maximální výkon. 

Pokud elektronické zařízení je poháněno sluneční energií a vstupní 

napětí je vyšší než minimální úroveň rozsahu regulace vstupního napětí 

regulační smyčky, přebytek energie používáme k nabíjení baterie při nižší 

rychlosti nabíjení. Kapacita ze solárních panelů se srovnává s maximálním 

provozním bodem pro úroveň intenzity. [5] 
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Obr. 14Kontrolní charakteristika[5] 

Obrázek 14 ukazuje typickou V IN_REG kontrolní charakteristiku. Jak se 

napětí na V IN_REG zvýší nad 2,67 V, napětí VSENSE - VBAT, přes aktuální snímací 

odpor, se zvyšuje, dokud nedosáhne maximum 100 mV, při V IN_REG je nad 2,74 

V. Výraz pro vstupní řídící rozsah je: [5] 

(2.67*(RIN1+RIN2))/ RIN2  < VIN CONTROL RANGE < (2.74*(R IN1+RIN2))/ 

RIN2 (4)  

Pokud bychom linearizovali část křivky na obrázku 14  pro V IN_REG mezi 

2,67 V a 2,74 V, následující výraz popisuje aktuální snímací napětí VSENSE - 

VBAT: 

VSENSE - VBAT=1.43*(V IN_REG-2.67V) (4) 

VSENSE - VBAT=1.43*((V IN*RIN)/(RIN1+RIN2)-2.67V) (5) 

Nabíjecí proud pro baterii bude: 

ICHARGE=(1.43/RSENSE) *((VIN*RIN)/(RIN1+RIN2)-2.67V)  (6) 

Jelikož nabíjecí obvod  LT3562 je řízen proudem regulátoru, vstupní 

proud se vztahuje k nabíjecímu proudu dle následující rovnice:  

IIN=ICHARGE*(VBAT/(η*V IN))   (7) 

Kde ηje účinnost nabíječky. 

Příkon může být vyjádřen kombinací rovnice 4 a 5 se vstupním napětím:  

PIN=((1.43*VBAT)/(RSENSE*η))/((V IN*RIN2)/(RIN1+RIN2)-2.67v)   (8) 

Jakmile RSENSE je vybrán pro maximální nabíjecí proud a R IN1 a RIN2 jsou 

určeny pro volbu regulačního rozsahu vstupního napětí, rovnice 6 může být 
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vykreslena pomocí křivek energie solárních panelů, aby stanovila provozní bod 

nabíječky pro různé napětí baterie.[5] 

Obr. 15 2A Li-Ion akumulátor[5] 

 

12.2. Příklad 

Obrázek 15 ukazuje 2A, na solární napájení, Li-Ion akumulátor, který se 

nabije pomocí LT3652. 

Prvním krokem je určit minimální požadavky na solární panel. K 

důležitým parametrům patří napětí naprázdno, VOC, špičkové napájecí napětí, 

VP(MAX), a špičkový výkon proudu, IP(MAX). Zkratové napětí musí být 3,3 V plus 

propustné napětí D1 nad plovákovým napětím baterie plus dalších 15%.  

VOC=(VBAT(FLOAT)+VFORWARD(D1)+3.3V)*1.15 (8) 

Špičkové napájecí napětí musí být 0,75 V plus pokles od D1 nad 

plovákovým napětím a dalších 15% pro nízkou intenzitu provozu. 

VP(MAX)=(VBAT(FLOAT)+VFORWARD(D1)+0.75v)*1.15 (9) 

Špičkový příkon proudu je produkt plovákového napětí a maximální 

nabíjecí proud dělený špičkovým napětím příkonu a účinnosti nabíjecího 

okruhu. 

IP(MAX)=ICHARGE*(VBAT(FLOAT)/(η*VP(MAX))) (10) 
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Když vyřešíme tyto tři rovnice, můžeme definovat minimální požadavky 

na solární panel: 

VOC=13.8V 

VP(MAX)=10.9V 

IP(MAX)=1.8A 

Obr. 16Charakteristiky solárního panelu [5] 

Obrázek 16 Křivky intenzity napájení pro různé úrovně osvětlení jsou 

uvedeny pro 100W/m2 až 1000W/m2 kroky. V IN rozsah regulace (VREG) je taky 

ukázán. V IN kontrolní smyčka extrahuje maximální možný výkon ze solárního 

panelu pomocí řízení V IN. 

Aktuální snímací rezistor, RSENSE, se určí z maximuma VSENSE - VBAT 100 

mV. 

