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Abstrakt 

Tématem bakalářské práce je alternativní zdroj napájení pro mobilní snímače 

polohy. Práce je zaměřena na analýzu alternativních zdrojů energie, kde budou popsány 

jednotlivé zdroje energie s využitím slunečního záření, tepelné zdroje, jejich výhody 

a nevýhody. V druhé části je popsáno prováděné měření na vodíkovém palivovém 

článku a jeho možnost použití. Na závěr bakalářské práce je navržen snímač a zdroj 

pro sledování polohy. 
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Abstract 

The theme of the Bachelor's thesis is an alternative power source for mobile 

sensors. The work is focused on the analysis of alternative sources of energy, where 

they will describe each of the energy sources with solar radiation, heat sources, 

their advantages and disadvantages. In the second part is described by measurements 

on hydrogen fuel article and its ability to use. At the conclusion of Bachelor thesis 

is designed for source tracking sensor and the position of the car.  
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1. Úvod 

V úvodu bych chtěl poukázat, co vlastně energie je, že existují různé energie, 

a také že spotřeba na celém světě vzrůstá a jsme nuceni zpracovávat co nejvíce energie 

z obnovitelných zdrojů. 

Slovo energie je odvozeno z řeckého slova smyslu energos význam aktivity. 

Energie je vlastnost systému, který popisuje schopnost vykonávat nějakou práci 

v soustavě. Podle mezinárodní soustavy jednotek, na počest anglického fyzika 

Jamese Prescotta Joula (1818 – 1869), se nazývá jednotka měření pro energii joule (J).  

Ačkoli energie nemůže vzniknout nebo zmizet, tak může být transformována 

z jedné formy do druhé. Přeměna energií se nazývá práce nebo výkon. Její nevýhodou 

je, že se v žádném případě nedá recyklovat. 

V první části bakalářské práce, se budu snažit poukázat na různé alternativní 

zdroje energie a tepelné zdroje, které se pořád vyvíjejí a měly by nahradit klasické 

zdroje. Na závěr kapitoly vždy shrnu výhody a nevýhody obnovitelných zdrojů 

a tepelných zdrojů. 

Ve druhé části práce seznámím s prováděným měřením vodíkového palivového 

článku, které se provádělo pod různými zátěžovými odpory a z výsledku měření, 

se pokusím vybrat vhodný zdroj, který lze použít a navrhnout možnosti pro napájecí 

zdroj snímače polohy vagonu, který by měl splňovat podmínky sledování 

v jakémkoliv čase a místě. 
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2. Alternativní zdroje energie 

V nedávné době se šířil názor, že na Zemi jsou nevyčerpatelné zásoby 

základních energetických surovin a to uhlí, ropy a zemního plynu. Najednou se všichni 

diví nad tím, že se začalo mluvit o celosvětové energetické krizi, která by mohla 

z důvodu ubývání surovin nastat. Z tohoto důsledku, že by mohly dojít energetické 

zdroje, a to přináší také obavy. Na světě jsou státy, které vydělávají třeba jen na prodeji 

ropy a nemají žádnou další alternativu příjmu a budou muset najít jiné zdroje příjmu. 

V současné době, spotřeba energií zaznamenává velký růst a to z různých důvodů. 

Jedním z nich je v rozvoji vyspělých zemí, hlavně světových hospodářských špiček. 

Dalším přispěvatelem je i zvyšování životní úrovně v zemích 3 světa. Z těchto 

uvedených důvodů, je celkem jasné, že tyto zdroje nejsou bezedné a tímto nastane 

situace, že tradiční zdroje energie (ropa, uhlí, zemní plyn) dojdou. Podle různých 

průzkumů a odhadů by to mohlo být kolem 50-ti let. Určitě se bude třeba ubírat směrem 

využití možností jiných obnovitelných zdrojů energie a ne čekat na to, že by se mohla 

lidská populace ocitnout bez surovin na výrobu energie. V současné době se čím dál 

více využívají alternativní (obnovitelné) zdroje energie, pro které platí, že mají být 

k dispozici lidstvu trvale. Obnovitelné zdroje mají schopnost částečné nebo celkové 

obnovy a to samostatně a nebo za pomocí člověka. Obnovitelnými zdroji je na mysli 

obnovitelné nefosilní přírodní zdroje, mezi ně patří energie větru, energie slunečního 

záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu a mnoho 

dalších vhodných řešení. Velkým nedostatkem a problémem u těchto alternativních 

zdrojů energie je jejich finančně nákladná výstavba a také u některých z nich limitující 

prostory pro jejich výstavbu [1]. 

2.1. Sluneční energie 

Sluneční energie má svůj původ v nitru Slunce, kde probíhá jaderná 

syntéza – přeměna vodíku na helium. Přitom hmotnost jádra atomu vznikajícího helia 

je nižší než hmotnost čtyř protonů v jádrech atomů vodíku, které do reakce vstupují. 

Tento rozdíl hmoty se při reakci přemění na energii, která je ze Slunce vyzařována 

do kosmického prostoru [1]. 

Sluneční záření na cestě k Zemi není ničím pohlcováno a přichází na hranici 

atmosféry v původní podobě, avšak při značně zmenšené hustotě zářivého toku tím, 

že výkon se s rostoucí vzdáleností rozptýlí na větší plochu [2] [3]. 
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Sluneční záření dopadající na Zemi vstupuje do atmosféry ve výšce zhruba 

1000 km od zemského povrchu. Atmosféra se skládá převážně z dusíku a kyslíku. 

Ve výškách nad 60 km pohlcují tyto atmosférické plyny sluneční ultrafialové 

a rentgenové záření a ionizují se (ionosféra). Níže ve výškách 20 až 30 km, se nachází 

vrstva s velkým obsahem ozónu (ozónosféra). Zde se pohlcuje zbývající část životu 

nebezpečného ultrafialového záření. V nejnižších vrstvách atmosféry (v troposféře) 

dochází k pohlcování slunečního záření vodní parou, CO2, prachem a kapkami vody 

v mracích [3]. 

Slunce září jako absolutně černé těleso s povrchovou teplotou okolo 5800 K. 

Sluneční záření zahrnuje vlnové délky od 10
-10

 m (rentgenové a ultrafialové záření) 

až do několika metrů (rádiové záření). Největší část energie, která dosahuje zemského 

povrchu po průchodu atmosférou, však připadá na vlnové délky 0,3 až 3 mikrometry 

(světelné a infračervené záření) [4]. 

Zatím co na vnější povrch atmosféry dopadá sluneční záření v nerozptýlené 

formě, průchodem atmosférou dochází k rozptylu na částicích prachu, krystalcích ledu 

či kapičkách vody. Část zářivého toku pak z oblohy přichází ve formě rozptýleného, 

tzv. difuzního slunečního záření, které nemá směrový charakter a část ve formě přímého 

slunečního záření s výrazně směrovým charakterem. Kromě přímého a difuzního záření 

se může uplatnit i odražené sluneční záření. Podíl jednotlivých složek slunečního záření 

závisí na čistotě atmosféry a oblačnosti. Jelikož se oblačnost mění, používá se pro 

ohodnocení dopadající sluneční energie průměrná hodnota v měsíci. Příklad vlivu 

oblačnosti na velikost ozáření v letním období je uveden v tabulce 1 [4]. 

Tabulka 1  Hodnoty celkového slunečního ozáření  

Ukazatel G=Gb+Gd Poměr Gd/G 

Jasná obloha 800 – 1000 W/m
2 

10 – 20 % 

Lehce zataženo 400 – 700 W/m
2 

podle oblačnosti 

Silně zataženo 100 – 300 W/m
2 

100 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

V tabulce 2 jsou uvedeny typické hodnoty denních dávek slunečního ozáření 

v různých obdobích roku při zcela jasném dni. Výrazně nižší hodnoty v zimním období 

jsou dány především kratší dobou slunečního svitu a zvýšenou oblačností. 

Vliv oblačnosti v jednotlivých měsících poněkud mění možnosti dopadající sluneční 

energie a projevuje se i podíl difuzního záření [4]. 
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Tabulka 2  Maximální denní dopadající sluneční energie během roku   

Léto 8 kWh/m
2
/den 

Zima 3 kWh/m
2
/den 

Přechodné období 5 kWh/m
2
/den 

Zdroj: vlastní zpracování 

Ročně dopadlá sluneční energie na optimálně orientované plochy 

se v České republice pohybuje od 1000 do 1200 kWh/m
2
/rok. Rozložení dopadající 

sluneční energie v jednotlivých oblastech ČR je znázorněno na obrázku 1 [1]. 

 

Obrázek 1  Průměrný roční úhrn globálního záření [MJ/m²] [1] 

2.1.1. Využitelnost solární energie 

V žádném případě se nám nepodaří zhodnotit všechnu solární energii, která je 

k dispozici (dopadá např. na dům). Při využívání této energie je řada ovlivnění, z nichž 

tři jsou asi nejvýznamnější: 

 Pohlcování systému není 100 procentní. 

 Okamžitá nabídka není vždy aktuální se spotřebou. 

 Velká finanční náročnost. 

Mimo tyto ukazatele se řadí i takové jako to, že se nedají zařízení pro využití solární 

energie postavit kdekoliv [2] [5]. 

2.1.2. Využití solární energie 

Za období rozmachu solární energie se naskytlo mnoho zajímavých možností 

využití, ale jen malá část má uplatnění. Nabízí se dělení podle toho, k jaké energetické 

přeměně při tom dochází: 
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 Přeměna slunečního záření na teplo. 

 Přeměna na elektrickou energii. 

 Přeměna na mechanickou nebo chemickou energii. 

 Využití fotochemických účinků slunečního záření. 

2.1.3. Výhody a nevýhody solární energie 

Solární energie patří do skupiny takzvaných obnovitelných zdrojů, což s trochou 

zjednodušení znamená, že bude k dispozici stále. Její využívání má minimální dopady 

na životní prostředí, neprodukuje škodlivé odpady a v podstatě nijak neovlivňuje 

tepelnou rovnováhu Země. Vlastně je k dispozici zdarma, nehrozí zastavení dodávek 

a cena se nezvyšuje. 

Na druhou stranu se najdou i nevýhody a to závislost na počasí, solární systém 

musí být relativně velký a potřebujeme další zdroj, při nedostatku slunečního záření [2]. 

2.2. Fotovoltaický článek 

První zmínka o fotovoltaickém článku se objevila v devatenáctém století a jako 

první vznikl jen v tuhé fázi, bez elektrolytu a zasloužili se o to pánové Adams a Day. 

Další posun ve vývoji učinil Fritts, kde jeho počáteční články už měly plochu kolem 

30 cm
2
 a účinnost kolem 1%. V začátcích byl rozvoj zpomalen také tím, že nebylo 

zřejmé, jaký je mechanismus vzniku elektrického proudu ve fotovoltaických článcích 

a jaké můžeme mít možnosti a omezení při přeměně energie sluneční na energii 

elektrickou. Velkým přínosem na startu k moderním fotovoltaickým článkům byla 

příprava krystalů křemíku, kterou vyvinul Jan Czochralski a patentoval Russell S. Ohl 

v roce 1946 v USA [3] [4]. 

Dalším mezníkem pro rozvoj tohoto odvětví bylo využití fotovoltaických článků 

jako zdroje energie na umělých družicích po roce 1957. Na Zemi se uplatnily solární 

fotovoltaické články až v sedmdesátých letech minulého století, z důvodu snižování 

ceny [2] [3] [4]. 

Rozmach fotovoltaických článků lze přičíst období po ropné krizi 

v sedmdesátých letech, protože se hledaly možnosti, jak nebýt závislý na ropě [2] [6]. 
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2.2.1. Fotovoltaický článek a principy 

Základ, který umožní přímou přeměnu světelné energie na elektrickou 

je fotovoltaický článek, je to vlastně destička, na které při dopadu slunečního záření 

vznikne fotovoltaické napětí. Tato destička je nejčastěji složena z monokrystalu 

křemíku a to z důvodu, že kovalentní vazby v křemíku nejsou zdaleka tak pevné 

a k uvolnění elektronů z vazeb u křemíku postačí dodat značně malé energie. 

