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Abstrakt 
 

Teoretická část diplomové práce se zabývá popisem stejnosměrných měničů. Jsou zde uvedeny 

základní typy měničů, jejich funkce a moţnosti pouţití. Zvláštní ohled je věnován DC/DC měničům 

bez transformátou. V další části je proveden rozbor fotovoltaických systémům. Zde jsou uvedeny 

základní typy těchto systémů a je zhodnocena moţná spolupráce se stejnosměrnými pulzními 

měniči. 

Praktická část byla zaměřena na návrh a realizaci zvyšujícího DC/DC měniče s nábojovou 

pumpou o jmenovitém výkonu 100W. 
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Abstrakt 
 

The theoretical part is concerned with the description of DC converters. There is basic types of 

units, their functions and applications. Special regard is devoted to the DC / DC converters without 

transformer. The next Part is an analysis of photovoltaic systems are introduced basic types of these 

systems and is evaluated possible cooperation with the DC pulses converters. 

In the practical part I have dealt with the design and implementation of boost the DC/DC charge 

pump converter with a nominal power 100W. 

 

 

Keywords 
DC/DC convert, boost converter, buck converter, full-bridge converter , charge pump, 

capacitance multiplier, photovoltaic systems, solar panels, a synchronous PWM signal generator, 

controlled by feedback 



  

Seznam použitých symbolů a zkratek: 

 
AU   zesílení 

C  [F] kapacita 

C   kondenzátor 

COUT   filtrační kondenzátor 

DC/DC měnič  stejnosměrný měnič napětí 

D   drain- výstupní elektroda MOSFET tranzistoru 

D   střída spínání 

DPS   deska plošných spojů 

ESR   ekvivalentní sériový odpor 

f  [Hz] frekvence 

fSW  [Hz] spíncí frekvence 

FV   fotovoltaický 

 t    časový signál 

 t    invertovaný časový signál 

G   řídící elektroda (vstupní) MOSFET 

I  [A] proud 

I(AV)  [A] střední hodnota proudu 

IC  [A] proud kondenzátoru 

IC   integrated circuit, integrovaný obvod 

ICvyp  [A] proud kondenzátoru při sepnutém polovodičovém prvku 

ICzap  [A] proud kondenzátoru při sepnutém polovodičovém prvku 

ICvyp  [A] proud cívky při sepnutém polovodičovém prvku 

ICzap  [A] proud cívky při sepnutém polovodičovém prvku 

ID  [A] proud protékající diodou 

iD  [A] okamţitá hodnota proudu protékajícího diodou 

iL  [A] okamţitá hodnota proudu protékajícího cívkou 

IM  [A] maximální proud 

Impp  [A] proud při maximálním výkonu 

IN  [A] jmenovitý proud 

ISC  [A] zkratový proud 

L   cívka 

L  [H] indukčnost 

MPP   bod maximálního výkonu 

MOSFET   Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor 

η   účinnost 

N   poměr mezi vstupním a výstupním napětím měničů 

Q   polovodičový spínač 

P  [W] výkon 

PIN  [W] příkon 

PM  [W] maximální výkon 

Pmax  [W] maximální ztrátový výkon 

PMmax  [W] maximální ztrátový výkon v impulsním reţimu 

POUT  [W] výstupní výkon 



  