RSENSE=0.05Ω 

Výstupní napětí zpětné vazby děliče sítě RFB1 a RFB2 jsou definované 

dále. Dělič napětí sítě musí mít ekvivalentní odpor 250k na vyrovnání chyby 

vstupního proudu. VFB pin referenčního napětí je 3.3V. 

RFB1=(VBAT(FLOAT)*250k)/3.3V=(8.2V*250k)/3.3V (11) 

Let RFB1=619K 

RFB2=(RFB2*250k)/(RFB2-250k)=(619k*250k)/(619k-250k)=419.2k (12) 
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Let RFB2=412k 

Dalším krokem je nastavení špičkového výkonu pro sledování napětí 

pomocí děliče napětí sítě RIN1 a RIN2, který je připojen mezi V IN a V IN_REG.  

Let Rin2=100k 

RIN1=((VP(MAX)-VFORWARD(D1)-2.74v)*RIN2)/2.74V=(10.9V-0.5V 

2.74V)*100K/2.74V=279.6K (13) 

Let RIN1=280k 

Ověření minimálního a maximálního vstupního napájecího napětí.  

VREG(MIN)=2.67V*((RIN1+RIN2))/RIN2+VF(D1)=10.65V (14) 

VREG(MAX)=2.74V*((RIN1+RIN2))/RIN2+VF(D1)=10.9V (15) 

Posledním krokem při výběru hodnoty rezistorů je určit VSHDN děliče 

napětí sítě skládající se z RSHDN1 a RSHDN2. VSHDN rostoucí prahová hodnota je 

1,2 +-50mV s hysterezí 120 mV. Dělič napětí sítě musí být nastaven tak, aby při 

napětí na vývodu V IN je VREG(MIN), VSHDN je maximální možnou hodnotu.  

RSHDN1=RSHDN2*((VREG(MIN)-VF(D1))-(VSHDN(MAX)-VSHDN(HYST))/(VSHDN(MAX)- 

VSHDN(HYST)) (16) 

RSHDN1=(((10.65V-0.5V)-(1.25V-0.12V))/(1.25V-0.12V))*100k=798.2k (17) 

Let RSHDN1=787k 

Tyto VSHDN limity jsou nyní stanoveny jak: 

VSHDN Rostoucí: 

VSHDN(MIN) = 10.7V 

VSHDN(MAX)= 11.6V 

VSHDN Padající: 

VSHDN(MIN) = 9.6V 

VSHDN(MAX)= 10.5V 

LT3652 automaticky přejde do režimu bateri í, pokud je napětí baterie 

velmi nízké. V tomto režimu je nabíjecí proud snížen na 15% od 

naprogramovaného maxima, jak je nastaveno aktuálním detekčním rezistorem. 
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Pokud napětí baterie dosáhne 70% z plně nabitého plovákového napětí 

(VFB=2.3V),  LT3652 automaticky zvyšuje maximální nabíjecí proud na plnou 

naprogramovanou hodnotu. Prahová úroveň napětí baterie mezi tímto režimem 

a maximálním nabíjecím proudem je určena: 

VBAT(PRE)< VBAT(MIN)= VBAT(FLOAT)*2.3V/3.3V (18) 

VBAT(MIN)=5.7V 

VBAT(PRE)<5.7V 

VCHRG(PRE)=0.15*ICHRG 

VCHRG(PRE)=0.3A 

Použití a účinnost 0,85, P IN je v rozsahu VIN, který je řízen proudem. To 

je regulovaný V IN, nebo VREG, elektrické vedení. Průsečnice VREG křivky výkonu 

je provozní bod. Když se baterie nabije, sklon VREG zvýší výkon linky, což 

naznačuje nárůst příkonu potřebného k podpoře rostoucího výkonu. Průsečnice 

VREG pokračuje ve sledování napájecí křivky na solárním panelu, dokud je 

nabíječka v aktuálním režimu.  

Obrázek 16 ukazuje výkon solárního panelu plánovaný na úrovni světla 

intenzity od 100 W/m2 na 1000 W/m2 na 100 W/m2 krocích. Při maximální 

intenzitě světla a napětí baterie těsně nad úrovní VBAT(MIN) na 2A, solární panel 

vyrábí více energie, než nabíječka potřebuje. Solární panel napětí překročí 

VREG ovládacího napětí a putuje po lince konstantního výkonu, až protne 

křivku světlo-síla-intenzita pro daný stupeň intenzity (bod A). Jak se baterie 

nabíjí, zvýší se příkon a operační bod solárního panelu se pohybuje nahoru do 

křivky světlo-síla-intenzita, dokud se baterie nenabije (bod B). Přechody LT3652  

z konstantního režimu proudu do režimu konstantního napětí a nabíjecí proud 

jsou redukované. Operační bod solárního panelu se přesune zpět do křivky 

světlo-síla-intenzita na napětí naprázdno (bod C), když baterie dosáhne svého 

konečného plovákového napětí.  