Pro využití křemíku ve fotovoltaickém článku, se musí určitým způsobem upravit 

přidáním menšího množství jiných prvků. Například přidáním malého množství fosforu, 

dosáhneme lepšího uvolnění elektronu, už při daleko menší dodané energii. Napětí na 

jednom fotovoltaickém článku při zátěži okolo 0,5 V, což znamená nízkou hodnotu 

a proto je nutné několik článků zapojovat do fotovoltaického modulu. Ve většině 

případů se spojuje 36 i více článků, aby bylo dosaženo dostatečného napětí. Sériové 

zapojení proto, aby tekl všemi články stejný proud. Při tomhle vzniká další důležitá 

vlastnost, že je potřeba mít osvíceny všechny články přibližně stejně osvíceny, 

aby nedocházelo ke snižování výkonu. Existuje možnost tento problém eliminovat, 

pomocí překlenovacích diod a docílíme stavu, výstupní napětí se sníží o napětí 

překlenuté části, ale proud není omezen, což je důležité při zapojení více modulů 

do série [1] [6]. 

2.2.2. Základní typy fotovoltaických článků 

Vývoj fotovoltaických článků má za sebou už pět desetiletí a v tomto období 

byla vyvinuto řada typů a konstrukcí s využíváním různých materiálů. V tabulce 

3 je poukázáno na různé typy solárních článků. 

Tabulka 3  Obvyklé a maximální účinnosti různých typů křemíkových solárních článků  

Typ Obvyklá účinnost % 
Maximální účinnost dosažená v 

laboratoři % 

Monokrystalický křemík 14 až 17 25 

Polykrystalický křemín 13 až 16 20 

Amorfní křemík 5 až 7 12 

Zdroj: vlastní zpracování 
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První generace – články vyráběné z destiček monokrystalického křemíku, 

v nichž je tvořen velkoplošný p-n přechod. Typ vyznačující se dobrou účinností 

a dlouhodobou stabilitou výkonu a pořád patří k nejvyužívanějším typem. 

K nevýhodám se řádí relativně velká spotřeba velmi čistého, a teda drahého křemíku 

a poměrně velká náročnost výroby [1] [2]. 

Druhá generace – vyznačuje snahou snížení množství křemíku a zlevnit výrobu 

použitím tenkovrstvých článků. K nejběžnějším patří články polykrystalického, 

mikrokrystalického nebo amorfního křemíku. K nevýhodám patří daleko menší stabilita 

a nižší účinnost. V současné době se používají i jiné materiály než křemík. 

Nově je požadována pružnost a ohebnost u tenkovrstvých článků. Z příkladů 

můžeme zmínit využívání nepropustné fotovoltaické fólie, která se nalepí na 

opravovanou plochou střechu a zároveň vyrábí elektřinu. Rozvoj je také použití 

fotovoltaických článků, jako součást oblečení, ruksaků a umožní tím napájení 

přenosných zařízení [1] [2]. 

Třetí generace – kompozitní, z jednotlivých vrstev složené fotovoltaické články, 

schopné efektivně využívat širokou část slunečního spektra. Způsobeno tím, že každá 

vrstva umí využít světlo v určitém rozsahu vlnových délek a to záření, které nevyužije, 

propustí do hlubších vrstev [2] [4] [5]. 

2.2.3. Monokrystalické články 

Jsou základní a nejstarší typ fotovoltaických článků a jsou vyráběné 

z monokrystalického křemíku, to je rozměr krystalů je v řádu 10 cm. To neznamená, 

že musí jít o jeden neporušený krystal. Výroba z ingotů polykrystalického křemíku, 

pomalým tažením zárodku krystalu z taveniny velmi čistého křemíku. Jde o docela 

energeticky a technicky náročnou technologii a tedy se nemůžeme divit, že se hledaly 

možnosti, jak ji zlevnit. Možností je táhnout z taveniny tenký monokrystalický pásek, 

který se dá rozřezat na solární články mnohem snadněji a ze stejného množství křemíku 

se dá vyrobit dvojnásobná plocha fotovoltaických článků, ale účinnost je o něco nižší 

než u metody z velkých ingotů [2] [3]. 

2.2.4. Polykrystalický křemík 

V současné době jde o nejběžnější typ článků. Výroba spočívá v odlévání 

čistého křemíku do vhodných forem a řezáním vzniklých ingotů na tenké plátky. 
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Jde o jednodušší metodu než je tažení a výhodou je, že můžeme připravit bloky 

se čtvercovým nebo obdélníkovým průřezem. Takto vyrobené články mají však trochu 

horší elektrické vlastnosti, protože na styku jednotlivých zrn je větší odpor. Hlavní 

výhodou je to, že výchozí surovina je levnější a lze je vyrábět ve větších rozměrech 

a různých tvarech. Tímto dostávají zajímavější vzhled, viditelné hranice krystalů 

připomínají leštěný kámen. Můžeme se s tímto typem setkat na fasádních obkladech 

namísto mramoru nebo skla [1] [2]. 

2.2.5. Amorfní křemík 

Výroba je založena na rozkladu vhodných sloučenin křemíku ve vodíkové 

atmosféře. Tímto způsobem se dají připravit velmi tenké vrstvy křemíku na skleněné, 

nerezové nebo plastové podložce. Díky větší absorpci slunečního záření může být 

podstatně tenčí, už vrstva o tloušťce 1 mm pohltí 90 % slunečního záření. Tyto články 

mají výhodu v tom, že spotřebují daleko méně materiálu a ve velkosériové výrobě 

vyjdou daleko levněji. Dají se použít jako krycí fólie na střechy nebo našít na oblečení. 

U těchto článků se zatím vyskytuje docela hodně proti, ale mají před sebou ještě 

možnosti vývoje směrem k dosažení vyšších účinností. [3] [4]. 

2.2.6. Nové trendy fotovoltaických článků 

V této době probíhá neustále vývoj fotovoltaických článků. V minulosti byla 

motivace nutnost hledat účinnější, lehčí a odolnější typy článků pro použití v kosmu. 

V současné době jde hlavně o dosažení co nejlepšího poměru cena/výkon, aby byla 

elektřina z fotovoltaických článků konkurenceschopná v porovnání s cenou elektřiny 

z uhelných nebo jaderných elektráren. Jsme v období, kdy expanduje fotovoltaický 

průmysl, ale tomu nepomáhá nedostatek vstupní suroviny křemíku pro výrobu 

klasických monokrystalických a polykrystalických článků. Z tohoto důvodu vzniká tlak 

na vývoj nových druhů článků, které budou využívat jiného materiálu než křemík. 

[1] [3] [4]. 

2.2.7. Solární teplo 

Záření ze slunce jednoduchou přeměnou můžeme přeměnit v tepelnou energii. 

Změna spočívá v pohlcení záření povrchem tuhých látek a kapalin, při čemž se energie 

fotonů mění v teplo. Hlavním prvkem je tmavá absorpční plocha, která se přijímáním 

slunečního záření ohřívá. Takto získaná tepelná energie je pak z pohlcujícího povrchu 

odváděna teplonosnými látkami, vodou, nemrznoucí směsí nebo vzduchem.  
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Kapalinové solární kolektory mají největší využití při aplikaci v budovách, 

pro vzduchové je využití v ČR jen zřídka a slouží na předehřev vzduchu pro větrání, 

nebo při cirkulačním vytápění [1]. 

2.2.8. Výhody a nevýhody fotovoltaických panelů 

Výhody fotovoltaických panelů: 

 Sluneční energie dostupná všude a zdarma. 

 Nemá špatný vliv na ekologii. 

 Jednoduchá stavební konstrukce. 

 Zařízení patří ke spolehlivějším. 

 Provoz zařízení je bezhlučný a nenáročný na obsluhu. 

Nevýhody fotovoltaických panelů: 

 Poměrně malá doba slunečního svitu. 

 Investiční náklady (platí čím menší, tím dražší). 

 Malá životnost zařízení. 

 Nutnost záložního zdroje. 

 Účinnost přeměny malá, větší nároky na plochu článků. 

2.3. Palivové články 

Známost funkce palivových článků se datuje k roku 1839. Odpovídá v podstatě 

obrácené vodní elektrolýze. Dodávat může vodík nejen termickou, ale i elektrickou 

energii. Základními stavebními součástmi článku jsou dvě elektrody, kterými se odebírá 

vyrobený proud. Palivovému článku se dodává vodík a kyslík. Stopy opotřebení článku 

se prakticky neobjevují. Když se použijí vhodné katalyzátory lze místo vodíku použít 

i jiná paliva, např. metylalkohol, benzín, zemní plyn nebo hydrazin. Při rekombinaci 

(spojení jednoho nebo několika volných elektronů s iontem v neutrální atom) vodíku 

s kyslíkem nevznikají doslova žádné škodlivé látky, jen teplý vzduch a vodní pára 

opouštějící výfuk. Vodíkové články mají ale nejvyšší účinnost (asi 80%) a jsou 

technicky nejlépe vyvinuty. Výkon vodíkových článků stoupá do netušených výšek. 

Při počtu jednoho palivového článku s vodíkem vytváří na 1 cm
2
 plochy elektrody 

při napětí 0,7 V proud 50 – 150 mA. Pokud při zapojení použijeme většího počtu článků 

za sebou a vedle sebe mohou být získána větší napětí a větší proudy, podobně jako 

u baterií. K velkým výhodám těchto článků je to, že nemají vliv na životní prostředí. 
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Princip funkce článku nespočívá v hoření, a proto způsobované znečištění vzduchu 

je pro srovnání s jinými způsoby zanedbatelné. K dalším výhodám patří hlučnost, 

ta je malá, protože jen systémy k dodávání paliva (pumpy, dmychadla apod.) 

mají pohyblivé části. Z tohoto důvodu se odvíjí nepřítomnost vibrací. Při použití 

trakčních elektromotorů umístěných na náboji kola, které jsou elektronicky řízené 

a regulované, odpadne převodovka, kardanová hřídel a rozvodovka. Palivové články 

je možno umísťovat do prostorů, kdy byl dříve spalovací motor [7] [8] [9] [10]. 

Při jejich nesporných výhodách se vyskytuje i nevýhoda palivových článků a tou 

je jejich cena. Když by chtěli soupeřit se spalovacím motorem, musí snížit pořizovací 

cenu. Vždyť každá pohonná jednotka obsahuje přibližně 50 gramů platiny, 

která se používá jako katalytický povlak v modulu palivového článku. Je zajímavé 

srovnání, pokud by veškerý nynější automobilový park byl vybavený palivovými články 

spotřeboval by polovinu světové produkce platiny. Bude se muset při vývoji nutně 

hledat náhradu platiny, např. na bázi kovových oxidů. Další nevýhodou provozu 

s palivovými články je dnes nedostatečná infrastruktura tankovacích míst [7] [8] [9].  

Alkalické palivové články pracují při teplotách mezi 70 - 90°C a jsou tudíž 

označovány jako nízkoteplotní palivové články. Kyselé palivové články, které obsahují 

jako elektrolyt kyselinu fosforečnou, mají naproti tomu pracovní teploty mezi 

180 - 200°C [7] [9]. 

2.3.1. Palivové články, rozdělení, vlastnosti, principy 

Budeme popisovat funkci základních principů nejvýznačnějších 

a nejperspektivnějších typů palivových článků (AFC, PEFC/PEMFC, PAFC, DMFC, 

MCFC, SOFC). U každého z těchto typu jsou uvedeny základní provozní vlastnosti, 

probíhající chemické reakce, výhody a nevýhody [7] [8] [11]. 