PTOT  [W] totální ztrátový výkon 

PWM   pulzně šířková modulace 

RDSON  [Ω] odpor polovodičového spínače v sepnutém stavu 

RS  [Ω] sériový odpor 

RSV  [Ω] svodový odpor solárního článku 

Rth c-h  [K/W] tepelný odpor mezi pouzdrem a chladičem 

Rth j-c  [K/W] tepelný odpor mezi přechodem a pouzdrem 

Rth h-a  [K/W] tepelný odpor mezi chladičem a okolím 

RZ  [Ω] zatěţovací odpor  

S   spínač 

S   source- výstupní elektroda MOSFET tranzistoru 

SEPIC   Single-Ended Primary Inductance Converter 

t  [s] čas 

T  [s] perioda 

td  [s] doba zpoţdění bipolárního tranzistoru  

td(on)  [s] doba zpoţdění při zapnutí MOSFET a IGBT tranzistoru 

td(off)  [s] doba zpoţdění při vypnutí MOSFET a IGBT tranzistoru 

TC  [°C] teplota pouzdra 

Tj  [°C] teplota přechodu 

toff  [s] doba vypnutí 

ton  [s] doba zapnutí 

tf  [s] doba poklesu 

tr  [s] doba nárůstu 

trr  [s] doba zotavení zpětné diody 

U  [V] napětí 

UC0  [V] napětí na prázdno 

UCES   [V] úbytku napětí na polovodičovém spínači v sepnutém stavu 

Udead   [V] napětí nutné k zajištění dead-time 

UF  [V] úbytek napětí na diodě v propustném směru 

UGS   [V] napětí řídící elektory MOSFET tranzistoru 

UGS(th)   [V] prahové napětí řídící elektory MOSFET tranzistoru 

UIN  [V] vstupní napětí 

ULzap  [V] Napětí na cívce při sepnutém polovodičovém spínači 

ULvyp  [V] Napětí na cívce při rozepnutém polovodičovém spínači 

UM  [V] maximální napětí 

Umpp  [V] napětí při maximálním výkonu 

UN  [V] jmenovité napětí 

UOUT  [V] výstupní napětí 

uQ  [V] okamţitá hodnota napětí na spínacím polovodičovém prvku 

USAT   [V] saturační napětí  

UŠŠ   [V] napětí špička-špička 

UTO   [V] prahové napětí diody 

uZ  [V] okamţitá hodnota napětí na zátěţi 

UZV-OUT  [V] zvlnění výstupního napětí 

V-A char.   voltampérová charakteristiky   
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1. Úvod 

 
Diplomová práce se zabývá problematikou stejnosměrných měničů, jejich principy a pouţitím. 

Pozornost je věnována hlavně bez-transformátorovým měničům, ty vynikají zejména vysokou 

účinností a malými rozměry. Stejnosměrné měniče mají široké uplatnění v různých technických 

oborech a aplikacích.  

Dále se práce věnuje fotovoltaickým systémům. Tyto systémy slouţí k přeměně energie 

slunečního záření na energii elektrickou, za pomoci fotovoltaických panelů. Fotovoltaické panely 

jsou sloţeny ze solárních článků, které dokáţí přeměnit světlo dopadající na jejich povrch, na 

stejnosměrnou elektrickou energii. Napětí generované fotovoltaickými panely je silně závislé na 

intenzitě slunečního záření. Aby energie, vyráběna fotovoltaickými panely, byla vyuţitá ve velkém 

rozsahu, je třeba toto proměnné napětí regulovat. Také, zde nachází své uplatnění výše zmíněné 

stejnosměrné měniče. 

Stejnosměrné měniče aplikované do fotovoltaických systémů fungují jako stabilizátory 

proměnného napětí, které je generováno solárními panely. Tyto DC/DC měniče musí být schpny 

dodat konstantní výstupní napětí, při velkém rozsahu vstupních napětí ( napětí je závislé na intenzitě 

slunečního záření). Čím větší rozzah vstupního napětí tyto měniče zpracvávájí, tím vyšší je účinnost 

celého solárního systému. Takto stabilizované výstupní napětí se pouţívá k napájení spotřebičeů na 

stejnosměrný proud a nebo se pomocí střídačů mění na napětí střídavé.  
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2. Teorie DC/DC měničů: 

 
DC/DC měniče tvoří samostatnou skupinu zdrojů, která je dle konstrukce a pouţití velmi široká. 

Základní definice stejnosměrných měničů je odvozena od změny výstupního napětí (konverze). 