Pokud intenzita světla klesá během nabíjení baterie, provoz se pohybuje 

přes konstantní křivku síly pro napětí baterie, dokud nedosáhne nové křivky 

síla-intenzita. Pokud se úroveň intenzity světla neustále snižuje, pracovní bod 

se pohybuje po konstantní křivce síly, dokud nedosáhne V REG křivky síly.  
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Pokud nastane tma, operační bod se pohybuje dolů V REG, až se nabíjecí 

proud ukončí (bod E) a výstupní napětí klesne pod SHDN když se LT3652 

vypne.[5] 

 

 

 

13. Paměti 

13.1. RAM 

(Paměť s náhodným přístupem) Paměť je energetický závislá, tzn. po 

vypnutí napájení ztrácí svá data. Paměťové prvky RAM jsou uspořádány do 

matice a aktivace vybraného prvku je realizována pomoci dekodéru čísla 

sloupce a dekodéru čísla řádků. Výstupní vodiče sloupcového dekodéru se 

nazývají adresové vodiče. Při bitově organizovaném přístupu do paměti je 

aktivní vždy jeden adresový vodič a jeden bitový vodič. V jejich průsečíku je 

aktivován odpovídající prvek paměti. Je-li přístup do paměti organizován po 

slovech, vždy jsou aktivovány všechny bity slova. [7] 

Paměti RAM jsou dvojího typu SRAM a DRAM. SRAM jsou statické 

RAM, jejich paměťovou buňkou je klopný obvod. Díky tomu není třeba data 

obnovovat. DRAM (dynamická RAM) má jako paměťovou buňkou kondenzátor 

a tranzistor. Kapacita na kondenzátoru se vlivem jeho vlastních ztrát vytrací, 

tudíž je třeba data na této paměti zaznamenané na kondenzátorech periodicky 

obnovovat (tzv. refresh). Na obrázcích obr. 20,21,22 jsou popsány buňky SRAM 

a DRAM paměti a Organizace polovodičové RAM na jednom čipu.[6] 

 

 

Obr. 17 Paměťová buňka DRAM [7] 
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Obr. 18 Paměťová buňka SRAM [7] 

 

 

 

Obr. 19 Organizace polovodičové RAM na jednom čipu [7] 

Pro použití ve snímačích nejsou tyto typy paměti vhodné, protože při  

ztrátě napájecího napájení ztrácí svá data. 

13.2. ROM 

(Read Only Memory) Jedná se o paměť, která je schopná trvale – nebo 

téměř trvale uchovávat data. Díky této vlastnosti se přímo nabízí použití pro 

inteligentní snímače. Do pamětí ROM byl po mnoho let problém data zapisovat 

jinak než továrně. I mazání nebylo snadné, v některých případech ani nešlo. 

Dnes ovšem jsou paměti typu EEPROM a FLASH - EPROM, kde lze data 

zapisovat i mazat.[6] 
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13.2.1. EEPROM 

Elektricky vymazatelná paměť, která si i po odpojení napájení uchovává 

svá data. Jeji smazání je možné impulzem o napětí 21 V. Nevýhodou tohoto 

typu paměti je, že data se smažou všechny. Avšak pro potřeby inteligentního 

snímače se používají, protože tento omezení není tak zásadní a inteligentní 

snímač může s touto paměti dobře fungovat. 

13.2.2. FLASH – EPROM 

Paměť Flash je v podstatě paměť typu EEPROM (elektricky mazatelná a 

programovatelná paměť). Je tvořena sítí řádků a sloupců, na jejichž průsečících 

leží jednotlivé paměťové buňky. Každá z buněk obsahuje jeden unipolární 

tranzistor, který má nad sebou umístěna dvě hradla, vzájemně izolovaná tenkou 

oxidovou vrstvičkou (obr. 22). Horní hradlo (řídící) je připojeno na sběrnici řádků 

a spodní hradlo není připojeno nikam (je plovoucí). Náboj se na toto plovoucí 

hradlo dostane tunelováním z řídícího hradla. Nenaprogramovaná buňka 

paměti nemá na plovoucím hradle žádný náboj, a proto se po přivedení 

výběrového signálu na konkrétní naadresovaný řádek paměti nedokáže 

paměťový tranzistor otevřít. Buňka si pamatuje logickou hodnotu 1 (obr. 20). 