Palivové články jsou systémy, které chemickou energii elektro aktivních 

materiálů (paliva a oxidovadla) převádějí přímo na elektrický proud. Protože se aktivní 

materiály přivádějí na elektrody, kde reagují, přičemž se elektrody neúčastní chemické 

reakce, mohou být články v provozu teoreticky neomezenou dobu. Životnost elektrod 

omezuje životnost palivových článků. Funkce elektrod v elektrochemické reakci těchto 

systémů je pouze katalytická, což je hlavní rozdíl oproti primárním a sekundárním 

zdrojům. 
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Jedním z nejlépe prostudovaným systémem v současné době je 

kyslíko – vodíkový palivový článek. Souhrnnou chemickou rovnici lze psát ve tvaru: 

2  H2  O2  2 H2O (1) 

Palivový článek tohoto typu má poměrně velkou nevýhodu a to je jeho pomalá 

reakce na změnu zátěže. Lze to vysvětlit tak, že palivový článek není schopen 

dostatečně rychlé odezvy na změnu proudových nároků (dodat více proudu, než kolik 

dovoluje použitý katalyzátor). S tohoto důvodu by se jeho praktické uplatnění zúžilo 

pouze na aplikace, které předpokládají stále stejný proudový odběr. Snahou v praxi 

je odstranit vyskytující se nedostatek a v současné době se používá paralelně řazený 

velký elektrochemický kondenzátor nebo akumulátor [8] [9] [11]. 

V téhle době už známe celou řadu typů palivových článků, které lze rozdělovat 

podle nejrůznějších kritérií. V následujícím textu budou v krátkosti shrnuty 

nejvýznačnější a nejperspektivnější z nich. 

Alkalický palivový článek (AFC - alkaline fuel cell) 

U tohohle typu se jedná o nízkoteplotní kyslíko - vodíkový článek s alkalickým 

elektrolytem. Ten může být tvořen KOH nebo NaOH v koncentracích 35 - 50 %. 

Operační teplota se nejčastěji pohybuje kolem 60 - 90 °C, článek však může pracovat 

i při pokojové teplotě. Články využívané v kosmických letech projektu Apollo byly 

provozovány při teplotách 250 °C s koncentrací elektrolytu 85 % KOH. 

Základní elektrodové reakce můžeme psát ve tvaru: 

Katoda: O2   2 H2O   4 
  4 OH     E0 = 0,401 V (2) 

Anoda: 2 H2  4 OH   4 H2O   4 
      E0 = 0,828 V (3) 

Souhrnná rovnice:  2 H2  O2   2 H2O     E0 = 1,229 V (4) 

V alkalickém elektrolytu je kinetika kyslíkové redukce podstatně rychlejší než  

v kyselém prostředí. To spolu s nízkou korozivostí umožňuje použití neplatinových 

katalyzátorů, což může vést k citelnému snížení ceny těchto systémů. Další výhodou 

je poměrně jednoduchá konstrukce článku. 

U tohohle typu AFC článku máme i velkou nevýhodu a tou je citlivost 

elektrolytu na CO2.  
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Ten v hydroxidech tvoří málo rozpustné uhličitany, což vede ke snižování vodivosti 

elektrolytu a zanášení pórů a tím ke zvyšování ztrát. K zamezení tohoto jevu je nutná 

velká čistota přiváděných plynů H2 a O2. 

Palivových článků a jejich využití se v posledních letech orientovalo na jiné 

typy. Touhle dobou však dochází k renesanci AFC. Jako příklad lze použít projekty 

AFC energy, které využívají odpadního vodíku při výrobě chloru. Při větším používání 

se zjistilo, že hlavní nevýhodu AFC, tj. znečištění elektrolytu oxidem uhličitým, lze 

snadno eliminovat pravidelnou výměnou elektrolytu. To vede k obnovení plné účinnosti 

článku. Účinnost AFC se pohybuje kolem 60 - 80 % [7] [11] [12]. 

Palivový článek s polymerním elektrolytem (PEFC - polymer electrolyte fuel cell, 

nebo PEFMC - polymer electrolyte membrane fuel cell) 

Jako elektrolyt je použita polymerní iontoměničová membrána. Jedná se  

o polymer s funkčními skupinami kyselin nebo zásad. V současnosti se nejčastěji 

používá iontoměničová membrána známá pod obchodním názvem NAFION
®
, 

nebo podobné. NAFION
®
 má strukturu odvozenou od Teflonu

®
, na kterou jsou 

navázány boční řetězce obsahující skupiny kyseliny sulfonové. Skupina SO3H  má 

vlastnosti velmi silné kyseliny a může uvolňovat ionty H , které jsou v polymeru volně 

pohyblivé. Vzhledem ke kyselému charakteru elektrolytu lze psát elektrodové reakce: 

Katoda: O2   4 H O   4 
    6 H2O     E0 = 1,229 V (5) 

Anoda: 2 H2  4 H2O    4 H O   4 
      E0 = 0 V (6) 

Souhrnná rovnice: 2 H2         2 H O      E0 = 1,229 V (7) 

Výhody pevného nebo polymerního elektrolytu jsou zřejmé. Funkce článku nezávisí na 

jeho poloze, a proto se tyto články velmi dobře hodí pro mobilní aplikace 

či elektrickou trakci. Vzhledem k tomu, že jediná látka v kapalné fázi je voda, odpadají 

také problémy s vnější korozí. Také oproti AFC nevadí přítomnost CO2 v přiváděných 

plynech. Bohužel jsou však kyselé polymerní membrány velice citlivé na ionty 

obecných kovů, které blokují membránu. Z toho důvodu je nutné používat platinové 

katalyzátory. Navíc je nutné tyto články vkládat do pouzder odolných vůči korozi, 

například z pozlaceného titanu, což velice zvyšuje cenu PEFC. 
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Kritický pro funkci palivového článku je tzv. "vodní management". Membrány 

musí být hydratovány, tudíž se voda nesmí odpařovat rychleji než vzniká. V opačném 

případě prudce klesá vodivost membrán. Z toho také vyplývá pracovní teplota PEFC, 

která nesmí přesáhnout 100 °C. V reálných aplikacích se využívá konstrukce zvaná 

"Membrane electrode assembly" (MEA). Tento termín označuje polymerní membránu 

s nalisovanými katalytickými vrstvami kladné i záporné elektrody a opatřené difúzními 

vrstvami Na obrázku 2 je ukázán nákres článku. Celková tloušťka takové sestavy 

zpravidla nepřesahuje 1 mm. Z toho vyplývá velice snadná manipulace. Další výhodou 

je pak malá technologická náročnost výroby. 

   

 

  1. polymerní membrána ( 50 μm) 

 2. katalytická vrstva ( 10 – 20 μm) 

 3. dyfúzní vrstva ( 300 μm)  

 

 

 

 

 

Obrázek 2  Nákres struktury MEA [11] 

Účinnost PEFC se pohybuje kolem 50 - 60 %. Po překonání uvedených nevýhod 

se tento typ článků jeví velmi perspektivní. Také je snaha nahradit drahou membránu 

NAFION
®
 levnější variantou, případně membránou alkalického typu. Ta by umožnila 

použití neplatinových katalyzátorů a tím i další snížení ceny [7] [11] [12]. 

Palivový článek s kyselinou fosforečnou (PAFC - phosphoric acid FC) 

U tohohle typu jde o středně teplotní systém H2 - O2, kde je jako elektrolyt 

použita koncentrovaná kyselina fosforečná. Reakční rovnice proto odpovídají rovnicím 

(5), (6) a (7). Pracovní teplota se pohybuje v rozmezí 160 - 220 °C. Při nižších teplotách 

ztrácí kyselina fosforečná iontovou vodivost a tuhne v krystalické podobě. 

Teplota těchto článků proto nesmí klesnout pod 45 °C. 

Kyselý charakter odstraňuje problémy s absorpcí CO2, navíc koncentrovaná 

H3PO4 účinně brání korozi některých kovů. Rovněž odpadají problémy s vodním 

managementem. Vyšší teplota zvyšuje reakční rychlost proudotvorných reakcí.  

Ze stejného důvodu však, v souladu se zákony termodynamiky, klesá rovnovážné napětí 

článku. Na obou elektrodách jsou vyžadovány platinové katalyzátory. 
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Mezi největší nevýhody lze řadit pomalý start článku z důvodu nutnosti 

předchozího vyhřátí na pracovní teplotu. Proto se tento systém nehodí k mobilním  

a trakčním aplikacím. Naopak přijatelná cena umožňuje použití v méně obydlených 

oblastech vzdálených od elektrovodné sítě. Jsou známy stacionární generátory podobné 

UNIMO buňkám o výkonech okolo 100 kW, realizovaný výkon je až do 11 MW. 

Jako palivo se používá vodík, který je v předřazených konvertorech vyráběný 

z uhlíkatých paliv (zemní plyn, LPG, atd.). Tyto články jsou rovněž méně choulostivé 

vůči stopám oxidu uhelnatého z konvertovaných paliv [7] [11] [12]. 

Methanolový palivový článek (DMFC - direct methanol fuel cell) 

Tenhle typ článku pracuje při teplotě cca 100 °C.  Patří k vlastně vylepšené verzí 

PEFC a je také vybaven membránou ze syntetického materiálu jakožto elektrolytu. 

Palivový článek typu PEM používá jako plynu vedeného k anodě vodíku, typ DMFC 

používá kapalný methanol, popř. plynný methanol v závislosti na typu aplikace. 

K platinovému katalyzátoru se na anodě přidává ruthenium, které zabraňuje otravě 

platiny meziprodukty vzniklými během reakce. Tyto meziprodukty mají charakter 

skupin -COH nebo -CO a přecházejí na částice ruthenia, kde se dokončuje jejich 

odštěpení jako CO2. 

Elektrodové reakce lze psát: 

Katoda: 1   ⁄        
    6                E0 = 1,229 V (8) 

Anoda:                   
            E0 = 0,046 V (9) 

Souhrnná rovnice:       1 
 
 ⁄                      E0 = 1,183 V (10) 

Fyzické vlastnosti vody a methanolu vedou k unikání methanolu z anody přes 

membránu ke katodě, kde se spaluje bez užitku. Tento efekt zvaný methanol cross-over 

v důsledku způsobuje smíšený potenciál na katodě a v celkovém pohledu snižuje napětí 

článku. Tento jev a mnohem pomalejší oxidace methanolu než vodíku mají za následek, 

že výkon i účinnost DMFC je menší než PEFC. Výhodou je snadné ukládání paliva 

s vysokou hustotou energie a jednoduchá konstrukce článku. Toho se využívá 

v přenosných aplikacích. 
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DMFC představují určitou alternativu k palivovým článkům typu PEM, 

především v oblastech mobilního použití vykazují větší výhody než-li PEM palivové 

články. Existující čerpací stanice by se nemusely nákladně přestavovat ke skladování 

methanolu, jak by tomu muselo být v případě vodíku [7] [11] [12]. 

Palivový článek s roztavenými uhličitany (MCFC - molten carbonate fuel cell) 

Palivové články s roztavenými uhličitany patří do skupiny vysokoteplotních 

palivových článků. Tomu odpovídá rozsah pracovních teplot 600 - 700 °C.  

Jako elektrolyt se používá roztavená směs alkalických uhličitanů. Zpravidla se jedná  

o směs uhličitanů lithia, draslíku a sodíku, která je umístěna v tuhé porézní keramické 

matrici na bázi Li2OAl2O3. Při pracovní teplotě článku tvoří směs uhličitanů vysoce 

vodivou taveninu, ve které je uhličitanovým aniontem CO3
2-

 umožněna iontová 

vodivost. 

Tento typ vyžaduje spolu s kyslíkem přivádění oxidu uhličitého CO2 na katodu 

článku, kde je elektrochemicky přeměňován na ionty CO3
2-
. Tyto ionty se pak pohybují 

roztaveným elektrolytem směrem k anodě, kde reagují s přiváděným palivem za vzniku 

vody a CO2. Jako palivo lze používat vodík či oxid uhelnatý CO,  

v praxi se používá zpravidla směs obou plynů. Ta vzniká například reformací metanu 

vodní parou. Vzhledem k vysoké pracovní teplotě je možné metan či další paliva 

dokonce reformovat přímo uvnitř článku za pomocí vodní páry vznikající na anodě. 

Z toho pak můžeme vyjít pro zapsání jednotlivých elektrodových reakcí. 