Potřebujeme-li napájet obvody niţším napěním neţ je napětí zdroje, musíme pouţít měnič se 

změnou napětí směrem dolů – tzv. sniţující měnič označován téţ jako „buck“. Naopak potřebujeme-

li získat vyšší napětí neţ je napětí zdroje musíme pouţít měnič s napěťovou konverzí směrem 

nahoru – tzv. zvyšující měnič označován jako „boost“. Protoţe je při provozu měniče hladina 

vstupního napětí jiná neţ hladina výstupního napětí můţe být u těchto obvodů poţadavek na 

galvanickou izolaci. 

 

2.1. Druhy DC/DC měničů: 

 
Prvním a zřejmě zásadním hlediskem je výstupní výkon stejnosměrného měniče. 

 

- měniče do výkonu kolem 10W, jsou obvykle konstruovány jako obvody v plastovém nebo 

kovovém pouzdře určené pro montáţ na desku plošného spoje. Lze na ně pohlíţet jako na 

součástky. Jejich výkon je závislý na účinnosti a je omezen schopností pouzdra odvádět teplo, 

vzniklé ztrátovým výkonem, do okolí. 

- měniče s výstupním výkonem do 350W, jsou konstruovány jako samostatné přístroje a nebo 

jako osazené desky plošných spojů, které slouţí k pouţití ve sloţitějších aplikacích. 

- Měniče s výstupním výkonem stovek wattů, aţ jednotek kilowattů jsou stavěny jako 

samostatné skříňové jednotky a pouţívají se převáţně k napájení stejnosměrných motorů a 

v galvanizovnách. 

 

Dalším kritériem je provozní frekvence měniče. Pulzní měniče pracují na principu přenosu 

energie ze vstupu, na výstup a velikost přenesené energie je úměrná frekvenci. Tato energie nabíjí 

kondenzátory, nebo je ukládána do magnetického pole cívek. S rostoucím kmitočtem klesá 

poţadavek na velikost těchto prvků s tohoto hlediska je nejvýhodnější, aby pracovní frekvence byla 

co nejvyšší. 

Naopak, čím vyšší je pracovní frekvence, tím vyšší jsou ztráty při spínání a vypínání 

polovodičových součástek. Roste tepelné zatíţení spínacích prvků a klesá účinnost. Dalším 

nepříjemným efektem jsou indukovaná napětí, vznikající při rozpínání indukčních zátěţí. Počet 

těchto přepěťových špiček je také závislý na frekvenci a představuje ztráty. 
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2.1.1. Rozdělení DC/DC měničů: 
 

- Stejnosměrné měniče s transformátorem 

 

- Jednočinné měniče s transformátorem: 

- Akumulující měnič (flyback) 

- Propustný měnič (forward) 

- Rezonanční měnič 

- Dvojčinné 

- Protitaktní měnič (push-pull) 

- Měnič v zapojení polomost (Half-Bridge) 

- Měnič v zapojení plný most (Full-Bridge) 

 

- Stejnosměrné měniče bez-transformátoru 

 

-Měniče s cívkami 

- Sniţující měnič (buck) 

- Zvyšující měnič (boost) 

- Zvyšující a sniţující měnič, invertující (Čukův měnič „cuk“) 

- Zvyšující a sniţující měnič, neinvertující (SEPIC) 

- Invertující měnič 

 

-Měniče se spínanými kondezátory 

- Invertující měnič s  nábojovou pumpou 

- Sniţující měnič s  nábojovou pumpou 

- Zvyšující měnič s  nábojovou pumpou 

 

[1] 
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2.2. Základní zapojení DC/DC měničů: 

 

2.2.1- Stejnosměrné měniče s transformátorem 

 
Jejich výhodou je galvanické oddělení výstupního napětí od vstupního.  