Pokud však vpravíme do plovoucího hradla náboj (programováním paměti), pak 

se po výběru řádku paměti dokáží tranzistory naprogramované paměťové 

buňky otevřít a buňka si tedy pamatuje logickou 0 (obr. 21). Mazání paměti 

spočívá v tom, že se z plovoucího hradla uložený náboj odvede pryč. [8] 

 

Obr. 20 Logická 1 v paměťové buňce FLASH paměti [8] 
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Obr. 21 Logická 1 v paměťové buňce FLASH paměti [8] 

 

 

Obr. 22 Řez paměťovým tranzistorem[8] 

13.3. Adresování paměti 

Jednotlivé paměťové čipy jsou připojeny na adresovou, datovou a řídicí 

sběrnici. Je-li paměťový čip připojený například na dolních 11 adresových 

vodičů A0 - A10 ze 14možných (záleží na typu adresové sběrnice), může být 

paměť adresována adresami 000 0000 0000 až 111 1111 1111 (obr. 24), tj. 

2048 různých adres. Dekodér adresy paměťového čipu aktivuje odpovídající 

paměťovou buňku (jednotku). Každá paměťová buňka bytově organizované 

paměti obsahuje 8 (podle šířky slova) jednobitových paměťových elementů. 
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Adresované slovo (byte) může být z paměti přečteno signálem read/write = 1 na 

vstupu R/, nebo zapsánodo paměti ze sběrnice signálem read/write = 0. Řídicí 

signál připojí při hodnotě 0 paměťový čip k datové sběrnici. Kapacita paměti je 

součin počtu adres a šířky slova v bitech. Zbylé tři adresové vodiče A11-A13 

slouží k adresaci jednotlivých čipů pomoci třívstupového. [6] 

součinového hradla, které na jednotlivých čipech ovládá vstup čipů (obr. 

23). [7] 

 

Obr. 23 Složení paměti z 8 paměťových čipů [7] 
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Obr. 24 Byte organizovaný paměťový čip [7] 

13.4. Přístup do paměti 

Spojení mezi vodiči datové sběrnice a paměťové matice zprostředkovává 

brána pro čtení a zápis. Jejich vzájemné elektrické propojení je realizováno 

třístavovým oddělovačem/budičem. Třístavový proto, že jeho výstup je buď v 

logické úrovni 1, logické 0, nebo se chová jako nezapojen (režim velké 

imepadce). Na obrázku (obr. 25) v pravdivostní tabulce je patrná jeho funkce. 

Řídicím signálem en se nastavuje režim s vysokou impedancí nebo průchod 

signálu budičem (signál 1 je navíc zesílen).[6] 
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Obr. 25 Třístavový budič/oddělovač [7] 

 

13.5. Disková paměť – HD 

Je známá také pod názvem pevný disk (harddisk) jedná se o rychlou 

vnější paměť s velkou kapacitou. Skládá se z 1 až 11 disků s magnetickou 

záznamovou vrstvou uložených i se svazkem čtecích/záznamových hlaviček v 

prachotěsném pouzdře. Jejich uspořádání je znázorněno na obrázcích (obr. 26, 

obr. 27). Dnešní pevné disky dosahují kapacit jednotek terabytu. Pro inteligentní 

snímače teplot se tyto disky nehodí, protože jsou náročné na napájecí proud, 

rozměry i šetrné zacházení.[6] 

 

Obr. 26 Mechanika disku [7] 
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Obr. 27 Uspořádání hlav a disků jednotky [7] 

14. Mikropočítač 

Mikropočítač je počítač pracující s pevně uloženým programem. V 

dnešní době jsou velmi rozšířené tzv. jednočipové mikropočítače (uP). V 

jednom integrovaném obvodu jsou uloženy a ve funkční celek zapojeny 

všechny prvky mikropočítače. 

Jednočipové mikropočítače jsou velmi spolehlivé a kompaktní, proto jsou 

především používány pro jednoúčelové aplikace jako je řízení, regulace, 

inteligentní snímače apod. 

Jednočipove počitače jsou dnes již ve většině denně použivanych 

zařizeni (pračky, televizory, přehravače, hračky,…).  