Reakce na anodě při použití vodíku jako paliva: 

H2     
  
 
  H2     C 2   2e

  (11) 

Reakce na anodě při použití oxidu uhelnatého CO jako paliva: 

      
  
 
         

  (12) 

Kromě toho ještě na anodě zpravidla probíhá boční reakce oxidu uhelnatého s vodní 

párou za vzniku vodíku: 

                (13) 
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Reakce na katodě lze psát ve tvaru: 

1   ⁄              
      

  
 (14) 

Kinetika reakcí je velice rychlá a proto je možné na elektrodách používat neplatinové 

katalyzátory. Anoda tvoří různé typy slitin na bázi Ni-Cr nebo Ni-Cr-Al, katoda 

je nejčastěji tvořena NiO, často dopovaným lithiem. Problémy na katodě způsobuje 

rozpustnost NiO v tavenině elektrolytu. Ionty niklu pak postupně přecházejí k anodě, 

kde se redukují na kovový nikl. To může vést až ke zkratování článku. Výhodou tohoto 

typu palivového článku je rychlá kinetika elektrodových reakcí a vzhledem k vysoké 

teplotě i možnost přímé konverze zemního plynu či jiných druhů uhlíkatých paliv. 

Vysoká teplota však naopak přináší problémy s teplotním pnutím materiálů. V souladu 

se zákony termodynamiky je nižší i rovnovážné napětí článku (okolo 1,04 V). Tento typ 

článku vyžaduje zdroj energie pro vyhřívání článku při startu. To má za následek 

snížení účinnosti a zároveň nemožnost okamžitého startu [7] [11] [12]. 

Palivové články s tuhými oxidy (SOFC - solid oxide fuel cell) 

Ke skupině představitelů vysokoteplotních palivových článků patří palivové 

články s tuhými oxidy. Jejich pracovní teplota se pohybuje v rozmezí 800 - 1000 °C. 

To opět umožňuje přímou konverzi uhlíkatých paliv. Jako elektrolyt je použit iontově 

vodivý keramický materiál. Zpravidla se jedná o oxid zirkoničitý ZrO2 stabilizovaný 

oxidy ytria Y2O3. Ten se v rozsahu pracovních teplot článku stává vodivým pro ionty 

kyslíku, kterým umožňuje transport od katody k anodě. Iontová vodivost je při teplotě 

okolo 1000 °C srovnatelná s vodivostí kapalných elektrolytů. Pro zvýšení vodivosti při 

teplotách okolo 650 - 750 °C se v současné době používají materiály na bázi ZrO2 

s přísadou Sc2O3. Jako palivo je možné používat H2, CO nebo produkty katalytického 

reformování uhlíkatých paliv, např. metanu CH4. Podle použitého paliva pak můžeme 

zapisovat elektrodové reakce na anodě. 

Pro použití vodíku nabývá rovnice tvaru: 

        2  
     2 H2        

  (15) 

V případě použití paliva CO: 

             2 C      
  (16) 
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Reakce na katodě lze psát ve tvaru: 

     
    2      (17) 

Vhodný materiál pro anody se používají směsné keramicko-kovové sintrované 

materiály na bázi Ni, které se zpravidla stabilizují přídavkem ZrO2. Jako katodové 

materiály se zpravidla rovněž používají vysoce porézní struktury na bázi LaMnO3 

dopovaného stronciem. Keramické materiály špatně snášejí opakované změny teplot, 

což může vést až k jejich praskání. Stejně tak další nevýhody jsou v podstatě shodné 

s vlastnostmi předchozího typu vysokoteplotního palivového článku. Rovnovážné 

napětí však vlivem vyšší teploty klesá až na hodnotu o 100 mV nižší než jen 

rovnovážné napětí článků MCFC. Výhodou článku je, že nevyvolává korozi, eliminuje 

problémy spojené s kapalným elektrolytem a neklade žádné požadavky na tvar článku 

[7] [8] [9] [11] [12]. 

2.3.2 Výhody a nevýhody palivových článků 

Výhody palivových článků: 

 Hodně nízké emise škodlivin. 

 Využití různých druhů paliv. 

 Perioda mezi poruchami dlouhá. 

 Skoro nehlučný provoz. 

 Vysoká účinnost v důsledku přímé přeměny chemické energie. 

Nevýhody palivových článků 

 Investiční náklady vysoké. 

 Doposud nízká životnost. 

 S délkou provozu, klesající účinnost. 

 Citlivost k některým příměsím v palivu (okysličovadle).  
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3. Tepelné zdroje 

3.1. Termočlánky 

Termočlánky slouží jako zdroj elektrického proudu, používaný především jako 

teplotní čidlo. K jeho činnosti využití termoelektrickému jevu. Pro své schopnosti může 

být využíván jako spolehlivý zdroj elektrického jevu, ale jeho energetická účinnost 

a výkon jsou malé. Termoelektrické teploměry k měření teploty využívají 

termoelektrické články. Řadíme je ke kontaktním snímačům používané k dálkovému 

měření teploty a jejich čidlo převádí teplotní změnu prostředí na změnu elektrického 

napětí. Termoelektrický článek je tvořen dvěma vodiči z různých kovových materiálů, 

které jsou na obou koncích spolu vodivě spojeny. Tyto vodiče jsou na pevném konci 

a na srovnávacím konci spojeny. Srovnávací konec spojení je připojen na milivoltmetr. 

Termoelektrické napětí závisí na rozdílu teplot měřených míst a na druhu použitých 

kovů pro termočlánek. Jestliže teplota jednoho spoje bude různá od teploty druhého 

spoje, vzniká termoelektrické napětí a obvodem prochází termoelektrický proud. 

Materiál na výrobu termoelektrických článků musí vykazovat stabilní údaje 

při dlouhodobém provozu a odolnost proti chemickým a mechanickým vlivům. 

Každý termočlánek je nutné při měření chránit. Nejčastěji se používá keramická 

ochrana a dále je obalen ochranným pláštěm z kovu NiCr nebi Ni. Termočlánek pro 

provozní měření by měl být pravidelně kontrolován v intervalu roku až roku a půl. 

Někdy nastanou případy, kdy je potřeba umožnit výměnu termočlánku během provozu 

technologických zařízení. Ke zjištění stavu termočlánkového snímače lze s výhodou 

využít měření jeho elektrického odporu. Malá hodnota odporu obecně indikuji 

uspokojivý stav, zatímco vysoký odpor může signalizovat konec životnosti 

termočlánku. V současné době se doporučuje používat termočlánky dle normy 

IEC 584-1, respektive ČSN IEC 584-1, nebo EN 60584-1. Tato norma obsahuje tabulky 

základních hodnot termoelektrického napětí jednotlivých termočlánků a polynomu 

pro výpočet jejich charakteristik [13] [14]. 

Měření termočlánků je v širokém rozsahu a může být relativně robustní, 

jsou termočlánky velmi často v průmyslu. V tabulce 4 jsou teplotní rozsahy klasických 

termočlánků. Pro výběr termočlánku se používají následující kritéria: 
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 Teplotní rozsah. 

 Chemická odolnost termočlánku nebo materiálu pláště. 

 Odolnost proti abrazi a vibracím. 

 Požadavek instalace. 

Tabulka 4  Teplotní rozsahy běžných termočlánků 

Kalibrace Teplotní rozsah 
Standartní 

přesnost 
Výběrová přesnost 

J 

0 °C až 750 °C            

(32 °F až 1 382 °F) 

Více než 2.2  °C           

nebo 0.75 % 

Více než 1.1 °C                                  

nebo 0.4 % 

K 

200 °C až 1 250 °C 

(328 °F až 2 282 °F) 

Více než 2.2  °C              

nebo 0.75 % 

Více než 1.1 °C                       

nebo 0.4 % 

E 

200 °C až 900 °C 

(328 °F až 1 625 °F) 

Více než 1.7  °C                      

nebo 0.5 % 

Více než 1.0 °C                                    

nebo 0.4 % 

T 

250 °C až 350 °C 

(328 °F až 662 °F) 

Více než 1.0  °C                   

nebo 0.75 % 

Více než 0.5 °C                                                 

nebo 0.4 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.2. Stirlingův motor 

Tento typ motoru patří do skupiny tepelných motorů. Byl vynalezen skotským 

pastorem Robertem Stirlingem v roce 1816. Tento motor může být motorem spalovacím 

s vnějším spalováním nebo využívat tepelný rozdíl získaný jiným způsobem 

(geotermální energie, odpadní teplo, sluneční energie a jiné) [7]. 

Základní princip je uveden na obrázku 3, schéma staršího typu ležatého Stirlingova 

teplovzdušného motoru s poháněčem a odděleným pracovním válcem. 

 

Obrázek 3  Stirlingův motor [15] 
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Složení motoru je z dlouhého válce, v němž se z velkou vůlí pohybuje lehké duté uzavřené 

těleso, tzv. přeháněč. Jedna strana tohoto válce je ohřívaná v tomhle případě ohněm, druhá 

je chlazená vodou. Tímto motorem prochází vzduch, který je ohříván a tím se zvětšuje jeho 

objem a zvětšuje se i jeho tlak. To je důvodem roztáčení setrvačníku přes klikový mechanismus 

a tím se vykonává práce. Při přesunu poháněče vlevo se vytlačí ohřátý vzduch do pravé části, 

kde se ochladí. Dojde k podtlaku, který přenosem do pracovního válce a nasaje píst zpět 

do válce. Tímto se opět koná práce a roztáčí setrvačník a je dokončen jeden cyklus. Setrvačník 

se však otáčí dále a posuvem poháněče doprava, dojde k tomu, že studený vzduch dostává opět 

vlevo do ohřáté komory, kde se ohřeje a zvýší svůj tlak. Jde o periodicky se opakující děj 

a z tohoto důvodu se motor otáčí [7] [15] [16]. 

3.2.1. Historický vývoj Stirlingova motoru 

Začátek vývoje proběhl v době, kdy ještě neexistovala teorie tepelných motorů. 

Stirlingův patent však dokazuje, že si plně uvědomoval všechny podmínky nezbytné k efektivní 

přeměně tepla v mechanickou práci. Na počest jejich duchovního otce nesou jeho jméno 

do dnešních dnů, kdy prožíváme jejich renesanci pro energetický sektor [7]. 

V průběhu 19. století a na počátku 20. století se objevovaly nejrůznější aplikace těchto 

motorů. Pumpovaly vodu pro dobytek, na železnicích, v dolech a dodávaly vodu mnoha sídlům 

a statkům. Malé Stirlingovy motory poháněly zubní vrtačky, domácí ventilátory, šicí stroje atd.. 

Velké motory byly používány k pohonu navijáků a v dalších průmyslových aplikacích. 

Používala se pevná, plynná i kapalná paliva. Velká část z těchto motorů byla vyvinuta 

švédským vynálezcem Johnem Ericssonem, který postavil mnoho motorů založených 

na principu Stirlinga pro obchod, průmysl a zemědělství. Byl si vědom výhod Stirlingova 

motoru a svými konstrukcemi předběhl svou dobu. K jeho výtvorům patřil například Stirlingův 

motor poháněný pouze sluneční energií. Z důvodu vyšší hmotnosti byl nakonec odsunut na 

vedlejší kolej nově vyvinutými spalovacími motory a elektromotory. Tento druh motoru byl 

téměř zapomenut až do 20 let minulého století [7] [16]. 

V roce 1938 se začal o tento typ motoru zajímat N. V. Philips z Nizozemí, když začal 

s vývojem malého Stirlingova motoru s výkonem 200W. Využíval tento motor jako kompaktní 

tichý zdroj energie, který na rozdíl od zážehových motorů nepoužívá zapalovací svíčky, a tudíž 

nevytváří interferenci rádiových vln. Velký rozvoj technologie výroby materiálů, který nastal 

v padesátých letech minulého století, a s ním se otevřely nové perspektivy i pro Stirlingův 

motor.  
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Velkou měrou se začalo o Stirlingových motorech znovu mluvit z důvodu blížící 

se ropné krize a tím došlo k vyvolání snahy používat do motorových vozidel jiná paliva než 

benzínu a nafty. V sedmdesátých letech 20. století United Stirling intenzivně pracoval na vývoji 

pohonné jednotky pro osobní automobily. Jednalo se o motor Philips 4-65 s naklápěcí deskou. 