  

2.2.1.1.- Jednočinné měniče s transformátorem 

Existuje několik typů těchto měničů: 

 

-Akumulující měnič (flyback) 

Tento měnič patří k jedním z nejjednodušších a nejlevnějších měničů. Měnič pracuje 

v nepřímém reţimu přenosu energie ze vstupu na výstup. Energie, je v první fázi činnosti měniče 

akumulována do primární cívky transformátoru. Ve druhé fázi je přerušen primární proud, polarita 

primární cívky transfotmátoru se skokem mění na opačnou. Energie se z jádra přenáší na sekundární 

stranu transformátoru a dále přes usměrňovač do zátěţe. To znamená, ţe transformátor nepřenáší 

energii přímo ale pumpuje ji. Návrh takového transformátoru není příliš sloţitý. Objem 

magnetického materiálu udává přibliţně mnoţství energie, kterou lze v jednom spínacím cyklu 

naakumulovat. Většinou se tento měnič pouţívá pro sniţování napětí menších výkonů. Pro větší 

výkony by byl transformátor neúměrně velký. 

 

-Propustný měnič (forward) 

Je zaloţen na opačném principu, neţ měnič akumulační a pracuje v přímém reţimu. Energie je 

přenášena z primární strany transformátoru na sekundární stranu ve stejné fázi spínacího reţimu. 

V druhé fázi není z primární cívky odebírána ţádná energie. Pokud v ní nějaká energie zůstává (část 

energie zůstává zachována v magnetickém poli vţdy), roste primární napětí cívky a ohroţuje 

vypnutý polovodičový spínač, ten musí být dimenzován přibliţně na dvojnásobek napájecího napětí. 

Výpočet transformátoru v tomto měniči je sloţitý, neboť způsob dodávání a odebírání energie je 

v čase značně nelineární. Transformátor je v tomto zapojení menší, coţ umoţňuje pouţití měniče na 

větší výkony neţ u předchozího typu. 

 

-Rezonanční měnič 

Je to modifikace předchozího propustného měniče. K polovodičovému spínači je paralelně 

připojen kondenzátor. Kapacita tohoto kondenzátoru musí být zvolena tak, aby s ohledem na další 

parazitní kapacity a parazitní indukčnosti tvořila s primárním vinutím transformátoru rezonanční 

obvod. Rezonanční kmitočet musí být zvolen tak, aby při skokovém spínání tranzistoru měly 

obvodové veličiny pokud moţno spojité průběhy. Výsledkem je zvýšení účinnosti měniče a sníţení 

rušení vyzařovaného do okolí. Návrh tohoto měniče je sloţitý a výsledná kapacita můţe být určena, 

aţ po konečné montáţi obvodu na desku plošného spoje. Zapojení se pouţívá jen pro malé výkony. 

Nevýhodou jednočinných měničů s transformátorem je stejnosměrné sycení magnetického jádra 

které neumoţňuje vyuţívat celou plochu jejich hysterezí smyčky.  

 

[1][5] 
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2.2.1.2.- Dvojčinné měniče s transformátorem 

Při pouţití dvojčinných měničů jiţ vyuţíváme střídavé sycení magnetického jádra. Pomocí 

polovodičových spínačů, připojujeme střídavě obě polarity napětí k primární cívce transformátoru. 

Na sekundární straně je výstupní napětí usměrněno můstkovým usměrňovačem. Dvojčinné měniče 

mají lepší účinnost a pouţívají se pro vyšší výstupní výkony neţ měnič jednočinné. Výhodou tohoto 

zapojení je zejména dvojnásobný kmitočet zvlnění na výstupu vzhledem ke spínací frekvenci. Lze 

tak pouţít, aţ 4x menší indukčnost u výstupního filtru, coţ sniţuje výsledné ztráty. 

Řízení těchto měničů se obvykle provádí pomocí změny šířky pulzu v obou polaritách současně  

(symetrická pulzně-šířková  regulace). 