Jednočipové počítače jsou dnes již ve většině denně používaných 

zařízení (pračky, televizory, přehrávače, hračky,…).  

14.1. Prvky mikropočítače 

Mikropočítač se skládá z několika základních prvků. Hlavním „mozkem― 

mikropočítače je mikroprocesor (CPU). Další součásti je statická SRAM (např. o 

kapacitě 2kB). Obsahují paměť EEPROM (např. 1kB) a paměť Flash 

(programová paměť, např. 32 kB (ATMEGA328P)). Každý jednočipový 

mikropočítač obsahuje také vstupní/výstupní kanály. Na obrázku obr. 28 je 

blokové schéma jednočipového mikropočítače AtMega328p. [6] 
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Obr. 28 Blokové schéma jednočipového mikropočítače AtMega328p [10] 

 

14.2. Periférie jednočipových mikropočítačů 

Kromě základních prvků může jednočipový mikropočítač být doplněn o 

mnoho dalších periféri í. Mnoho mikropočítačů obsahuje, časovače, čítače, již 

méně běžné jsou řadiče přerušení. Některé jednočipové mikropočítače jsou 

vybaveny řadičem klávesnice a řadičem display. 

14.3. Vstupní a výstupní rozhraní jednočipových mikropočítačů 

U jednočipových mikropočítačů, protože se využívají ve všelijakých 

možných zařízeních, se výrobci snaží nabídnout celou škálu vybavení a 

doplňujících funkcí. Digitální vstupně výstupní brány obsahuji všechny 
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mikropočítače. Velmi často se u mikropočítačů objevuje PWM výstup. Také A/D 

převodníky jsou velmi rozšířené. A/D převodníky jsou nejběžnější 8 bitové, ale 

objevují se i 10 a více bitové. Některé jednočipové mikropočítače obsahují 

nástroje pro sériovou komunikaci s dalšími zařízeními (USB, RS 232, I2C,…). 

Dále D/A převodníky, budiče displayů, vstupy pro čtení čidel polohy rotorů, 

ethernet, … . 

14.4. Mikropočítač 

V inteligentním snímači je použit CMOS jednočipový 8-mi bitový 

mikropočítač od firmy ATMEL AtMega 328P s 32kB vnitřní flash paměti (obr. 

31) používající RISC architekturu. Pracuje na frekvenci 16MHz. SRAM má 

velikost 2kB a EEPROM 1kB. Napájecí napětí mikropočítače je 1,8 - 5,5 V. Je 

možno využít místa v paměti pro  bootovací program přímo v mikropočítači. 

Obsahuje dva 8mi bitové časovače/čítače a jeden 16ti bitový čítač/časovač. 

Odběr v aktivním režimu je díky technologii CMOS kolem 4mA.  

14.5. A/D převodník 

Mikropočítač obsahuje 6 A/D 10 bitových převodníků. A/D - analogově 

digitální převodník slouží k převodu analogové veličiny na číslo v digitální 

podobě, v tomto případě binární 10ti bitové. A/D převodník je nepostrádatelnou 

součásti moderních systému.[6] 

14.6. Důležité části programu mikropočítače 

Mikropočítač má vnitřní paměť, ve které je uložen program. Program lze 

vytvořit, upravit a nahrát do mikropočítače pomoci vývojového prostředí 

ARDUINO 0022 a USB portu. Podoba programu je závislá na použití 

inteligentního snímače. Podle zadání bylo potřeba vytvořit inteligentní s nímač, 

který bude v pravidelných intervalech zapisovat naměřenou teplotu na 

záznamové médium (SD paměťovou kartu).[6] 
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První důležitou části programu je inicializace paměťové karty (obr. 29).

 

Obr. 29 Inicializace paměťové karty 

 

Po inicializaci paměťove karty dochazi k postupnemu měření úbytků nápětí 

na zatěžovacích odporech. (Obr. 30) 

 

Obr. 30 Program proměření úbytků nápětí 
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void loop() 

  {  

  String dataString = ""; 

    for (int zat=0; zat<5;zat++)  

{ 

zapnout(zat);//připojení zátěže - digitální výstup na I/O pinech 5,6,7,8,9  

delay(100); // doba připojení zátěže  

vypnout(zat);//odpojení zátěže 

delay(100);//doba po odpojení zátěže  

dataString += String(napeti); 

if (zat < 6) { 

dataString += ";";  

 } 

 } 

 

Poslední důležitou části programu je zapisování proměnné dataString do 

souboru na paměťové kartě (obr. 112). Pro možnost okamžité kontroly 

zapisovaných dat na paměťovoukartu jsou take data posilana na port USB a je 

možnost je čist v průběhu měřeni v terminalu vyvojoveho prostředi ARDUINO.  