Výpočty se ukázalo, že i při výrobě 10 000 kusů ročně bude cena 2,5 krát vyšší než stejně 

výkonný vznětový motor, a hlavním důvodem je značně komplikovaná výroba. 

Ukázka motoru na obrázku 4 [7]. 

 

Obrázek 4  Philips 4-65 [7] 

United Stirling pokračoval v práci a dalším typem byl motor s označením V4X2, 

který byl v letech sedmdesátých zastavěn do osobního vozidla s automatickou převodovkou. 

Tento automobil přesvědčil komfortem a tichostí jízdy, avšak nikdy se do výroby nedostal. 

Ukázka motoru na obrázku 5 [7]. 

 

Obrázek 5  Stirling V4X2 [7] 
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Dalším pokračováním byl typ V4X35 na obrázku 6, který byl v roce 1974 zabudován 

do vozu Ford s manuální převodovkou, ale tam se projevil problém a ukázala se slabina 

Stirlingova motoru a tou je rychlá změna výkonu, kterou manuální převodovka vyžaduje 

mnohem více než automatická. Bylo najeto přes 10 000 km zkoušek a byly splněny požadavky 

na akceleraci i deceleraci. Jeho výroba nebyla nikdy zahájena, z důvodu ceny pohonné 

jednotky, kterou značně prodražil právě systém regulace výkonu [17]. 

 

Obrázek 6  Stirling V4X35 [7] 

3.2.2. Princip funkce současného Stirlingova motoru 

Stirlingův motor a jeho ideální oběh je tvořen dvěma ději izochorickými 

a dvěma izotermickými. Neuvažujeme reálnou kinetiku mechanismu ani nevyužité 

(škodlivé) objemy, chladiče a regenerátoru.  

Reálná účinnost Stirlingova motoru je snížena díky nemožnosti dosáhnout 

teoretické kinematiky, škodným objemům ohříváku, chladiče a regulátoru, jejich 

tlakovým ztrátám při průtoku pracovního plynu a nežádoucímu odvodu tepla do okolí. 

Abychom dosáhli co nejvyšší účinnost motoru, stejně jako u všech tepelných strojů, 

musí být teplota Tmin co nejnižší a Tmax co nejvyšší. 

Pokud použijeme spalování jako zdroj vstupního tepla je třeba počítat i s jistou 

účinností přestupu tepla [7] [16] [17]. 

3.2.3. Modifikace Stirlingova motoru 

Stirlingovy motory z konstrukčního hlediska můžeme rozdělit do tří modifikací 

α, β nebo γ.  

Modifikace α se vyznačuje umístěním chladiče, regenerátoru a ohříváku 

mezi dvěma válci, horkým a studeným. Ukázka na obrázku 7. Můžou se taky nazývat 

jako expanzní nebo kompresní, ale názvosloví není ještě ustáleno. 
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Setkat se můžeme i s dvojčinným provedením, kdy je zapotřebí mít alespoň čtyři válce, 

v nichž se pohybují čtyři písty. Prostor nad písty je ohříván a prostor pod písty 

je chlazen, přičemž studený prostor s horkým prostorem sousedního válce jsou 

propojeny. Toto provedení značně snižuje měrnou hmotnost na jednotku výkonu, 

a proto je nejrozšířenější konstrukční variantou Stirlingových motorů [7] [17]. 

 

Obrázek 7  Modifikace α [15] 

Modifikace β – se vyznačuje tím, že v jednom válci se pohybují oba písty, 

které se v tomto případě označují jako pracovní, neboť koná práci, a přemisťovací, který 

u této modifikace slouží pouze pro přemisťování pracovního plynu z prostoru horkého 

do studeného a naopak. Ukázka tohoto typu na obrázku 8. Chceme-li však docílit 

netlakové skříně, přináší řešení nutného dvojitého těsnění pístních tyčí značné 

komplikace, neboť pístní tyč přemisťovacího pístu prochází dutou pístní tyčí pístu 

pracovního [7] [15] [17]. 

 

Obrázek 8  Modifikace β [15] 

Modifikace γ – jsou sestaveny také dvěma písty, přemisťovacím a pracovním, 

ale každý z nich se pohybuje ve vlastním válci. Vlastnost, která je charakterizuje, že ani 

teoreticky nemůže nastat situace, kdy je objem chladného válce nulový. Tyto motory se 

omezují na modely a velmi malé motory do výkonu v řádech stovek wattů. 

Ukázka motoru na obrázku 9 [7] [17]. 
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Obrázek 9  Modifikace γ [15] 

3.2.4. Aplikace Stirlingova motoru 

V dnešní době směřuje používání Stirlingového motoru především k výrobě 

elektrické, popřípadě i tepelné energie. Zdá se, že je technologie těchto motorů v této 

oblasti velice slibná, ale je třeba velmi uvážlivě volit kde použít Stirlingův motor. 

Tento motor není zázračný stroj, jak si o něm mnoho lidí myslí, je to strojní zařízení, 

které má své omezení a rozsah nasazení. Běžný spalovací motor je současným velkým 

konkurentem těchto motorů. Z doposud získaných analýz a zkušeností vyplývá, 

že Stirlingův motor má 2 – 3 vyšší náklady než stejně výkonný motor s vnitřním 

spalováním i při výrobě v řádech tisíců kusů ročně. Je třeba nad tímto důvodem 

přemýšlet a hledat pro Stirlingův motor takové použití, kde se nedá použít běžný 

spalovací motor vůbec a nebo tam, kde Stirlingův motor bude vykazovat jasné provozně 

ekonomické výhody. Při zamyšlení se nad tímto, nabízí se v současné době 

dvě varianty: 

 výroba elektrické energie z energie sluneční v oblastech s minimálním ročním 

úhrnem 2000 kWh . m
-2

 . rok
-1
. Výroba elektrické energie spalování plynů 

s nízkou výhřevností nebo plynů těžko spalitelných v běžných motorech 

s vnitřním spalováním, 

 výroba elektrické energie spalováním pevných paliv z obnovitelných zdrojů. 
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K dalším možnostem patří spalování plynů s nízkou výhřevností jako například 

důlní plyn nebo plyn z vyčerpaných skládek. U těchto případů, nesmíme zapomenout 

s použitím spalovacího systému s rekuperačním výměníkem., který celou záležitost 

prodražuje. 

Když bude palivo biomasa, tak výhodou Stirlingova motoru je, že ve spalování 

probíhá vně motoru, což je výhodnější a ve srovnání s klasickými pístovými motory 

či turbínami, kdy spaliny působí přímo na píst lopatky a stroje, ale vedle toho je nutno, 

jako u každé spalovací aplikace Stirlingova motoru, použít rekuperační výměník. 

Tady je nutné zaměřit se na kompromis mezi jeho účinností a snadným čištěním, neboť 

veškeré díly spalovacího systému budou trpět zanášením pevnými zplodinami hoření. 

Je to důvodem k širšímu uplatnění. [7] [15] [17] 

3.2.5. Příklad konkrétních aplikací 

Stirling Energy Systems vyvinul solární jednotku, která je na obrázku 10 

pro výrobu elektrické energie s elektrickým výkonem 25 kW a se špičkovou účinností 

29,4%. Koncentrátorem sluneční energie je parabolické zrcadlo o průměru 11,37 metrů. 

Pracovním plynem je vodík s tlakem až 20 MPa. Několik těchto zařízení bylo 

podrobeno provozním zkouškám v reálném provozu téměř 20 let a v současné době 

je připravována sériová výroba. Tato firma má kontrakt na dodávku jednotek pro jednu 

solární elektrárnu s výkonem 500 MW s možností rozšíření až na 850 MW a druhou 

podobnou s výkonem 300 MW s možností rozšíření na 900 MW. Tyto dvě elektrárny 

by měly být postupně realizovány do roku 2025 [7] [17]. 

 

Obrázek 10  Solární jednotka [15] 
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Americká firma STM Power přišla s dalším produktem na trh. Tím je 

kogenerační jednotka na bázi Stirlingova motoru určená pro plynná paliva s elektrickým 

výkonem 55 kW a elektrickou účinností až 30%., která je ukázána na obrázku 11 

Servisní interval u tohoto stroje činí 10 000 hodin, a to patří k jeho nesporným 

výhodám. Také u tohoto produktu je pracovním plynem vodík, který je vytvářen 

pomocí elektrolýzy z vody a dle potřeby je možno pokrývat jeho ztráty. Tato společnost 

podniká další aktivity k vývoji výkonově vyšší verzi motoru. 

 

Obrázek 11  Kogenační jednotka [15] 

I v Evropě se najdou firmy, která se zabývají tímto zabývají. 

K nejvýznamnějším patří německá firma Solo stirling GmbH.  Jejich výroba a dodávka 

kogenerační jednotky je na bázi inovovaného motoru, který vychází z motoru 

United Stirling V – 160. Ukázka na obrázku 12. Jedná se o účinnou α – modifikaci 

s válci V pod úhlem 90°, což je co do výrobní náročnosti a dosažených parametrů 

bezesporu jedno z nejlepších řešení pro výkony do 10 kW. Kogenerační jednotka tohoto 

typu dosahuje elektrického výkonu 7,5 kW při 13 MPa helia a účinnost 24% při 650° C 

teploty helia v expansním válci a 50° C topné vody. Servisní interval pro výměnu oleje, 

doplnění helia atp. je udáván na 5000 – 8000 hodin. Pořizovací náklady na základní 

kogenerační jednotky na zemní plyn jsou vysoké a to patří k jejich nevýhodám [7] [17]. 

 

Obrázek 12  Kogenační jednotka [7] 
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K dalším zajímavým produktům patří malá kogenerační jednotka novozélandské 

firmy Whispergen s elektrickým výkonem 1,2 kW, tepelným výkonem 8 – 10 kW 

a účinností 10 – 13%, a to ji předurčuje pro běžné domácnosti. Tato jednotka má velmi 

malou elektrickou účinnost, tím pádem by byla lepší charakteristika plynový kotel 

s doplňkovou výrobou elektřiny. Provoz je řízen výhradně potřebou tepla. V topné 

sezóně je pak vyráběný přebytek elektrické energie dodáván do sítě. V období kdy není 

jednotka v provozu je elektrická energie za sítě odebírána. Tímto je využívána 

energetická síť jako roční akumulátor elektřiny [7] [17]. 

Ve výrobě Stirlingových motorů patří ke špičce švédská společnost Kockums 

AB. Tato firma se zaměřuje většinou na vývoj a výrobu vysoce výkonných pohonných 

jednotek pro ponorky, v nichž používají k téměř dokonalosti dotažený motor V4-235 

s výkonem 75 kW. Společnost Kockums vyvinula pro ponorky unikátní AIP systém 

(Air Independent Propulsion Systém) na bázi Stirlingova motoru. Je založen na 

spalování vodíku za přítomnosti syntetického vzduchu, připravovaného z tlakových 

láhví. To je důvod, proč může být motor v provoze pod hladinou. Produktem spalování 

je pouze vodní pára, která je následně kondenzována a ukládána v zásobníku. 

K součástkám celého pohonného systému jsou dále akumulátory elektrické energie, 

dieselagregát, elektromotor a elektrický generátor. Hlavním pohonem je většinou 

elektromotor. Výhodou u tohoto typu je využití dobíjení akumulátorů při plavbě na 

hladině dieselagregátem a současně elektrolýzou rozkládána dříve zkondenzovaná voda 

opět na kyslík a vodík. Takto se dosáhne u ponorky mnohem delšího času pod hladinou 

než u použití klasického řešení [7] [17]. 

3.2.6. Výhody a nevýhody Stirlingova motoru 

K výhodám Stirlingova motoru oproti klasickým spalovacím motorům patří: 

 kvůli vnějšímu přívodu tepla lze přímo využít prakticky jakékoliv palivo, 

 lze využít i odpadního tepla z technologických procesů, geotermální energie, 

solární energie a s rozumnou účinností toto teplo převést přímo v elektřinu, 

 vyšší vnitřní tepelná účinnost, 

 výrazně nižší servisní náklady dané dlouhými servisními intervaly, které činí 

běžně 5 000 – 10 000 hodin; dlouhá životnost je dána hlavně skutečností, že olej 

není v přímém kontaktu se spalinami ani horkými díly motoru a náplň motoru 

tvoří velmi čistý k materiálům netečný plyn, 

 nulová spotřeba oleje,  
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 velmi nízká hlučnost vlivem pozvolné změny tlaku během cyklu a absence 

cyklických zážehů či vznícení, 

 při správné konstrukci spalovacího systému má motor kvůli vnějšímu spalování 

nižší emise škodlivin. 

K nevýhodám Stirlingova motoru oproti klasickým spalovacím motorům patří: 

 vyšší cena z důvodu malé sériovosti a náročné, čisté montáže vysoce 

kvalifikovanými pracovníky, nutnosti použít speciálních materiálů a některých 

technologií nevhodných pro sériovou výrobu, 

 pomalejší regulace výkonu – pro výrobu elektřiny a tepla to nepředstavuje žádný 

problém, 

 vyšší měrná hmotnost na jednotku výkonu, opět není problém pro výrobu 

elektřiny a tepla, 

 většinou mírně nižší účinnost, která je však u malých výkonů bohatě 

kompenzována podstatně nižšími servisními náklady. 

3.3. Dynama 

Dynamo je název pro stejnosměrný generátor. Jedná se o elektrický točivý stroj, 

který převádí mechanickou energii na elektrickou, stejnosměrnou energií. Všechny 

stejnosměrné stroje mohou pracovat jako dynamo nebo motor. Z tohoto důvodu 

je možné dynama používat v průmyslových pohonech a v dopravě. Jako příklad 

můžeme dieselelektrickou lokomotivu a její napájení trakčního motoru. Na obrázku 

13 je ukázka generátoru střídavého proudu 

 

Obrázek 13  Generátor střídavého proudu [18] 

Princip činnosti dynama je založen na elektromagnetické indukci. Funkčnost 

dynama spočívá, že po zapnutí motoru se musí dynamo rychle připravit k provozu. 

Je tedy nutné dynamo nabudit. Nabuzení magnetu umožňuje zbytkový magnetismus, 

který zůstal v magnetickém obvodu po předešlé činnosti.   
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Budící proud ve statorovém vinutí vyvolá ve statoru magnetický tok. Ve vinutí rotoru  

se při jeho otáčení v magnetickém poli indukuje střídavé napětí, které se pomocí 

komutátoru upevněným na hřídeli motoru, mění na napětí stejnosměrné. Z komutátoru 

se stejnosměrné napětí odvádí kartáči na svorkovnici stroje, odkud se odebírá potřebný 

elektrický proud. Pokud dojde k zvyšování otáček, tak se v kotvě dynama indukuje 

napětí, které s otáčkami narůstá. Když se vezme dvanácti voltové dynamo, tak může 

napětí dosáhnout až 40V. Z tohoto důvodu musíme připojit k dynamu vždy regulátor 

napětí. 

Dynamo se skládá ze statoru a rotoru. Stator dynama bývá složen 

z elektrotechnických plechů. Hlavní a pomocné póly a většinou i sběrací ústrojí 

se upevňují ke statoru. U strojů moderních je složení hlavních i pomocných pólů 

z plechů. Na jádrech hlavních pólů jsou nasazeny cívky budícího vinutí, které jsou 

napájeny stejnosměrným proudem. Polarity hlavních pólů se po obvodu statoru střídají, 

takže za severním pólem následuje vždy pól jižní a takhle pořád dokola. Rotor dynama 

se vyrábí z elektrotechnicky izolovaných plechů tloušťky 0,5 mm. Má tvar 

drážkovaného válce a na svém hřídeli má umístěn komutátor. Vývody cívek rotorového 

vinutí, které je uloženo v drážkách rotoru, jsou připájeny k lamelám komutátoru. 

Komutátor je zařízení, které slouží k přepojení vodiče z jednoho kartáče na jiný a má 

funkci usměrňovače, protože střídavé napětí indukované v rotorovém vinutí mění 

na stejnosměrné napětí. Jeho složení je z několika vzájemně izolovaných měděných 

lamel. Ke každé lamele vedou vodiče dvou různých cívek. Celé vinutí rotoru je přes 

komutátor propojeno. S rostoucím počtem lamel komutátoru, je výstupní stejnosměrné 

napětí stabilnější. Mezi vnějším obvodem a vinutím rotoru převádí proud sběrací ústrojí. 

Kartáče, které jsou uhlíkové, dosedají na lamely komutátoru. Jejich upevnění 

je držácích, které umožňují nastavení správné polohy. Kolik má dynamo hlavních 

poloh, tak tolik má kartáčů. 

Dynama můžeme rozlišovat na typ s cizím buzením a s vlastním buzením. 

Vlastní buzení dynam, kdy je proud do vinutí statoru z vlastních svorek stroje, 

umožňuje zbytkový magnetismus. Dynamo s paralelním buzením má budící vinutí 

připojené paralelně k rotorovému vinutí. Není potřeba cizího zdroje napětí, snadno 

se řídí jeho napětí a je odolné vůči zkratu. Toto je důvodem nejčastějšího používání 

tohoto dynama. Budicí vinutí dynama se sériovým zapojením má všechna vinutí 

zapojena do série.  
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Nepoužívá se jako vlastní zdroj, ale vyskytuje se v elektrické trakci, kde při brždění 

stejnosměrné motory pracují jako dynama se sériovým buzením a při jízdě 

ze svahu může energii vracet zpět do sítě. Také se kombinuje sériové buzení 

s paralelním nebo cizím buzením. Jeho využití je jako samostatný zdroj stejnosměrného 

napětí, například jako svařovací dynamo pro obloukové svařování. Na obrázku 14  

e zapojení s vlastním buzením liší se pouze připojením budícího vinutí. 

 

Obrázek 14  Zapojení budícího vinutí dynama [19] 

Budicí vinutí hlavních pólů dynama s cizím buzením se napájí z cizího zdroje. 

Takhle buzené dynamo je zdroj, který umožňuje řídit napětí v širokém rozsahu 

a výhodou je malý pokles napětí při zatížení. Potřebuje pomocný zdroj napětí. Jeho 

využití je například v řídících obvodech, k napájení velkých motorů a těžebních nebo 

válcovacích zařízení. Zvláštním druhem dynama je tachodynamo, které slouží k měření 

otáček. Je to malé dynamo ke kterému je připojený voltmetr kalibrovaný na měření 

otáček [18; 11] [19]. 

3.4. Alternátory 

Alternátor je točivý elektrický stroj, sloužící k přeměně rotační kinetické energie 

respektive mechanické energie na energii elektrickou. 

Alternátory generují elektřinu stejným způsobem jako generátory 

stejnosměrného elektrického proudu, ale třífázového zde se k usměrnění používá 

diodového můstku. U alternátoru je rotor samostatně buzen relativně malým proudem 

a ze statorového vinutí se odebírá diodami usměrněný proud. U tohohle není 

automatická změna možná, při obrácení polarity při připojování akumulátoru projde 

plný proud propustným směrem přes diody a tyto spálí. Nehraje roli, jestli je rotor 

jedním koncem připojen na plus nebo mínus, výstupní napětí se dá regulovat proudem 

jak na kladné, tak i záporné straně rotoru, vlastnosti alternátoru se nemění. K regulaci 

stačí jen napěťový regulátor.  
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Zpětný proud od akumulátoru nepropustí diody a vzhledem ke konstrukci není schopen 

dodat o moc vyšší proud než je maximální provozní ani ve zkratu, proto nepotřebuje 

proudový omezovač. Výhodou alternátorů je, že nemá komutátor, ale pouze hladké 

sběrací kroužky, s toho důvodu může životnost uhlíků přesáhnout 120 000 km a je jen 

limitována prašnosti prostředí. Zařízení dodává již při volnoběhu značný výkon v řádu 

několika ampérů. 

 

Obrázek 15  Porovnání charakteristiky Dynama a Alternátoru [19] 

Na obrázku 15 je porovnání Dynama a Alternátoru. Typ nejjednoduššího 

alternátoru je s permanentním buzením. Nejčastěji bývá v jednofázovém provedení. 

Budícím prvkem je rotor přiměřeně zmagnetizovaný. Rotor může být uvnitř, tak i vně 

statoru, to záleží na velikosti místa a případně požadovaném momentu setrvačnosti. 

Na statoru je několik vinutí – často jedno vinutí, jeden spotřebič. Výkon jednotlivých 

vinutí bývá spočítán na daný odběr. Když je vinutí správně navrženo, vyrovná se při 

odběru spotřebiče napětí na požadovanou hodnotu. To je důvodem výroby permanentně 

buzených magnetů pro malé výkony a málo proměnnou spotřebou. Regulace napětí je 

možná až na výstupu a regulační člen musí být dimenzován na plný výkon alternátoru. 

Tyto typy jsou nejméně náročné na údržbu, ale vzhledem k problémům s regulací napětí 

se nijak zvlášť nerozšířily. 

Dalším typem alternátoru je alternátor s odděleným buzením (bez kroužkový), 

jehož buzené je pomocí řízeného magnetického pole z pevně uložené cívky v těsné 

blízkosti rotoru. Použití tohoto typu je tam, kde jsou vysoké nároky na životnost 

v prašném prostředí. Alternátor má totiž v běžném provedení z důvodu snadného 

odvodu tepla spoustu otvorů, kudy může proudit chladící vzduch včetně prachu, který je 

nepřítel pro uhlíky. V porovnání s kroužkový alternátorem je horší využití budícího 

magnetického pole, které musí procházet přes další vzduchovou mezeru.
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Výhodou jsou také obě vinutí v klidu, rotorové není namáháno odstředivou silou. 

Také elektromagnetické rušení je o něco menší. Při dodržování přísných 

technologických postupů ve výrobě je životnost takovýchto alternátorů dána jen 

životností ložisek [19]. 
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4. Zdroje napájení  

V této části práce se budu snažit o vybrání nejvhodnějšího napájecího 

stejnosměrného měniče. Budu se věnovat třem zdrojům a to LTC 3105, LTC 3107, 

LTC 3588. Jde o získávání malého množství energií. Baterie, která každého napadne 

jako ideální, sice podporuje představu o síťové nezávislosti, při které však vyžadují 

pravidelnou výměnu nebo alespoň dobíjení, a to zase znamená výsledný kontakt 

s rozvodnou sítí a k tomu ještě zásah technika, který nebude zdarma. Z tohoto důvodu 

se dostáváme ke sběru energie z okolního prostředí, kdy využíváme předpokladů 

k trvalému provozu a to bez jakéhokoliv spojení s napájecími rozvody a zcela 

minimálními nebo dokonce žádnými požadavky na průběžnou údržbu. 

Takový sběr přitom může být během dodávky potřebného elektrického výkonu 

využívat hned několik okolních zdrojů energie, mezi které řadíme mechanické vibrace, 

teplotní rozdíl nebo dopadající světlo [20]. 

4.1. LTC 3105 

Jedná se vysoce efektivní stejnosměrný měnič, který může pracovat o nízkém 

napětí. S obvodem LTC 3105 se dá elegantně vyřešit potřeba nezávislých uzlů 

dálkových čidel, systémů sběru dat i jiných aplikací, vyžadujících nezávislost na 

rozvodné síti a také naprosto minimální údržbou. Jeho mimořádně nízké spouštěcí 

napětí o velikosti 250 mV spolu s řízením bodu maximálního výkonu umožňuje 

generovat obvyklé napájecí hladiny 1,8 až 5 V, vyžadované většinou aplikací ve spojení 

s náročnými zdroji. Uplatnění tohoto typu může být v solárně poháněných bateriích, 

získávání energií, vzdálené průmyslové senzory, bezdrátové vysílače malého výkonu 

jako jsou mobilní telefony, MP 3 přehrávače, GPS příslušenství nabíječek. 