[6] 

 

Obr.31 Úložení dat do paměťové karty 
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Na kontaktním poli se pomocí LED diod a rezistorů testovala správná 

funkce měřicího zařízení a dolaďoval program mikrokontroléru, pro zápis na 

paměťové micro SD karty. Testovalo se správné nastavení digitálních výstupůa 

činnost A/D převodníků, které zaznamenávají analogový signál, představující 

velikost napětí na zkušebních rezistorech. 

 

Obr.32Nastavení digitálních výstupů 

 

 

Obr. 33Kontaktní pole 
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14.7. Měření 

 

Obr. 34 Pohled na měřící pracoviště  
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Obr. 35 Zařízení pro měření charakteristik fotovoltaických panelů 

Základním prvkem tohoto zařízení je modul areino UNO s nástavbou 

Ethernet, která obsahuje slot pro Micro SD kartu.  

 

Obr.36 Modul  arduino uno a modul Ethernet 
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Pro potřeby měření fotovoltaických panelu bylo poteba udělat měřící 

modul, který obsahuje 5 tranzistorů F7413 a 5 zátěžovacích rezistorů. Tento 

modul je vyroben tak, aby bylo snadné jej propojit s modulem areino uno a 

modulem Ethernet.  

 

Obr. 37 Měřící modul 
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Obr. 38 Měřící modul 

Procesor AT MEGA LT3652, který je jádrem modulu arduino byl 

naprogramován pro potřeby měřícího modulu.  Využívá se 5 digitálních výstupů, 

které v pravidelných cyklech spínají tranzistory se zatěžovacími rezistory a 

jednoho vstupu analogového, prostřednictvím kterého se měří úbytek napětí na 

zrovna aktivním rezistoru. 
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Hodnoty z analogového vstupu jsou postupně, podle pořadí sepnutých 

rezistorů, zapisovány na paměťovou kartu Micro SD v podobě txt souboru, kde 

každý řádek znamená jedno měření, při kterém se postupně fotovoltaický panel 

zatíží rezistory.  

 

Obr. 39 TXT soubor na Micro SD kartě  
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Intervaly mezi jednotlivými měřeními jsou volitelné a lze je v programu 

měnit dle libosti. V aktuální verzi programu je nastaven interval na jednu minutu, 

to znamená, že každou minutu se postupně v krocích 300ms připne každý z 5 

zátěžových rezistorů a změří se na něm úbytek napětí. tyto hodnoty po každém 

cyklu 5 připnutých rezistorů jsou uloženy na paměťovou kartu.  

 

Obr. 40 Měření 

Program je uzpůsoben i pro možnost měření při mnoha více zátěžích, 

které vzniknou paralelními kombinacemi rezistorů.   

Dále je využitá i sériová linka, díky které je možno v reálném čase vidět 

data ukládající se na paměťovou kartu a kontrolovat tak správnost průběhu 

měření. 

 

15. Závěr 

V práci byly popsány principy funkce fotovoltaických panelů, způsoby 

měření osvětlení, možnosti využití fotovoltaických panelů v různých aplikacích. 

Praktická část se zabývala vytvořením zařízení, které bude umět v pravidelných 

intervalech diagnostikovat fotovoltaické panely a bude moci zkoumat jejich 

správné umístění vůči slunci.  
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V práci byla popsaná konstrukce tohoto zařízení, napsaní programu a 

provedeno měření. Data z tohoto měření byla uložena na paměťové kartě Micro 

SD a stažena do osobního počítače. Posléze se data zpracovala v tabulkovém 

editoru a vznikla informace o vlastnostech měřeného fotovoltaického panelu a 

jeho správném nastavení v podobě tabulek a názorných grafů.  

V grafech je vidět, jak se choval fotovoltaický panel v průběhu dne, různě 

zatížen, pomoci zatěžovacích rezistorů. 

Tohle zařízení je schopno pomoci se správným nastavením polohy 

panelu tak, aby byl jeho příjem světelné energie, co možná největší a s tím 

související jeho výkon, využitelný v nejrůznějších aplikacích.  

Ve výsledku je samozřejmosti, že také provozovateli fotovoltaických 

panelů může pomoci s větším příkonem, pomoci obnovitelného zdroje – Slunce, 

při zachování počtu fotovoltaických panelů. 
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