Startovací schopnost a integrované maximální síly řadiče povolí operace přímo 

z nízkého napětí, vysoká impedance alternativního zdroje například fotovoltaického 

článku, thermoelektrického generátoru nebo palivového článku. Uživatelem 

programovatelné řadiče maximalizuje energii, která může být extrahována z jakéhokoliv 

zdroje energie. Provoz v režimu shluku s vlastním nastavením špičkového proudu, 

optimalizuje účinnost konvertoru a zvlnění výstupního napětí za všech provozních 

podmínek.  
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Venkovní nabíjení Li – Ion článku, na který ukazuje obrázek 16. 

Jeden z problémů, kterým musíme čelit ve spojení s aplikacemi, využívajícími 

fotovoltaický zdroj, spočívá v nedostatku vstupního výkonu při zatemnění nebo také 

horších světelných podmínkách. Většina aplikací si tak žádá nasazení prvků pro 

akumulaci energie – například superkapacitoru či nabíjecí baterie, které budou dost 

velké na to, aby zajistily potřebný výkon i v tom nejdelším období temna. 

 

Obrázek 16  Obvod pro nabíjení Li-Ion článku [20] 

Na obrázku 17 jde vidět naměřený profil nabíjecího proudu s využitím 

polykrystalického fotovoltaického panelu o rozměru 2“ x 1“ a to při nabíjení Li – Ion 

článku obvodem 3105 zapojeným podle předchozího obrázku. Horní křivka na obrázku 

17, vypovídá o nabíjecím proudu za typicky jasného dne na plném slunci. Spodní 

průběh nabíjecího proudu pak je za těžce zamračeného dne. Jak jde vidět, tak                  

i za nepříznivých podmínek byl po celý den udržován proud o velikosti 250 μA a více, 

což v úhrnu přínosu pro baterii odpovídalo 6 mAh. 

 

Obrázek 17  Nabíjecí profily fotovoltaického článku o velikosti dva čtvereční palce [20]  
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Při skladování sklizené energie je na výběr řada možností, včetně široké palety 

nabíjecích baterií i jejich technologií a také kondenzátorů s vysokou hustotou energie. 

Žádná technologie však nebude zcela vyhovovat všem aplikacím. Budeme-li tedy 

vybírat vhodnou zásobárnu, potřebujeme zvážit několik faktorů: 

 Míru samovybíjení 

 Maximální velikost nabíjecího a taky vybíjecího proudu. 

 Citlivost vůči překročení napětí.  

 Počet dostupných cyklů – životnost. 

Rychlost nabíjení často souvisí s dalším důležitým činitelem – dosahovanou 

životností. Definujeme tak dobu, ve které lze akumulační prvek provozovat bez údržby. 

Obecně platí, že rychlejší nabíjení a také vybíjení bude životnost zkracovat. 

Třeba superkapacitor nabízí v tomto směru velmi dobré výsledky, ale baterie nabíjené 

relativně vysokými proudy, budou mít životnost omezenou. Mimo rychlosti nabíjení 

a vybíjení můžeme životnost baterií při každém cyklu ovlivnit mírou nabití, hloubkou 

vybití, přičemž hlubší cykly vedou ke zkrácení životnosti.  

Díky několika typům akumulátorů, zejména lithiovým, bude nutné pečlivě hlídat 

maximální a také minimální napětí. Nabíjecí napětí maximální je vhodně řízeno 

v aplikacích, využívající obvod LTC 3105, vzhledem k tomu, že měnič ukončí nabíjení, 

dosahuji-li výstup regulace.  

Integrovaný obvod LTC 3105 zosobňuje ucelené, jednočipové řešení, vyhrazené 

získávání energie z okolního prostředí [20]. 

4.2. LTC 3107 

Jde o ultra nízký vstupní napěťový postupně zvyšující vysoce integrovaný 

DC/DC převodník a energetický manažér určený k prodloužení životnosti primární 

baterie v nízkonapěťovém bezdrátového senzoru, sklízením a správou přebytků energie 

z extrémních nízko napěťových zdrojů jako termoelektrických generátorů 

a termočlánků k činnosti výstupu během i minimalizování odběru baterie čímž 

maximalizuje životnost baterie. 
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Ke zjednodušení přijetí sběru energie aplikacemi v současné době napájenými 

primární baterií, LTC 3107 je navržen v použití napětí na VBAT pinu, ne pouze jako 

energetický zdroj k napájení výstupu, při nepřítomnosti nasbírané vstupní energie, 

ale také jako referenční napětí k regulaci Vout  k sledování jakéhokoliv napětí baterie 

aplikace pro níž je navržena v rozsahu 2 až 4 V. 

LTC 3107 je vhodný pro zvýšení životnosti baterie v aplikaci, kde průměrný 

odběr energie je velmi nízký, ale kde periodické impulsy vyššího proudového zatížení 

mohou být požadovány. Toto je typický bezdrátový senzor aplikace, kde klidový odběr 

energie je extrémně nízký, vysoké procento času, očekávaného během přenosu trhlin, 

když obvod je napájen k měření a přenosu dat. Převodník LTC 3107 může být použit 

k dobíjení standardního kondenzátoru nebo super kondenzátoru k uložení nasbírané 

energie, když je k dispozici. Toto další zvýšení životnosti baterie, primární baterie, 

umožňuje převodníku jet průchodem periody většího zatížení, čas kdy nesbírá energii 

nastává odběrem z této rezervy před přepnutím na baterii. 

 

Obrázek 18  Obvod s měničem  LTC3107 [20] 

VBAT  vstup by měl být připojen na primární baterii s napětí mezi 2 až 4 V. Typickým 

příkladem jsou dvě alkalické baterie, jedna 3V lithiová mincová baterie nebo 3,6V 

Li-SOCI2 baterie. Tyto jsou reprezentativní baterie, které mohou normálně napájet bez 

benefitu sběru energie. Ukázka odvodu LTC 3107 na obrázku 18 LTC 3107 

je navržena k použití baterie ke spuštění a napájení VOUT a VLDO s nebo bez nějaké 

nasbírané energie. 
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Pokud zde není žádný nasbíraný vstup, nebo nedostatečně nasbíraný vstup energie 

k nabití pak VOUT poskytne baterie skrz proudové omezení přepínače vnitřního do 

LTC 3107 a bude hystericky regulované. LTC 3107 používá přepínač MOSFET, 

k tvorbě rezonančního krokového oscilátoru, použitím externího krokového 

transformátoru a malého spojeného kondenzátoru. Toto tomu dovoluje zesílit vstupní 

napětí tak nízké jako 20 mV, k hodnotě dostatečné k poskytnutí mnohonásobně 

regulovaného výstupního napětí pro napájení dalších obvodů. LTC 3107 

bezproblémově přechází z energie baterie do nasbírané energie, kdykoliv je sklizená 

energie dostupná, a tím prodlužuje životnost baterie. Indikátor BAT. OFF může být 

použitý ke sledování využití baterie. Volitelný uložený kondenzátor akumuluje přebytek 

sklizené energie k dalšímu prodloužení životnosti baterie. Použití tohoto typu je vhodné 

pro průmyslové bezdrátové snímání, vzdálená čidla, automatická měření, automatizace 

budov, bezpečnost, prediktivní údržba, sledování stavu [20]. 

4.3. LTC 3588 

 

Obrázek 19  Zdroj  LTC3588 [20] 

Přenosné či bezdrátové zařízení nemusí být vždy jen pomocí baterie nebo 

solárního článku. Je možné použít napájení z vibrací například při chůzi s použitím 

piezoelektrického měniče. Sbírání a přeměna tak malého množství generované 

elektrické energie není jednoduchá. Pro konstrukci takového zdroje je však k dispozici 

například obvod LTC 3588, na obrázku 19. Tento integrovaný napájecí obvod vytváří 

velmi účinný napájecí systém schopný přeměnit skoro libovolný zdroj velmi slabé 

elektrické energie na napájecí zdroj 1,8 až 3,6 V zatížitelný proudem až 100 mA. 

Primárně byl přitom navržen pro přeměnu elektrické energie piezoelektrických 

elementů vznikající na základě snímání mechanických vibrací.  
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Jestliže je v kondenzátoru nasbíráno dostatečné množství energie, spustí se její přenos 

na výstup obvodu, kde již může sloužit pro napájení zařízení. Pokud vlivem malého 

přísunu energie z piezoelementu poklesne napětí na kondenzátoru pod kritickou mez, 

přenos na výstup se opět zastaví. Mimo připojení piezoelementu lze obvod také použít 

pro regulaci napájení z dalších slabých zdrojů elektrické energie, jako například 

solárních článků, termočlánků. Zapojený piezoelektrický element či jiný zdroj slabé 

elektrické energie o napětí 4,5 až 20 V, který je schopen dodávat proud alespoň v řádu 

jednotek mikroampér, dodává prostřednictvím zmíněného usměrňovače stejnosměrné 

napětí a proud do jímacího kondenzátoru CSTORAGE, který se tím nabíjí. Dokud napětí 

nepřekročí řídící náběžnou úroveň UVLO bloku, je výstupní DC/DC měnič vypnutý 

a z jímacího kondenzátoru, respektive energie piezoelementu, odebírán jen proud 

vnitřní spotřeby. Ukázka obvodu na obrázku 20. 

 

Obrázek 20  Obvod s LTC 3588 [20] 

Když napětí na kondenzátoru překročí řídící náběžnou úroveň, zapne se funkce 

měniče, který začne v podobě krátkých pulsů, přečerpávat energii z kondenzátoru přes 

výstup SW do výstupního kondenzátoru, který je součástí výstupního LC filtru. 

Pulsní napětí dosahuje úrovně jen o málo vyšší než zvolené napětí 1,8 až 3,6 V a pilový 

průběh proudu dosahuje špičky cca 250 mA. Pokud není ze zdroje odebírán proud 

a není teda potřeba jej dodávat, přepíná se měnič automaticky do spícího režimu. 

Výstupní kondenzátor se tak vlastním obvodem téměř nevybíjí. Účinnost přeměny 

energie tak je přes 90 %.  

Jestliže je výstup zdroje zatížen a jímací kondenzátor se nedostatečně nabíjí, 

dojde při poklesu napětí pod sestupnou úroveň UVLO bloku k zablokování funkce 

měniče a ten přestane dodávat proud na výstup SW. O tomto stavu je vnější napájený 

systém informován prostřednictvím nízké úrovně pinu PGOOD, na který by mělo 

napájené zařízení zareagovat svým přechodem od velmi úsporného režimu.  
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Když je potřeba zajistit trvalou dodávku napájení, je možné připojit přes diodu 

paralelně k jímacímu kondenzátoru baterii, která zajistí energii v případě, že nebudou 

přítomny vibrace, tedy energie z piezoelementu. Zase jsme se dostali k závislosti na 

baterii, ale její životnost bude výrazně delší než jen při trvalém napájení jen z baterie 

[20] [21]. 



 

42 

 

5. Vodíkový palivový článek a jeho měření 

V této kapitole se budu věnovat popisování měření vodíkového palivového 

článku a jeho schopnostech dodávat energii při různých zatíženích a to 3,3; 5,6; 6,8; 8,2 

a 13 Ω. Vodíkový palivový článek byl zakoupený ve složeném stavu pro měření na 

Fakultě elektrotechniky a informatiky. Skládá se z plastového obalu, membrány, dvou 

elektrod, těsnění a izolace. Jeho fotografie je na obrázku 21. Měření probíhalo 

v bojových podmínkách laboratoře FMMI. Náplň palivového článku byla složena ze 

4 mililitrů vodíku a 2 mililitrů kyslíku. Vodíkový palivový článek je elektrochemické 

zařízení, které nám slouží k vytvářeni energie. Tento článek představuje perspektivní 

zdroj energie použitelný v mnoha oblastech lidské činnosti. Palivový článek je podobné 

zařízení jako baterie a díky své malé hmotnosti a výkonu lze tyto články uplatnit 

v mnoha oborech. Vodíkový palivový článek je schopen pracovat bez časových prodlev, 

takže je neustále funkční. 

 

Obrázek 21  Vodíkový Palivový článek 

5.1. Nezatížený vodíkový palivový článek 

Při tomto měření byl vodíkový palivový článek nabitý na plný výkon, 

na obrázku 22 označeno červenou šipkou a poté se nechal bez zatížení vybíjet. 

Na obrázku je vidět, že probíhá samovolné vybíjení a to je mezi červenou a zelenou 

šipkou a dosažení hodnoty 0,75 V, dojde přibližně po pěti hodinách a to při naplnění 

4 mililitrů vodíku a 2 mililitrů kyslíku. Z tohoto měření vyplývá, že tento článek 

dosahuje celkem rychlého samo vybití. Mezi zelenou a modrou šipkou je ještě článek 

schopen dodávat napětí, ale toto je pro nás už nevhodné, protože ke snížení dochází 

skokově. Na druhou stranu i při malém článku dosáhneme dlouhého výkonu.  
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Obrázek 22  Charakteristika napětí a času 

5.2. Měření při zátěži 3,3 Ω 

Nabíjení probíhalo standardně, byl měřen nabíjecí proud a napětí na palivovém 

článku. Celkový příkon při nabíjení byl 82,30 Ws. Nabíjecí charakteristika 

je prezentována na obrázku 23, kde je naznačeno konec nabíjení červenou šipkou. 

Poté byl nabitý článek zatěžován odporem o hodnotě 3,3 Ω s tím, že dodaný výkon byl 

naměřen 27,69 Ws. Účinnost článku pro daný vybíjecí proud je tedy 33,65%. 

Zátěžová charakteristika článku je prezentována na obrázku 24, kde oblast nabíjení 

je od času t=0s po čas označený červenou šipkou. Poté následuje malá prodleva, kdy 

je článek ponechán naprázdno (mezi červenou šipkou a zelenou šipkou) a následně 

je zobrazen průběh vybíjení článku definovaným odporem (časová oblast mezi zelenou 

šipkou a modrou šipkou). 

 

Obrázek 23  Charakteristika proudu a času při zátěži 3,3 Ω  
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Obrázek 24  Charakteristika napětí a času se zátěží 3,3  Ω 

5.3. Měření při zátěži 5,6 Ω 

Nabíjení probíhalo standardně, byl měřen nabíjecí proud a napětí na palivovém 

článku. Celkový příkon při nabíjení byl 82.36Ws. Nabíjecí charakteristika 

je prezentována na obrázku č 25, kde je naznačeno konec nabíjení červenou šipkou. 

Poté byl nabitý článek zatěžován odporem o hodnotě 5,6 Ω s tím, že dodaný výkon byl 

naměřen 28.02Ws. Účinnost článku pro daný vybíjecí proud je tedy 34,03%. 

Zátěžová charakteristika článku je prezentována na obrázku č 26, kde oblast nabíjení 

je od času t=0s po čas označený červenou šipkou. Poté následuje malá prodleva, kdy 

je článek ponechán naprázdno (mezi červenou šipkou a zelenou šipkou) a následně 

je zobrazen průběh vybíjení článku definovaným odporem (časová oblast mezi zelenou 

šipkou a modrou šipka). 
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Obrázek 25  Charakteristika proudu a času při zátěži 5,6 Ω 

 

Obrázek 26  Charakteristika napětí a času se zátěží 5,6  Ω 

5.4. Měření při zátěži 6,8 Ω 

Nabíjení probíhalo standardně, ale při tomto měření se provedlo v průběhu 

otestování zvýšení napětí, které se projevilo skokem, který můžeme vidět na 

obrázku 27. Byl měřen nabíjecí proud a napětí na palivovém článku. Celkový příkon při 

nabíjení byl 66,55 Ws. Nabíjecí charakteristika je prezentována na obrázku 28, kde je 

naznačeno konec nabíjení červenou šipkou. Poté byl nabitý článek zatěžován odporem o 

hodnotě 6,8 Ω s tím, že dodaný výkon byl naměřen 26,98 Ws. 

Účinnost článku pro daný vybíjecí proud je tedy 40,54%.  
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Zátěžová charakteristika článku je prezentována na obrázku 28, kde oblast nabíjení 

je od času t=0s po čas označený červenou šipkou. Poté následuje malá prodleva, kdy 

je článek ponechán naprázdno (mezi červenou šipkou a zelenou šipkou) a následně 

je zobrazen průběh vybíjení článku definovaným odporem (časová oblast mezi zelenou 

šipkou a modrou šipkou). 

 

Obrázek 27  Charakteristika proudu a času při zátěži 6,8 Ω 

 

Obrázek 28  Charakteristika napětí a času se zátěží 6,8 Ω 
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5.5. Měření při zátěži 8,2 Ω   

Nabíjení probíhalo standardně, byl měřen nabíjecí proud a napětí na palivovém 

článku. Celkový příkon při nabíjení byl 83,19 Ws. Nabíjecí charakteristika 

je prezentována na obrázku č. 29, kde je naznačeno konec nabíjení červenou šipkou. 

Poté byl nabitý článek zatěžován odporem o hodnotě 8,2 Ω s tím, že dodaný výkon byl 

naměřen 26,43 Ws. Účinnost článku pro daný vybíjecí proud je tedy 31,78%. Zátěžová 

charakteristika článku je prezentována na obrázku 30, kde oblast nabíjení je od času 

t=0s po čas označený červenou šipkou. Poté následuje malá prodleva, kdy je článek 

ponechán naprázdno (mezi červenou šipkou a zelenou šipkou) a následně je zobrazen 

průběh vybíjení článku definovaným odporem (časová oblast mezi zelenou šipkou 

a modrou šipkou). 

 

Obrázek 29 Charakteristika proudu a času při zátěži 8,2 Ω 

 

Obrázek 30  Charakteristika napětí a času se zátěží 8,2 Ω 
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5.6. Měření při zátěži 13 Ω  

Nabíjení probíhalo standardně, byl měřen nabíjecí proud a napětí na palivovém 

článku. Celkový příkon při nabíjení byl 82,64 Ws. Nabíjecí charakteristika 

je prezentována na obrázku 31, kde je naznačeno konec nabíjení červenou šipkou. 

Poté byl nabitý článek zatěžován odporem o hodnotě 13 Ω s tím, že dodaný výkon byl 

naměřen 27,21 Ws. Účinnost článku pro daný vybíjecí proud je tedy 32,39%. Zátěžová 

charakteristika článku je prezentována na obrázku 32, kde oblast nabíjení je od času 

t=0s po čas označený červenou šipkou. Poté následuje malá prodleva, kdy je článek 

ponechán naprázdno (mezi červenou šipkou a zelenou šipkou) a následně je zobrazen 

průběh vybíjení článku definovaným odporem (časová oblast mezi zelenou šipkou 

a modrou šipkou). 

 

Obrázek 31  Charakteristika proudu a času při zátěži 13 Ω 

 

Obrázek 32  Charakteristika napětí a času se zátěží 13 Ω 
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6. Návrh zdroje pro snímač polohy vagonu 

Z dosažených naměřených hodnot vychází, že při změně zátěžového odporu 

se nám nijak výrazně nemění výstupní napětí palivového článku a to můžeme hodnotit 

jako jeho velkou výhodu. 

Měřením vodíkového palivového článku jsme dosáhli výsledku, že spodní 

hranice výstupního napětí je 0,75 V a nejvhodnější zdroj ze třech porovnávaných byl 

vybrán LTC 3105, pro jeho mimořádně nízké provozní napětí s velikostí 250 mV. 

Na obrázku 33 je doporučené zapojení zdroje LTC3105 s jednoduchým solárním 

článkem, jako zdrojem energie. Připojený Lithiový akumulátor je v případě 

dostatečného osvětlení nabíjen a zároveň nám slouží jako záložní zdroj, pro případ 

nedostatku energie.  

 

Obrázek 33  Udržovací nabíječka [20] 

Na obrázku 34 je výstupní aktuální napětí, které je porovnáno se vstupním 

napětím. Jde o optimalizaci účinnosti měniče a zvlnění výstupního napětí přes všechny 

provozních podmínek. Startovací schopnost a integrované maximální síly řadiče povolí 

operace přímo z nízkého napětí, vysoká impedance alternativního zdroje například 

palivového článku. Uživatelem programovatelné řadiče maximalizuje energii, která 

může být extrahována z jakéhokoliv zdroje energie. Provoz v režimu shluku s vlastním 

nastavením špičkového proudu, optimalizuje účinnost konvertoru a zvlnění výstupního 

napětí za všech provozních podmínek. 
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Obrázek 34  Výstupní versus vstupní napětí [20] 

6.1. Snímač polohy 

 

Obrázek 35  U blox 6 [22] 

V rámci této části se budu zabývat návrhem vhodného snímače polohy vagonu, 

který má být sledován kdekoliv při jeho pohybu. Nejvhodnější návrh z mého pohledu 

k tomuto problému je bezdrátové GPS, systém řízení vozového parku, tím získáme 

informace o poloze daného vozu. K tomuto nám pomůže lokalizační zařízení, které běží 

na přenosných zařízeních U-blox. Na trhu je velký sortiment těchto výrobků a můžeme 

najít vhodný typ pro požadavky, které máme. K mému návrhu jsem si vybral typ U- box 

LEA 6, který je na obrázku 35. Jde o univerzální modul velikosti 17x22  mm, který má 

aktivní i pasivní anténu. Jeho napájení je v rozmezí 2,7 až 3,6 V. Provozní teplota 

je v rozmezí – 40 °C do + 85°C. V režimu ECO, který optimalizuje režim vyhledávání, 
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 kdy jeho vyhledávací přijímač zastaví při první platné pozici a dostatečném počtu 

satelitů. Jeho proud při spánku je 50 ŋA. Navigace je velice rychlá a to přes GPS, 

Galileo. Čas do prvního zaměření pozice při teplém i studeném startu je 32 sekund a při 

horkém startu 1 sekundu. Pro nižší spotřebu energie, je možné nastavení zjišťování 

polohy prodloužit například po 15 minutách a tím získáme výhodu, protože spotřeba 

proudu při spánku je 50 ŋA. [22]   
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7. Závěr 

V současné vyspělé době si velká část planety neuvědomuje  jak moc se bere vše 

jako samozřejmost. Pomalu nikdo se nezamýšlí nad tím, že zdroje energie jako ropa, 

uhlí nebo zemní plyn, nejsou nevyčerpatelné a velice se s nimi plýtvá. Jde většinou jen 

o zisk do své kapsy a čím více, tím je to lepší. 

Z tohoto důvodu jsem se ve větší části své bakalářské práci věnoval rozebíráním 

obnovitelných alternativních zdrojů energie, které jsou pro nás velkou záchranou 

v podobě jejich nevyčerpatelnosti. Vždy na konci kapitol, hodnotím výhody a nevýhody 

alternativních energií. Problém je, že třeba sluneční svit máme zadarmo, ale jak 

je uvedeno v mé práci, tak se slunečním svitem nemůžeme počítat v každém období 

a na druhou stránku jsou zde finanční faktory, které pro stavbu nejsou zanedbatelné. 

Při dalším obnovitelném zdroji a to palivových článcích máme taky klady jako 

nezatěžování životního prostředí, žádný hluk, využití různých druhů paliv, ale také 

v tomto případě jde o větší ekonomickou zátěž, nízkou životnost. 

Dále byla práce věnována na tepelným zdrojům jako termočlánky, tepelné 

motory, dynamo a alternátory. U tepelných motorů lze využít jakékoliv palivo a také 

i odpadního tepla, má malou hlučnost a nízké emise škodlivin, ale jak to bývá i to má 

své nevýhody a ta hlavní je, vyšší cena z důvodu malé sériovosti a náročnosti výroby. 

V praktické části práce bylo prováděno měření vodíkového palivového článku 

při různých zátěžích, aby bylo zjištěno, jak se projeví vliv zátěže na výstupní napětí 

článku a na celkové účinnosti přeměny energie. Z výsledků, které byly dosaženy, 

byl vybrán vhodný stejnosměrný zdroj, který by mohl být tímto vodíkovým palivovým 

článkem napájen. 

V závěru práce je návrh řešení vhodného zdroje snímače pro zjišťování polohy 

vagonu. V tomto případě je volený systém U-blox, který je z mého hlediska pro tento 

požadavek nejvhodnější. 
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