 

- Protitaktní měnič (push-pull) 

Je to v podstatě kombinace dvou jednočinných měničů, spojených jedním magnetickým 

obvodem společného transformátoru, které spínají protikladně. 

 

-Měnič v zapojení polomost (Half-Bridge) 

Nejčastější zapojení těchto měničů tvoří dva polovodičové spínače Q1,Q2 a dva kondenzátory C1, 

C2. Kaţdý spínací prvek má vlastní primární vinutí transformátoru a v diagonále mostu je bipolární 

elektrolytický kondenzátor s velkou kapacitou. Oba spínací prvky jsou řízeny v protifázi. Výhoda 

polomostu je v tom, ţe  část impulsního proudu dodávaného ze zdroje stejnosměrného napětí je 

kryta nabíjecími a vybíjecími proudy kondenzátorů C1,C2. 

 

-Měnič v zapojení plný most (Full-Bridge) 

Je podobný měniči zapojenému v polomostu jen místo kondenzátoru je pouţita další dvojice 

polovodičových spínačů. Do můstku jsou zapojeny čtyři spínací polovodičové součástky. Tyto 

polovodičové prvky spínají po dvojicích v diagonále mostu, to znamená ţe v jedné fázi jsou sepnuty 

spínače Q1, Q4 a ve druhé fázi jsou sepnuty spínače Q2, Q3. Mezi spínáním dvojic spínačů (Q1,Q4) a 

(Q2,Q3) musím být zajištěna doba, kdy není sepnutý ţádný z polovodičů, aby nedošlo k současnému 

sepnutí spínačů v jedné větvi a tím ke zkratu zdroje. Tato ochranná doba se nazývá dead-time. 

Protoţe proud do primární cívky je dodáván pouze přes dvojici sepnutých polovodičových spínačů 

s malým odporem RDSON v sepnutém stavu je měnič schopen dodávat mnohem větší výkony do 

transformátoru a tím i do zátěţe, neţ předešlé typy měničů. Zapojení je vhodné i pro výkony 

přesahující 500W. 

 

 
Obrázek 2.1. Stejnosměrný pulzní měnič v zapojení plný most (Full-Bridge) 

 

[1][5] 
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2.2.2.- Stejnosměrné měniče bez-transformátoru 
 

Místo impulsního transformátoru tyto měniče většinou pouţívají tlumivku.  

Výhodou těchto měničů je lepší účinnost a menší rozměry neţ u měničů s transformátory. 

Nevýhodou tedy je galvanické spojení mezi vstupním a výstupním napětím měniče. Tyto typy 

měničů ztrácejí své výhodné vlastnosti (hlavně účinnost) při velkých měnících poměrech. U 

zvyšovacích měničů není vhodný poměr větší neţ N=5:1 to znamená pětinásobek vstupního napětí. 

U sniţovacích měničů se nedoporučuje poměr menší neţ N=1:5. Pro větší měnící poměr UIN/UOUT je 

vhodné pouţít měniče s transformátory. 

 

2.2.2.1-Měniče s cívkami 

 

-Snižující měnič (buck) 

Jedná se o přímý měnič, energie je zde přivedena ze vstupu na výstup přímo. Změna napětí je 

prováděna směrem dolů (step down). Výstupní napětí UOUT se reguluje střídou spínání, která je u 

těchto měničů v rozsahu D= 0-100%, napětí sniţujícího měniče se tedy můţe pohybovat od 0 aţ po 

maximální hodnotu napětí UIN. Výhodou těchto zapojení je jednoduchost a nízká cena. Nevýhodou 

je galvanické spojení mezi vstupem a výstupem. 

Při sepnutém polovodičovém spínači Q1 protéká proud ze zdroje UIN přes cívku L1 do zátěţe RZ. 

Cívka L1 se chová jako spotřebič, napětí na ní má stejnou polaritu jako proud, který jí protéká.  

 

 
Obrázek 2.2. Snižující DC/DC měnič, polovodičový spínací prvek Q1 je sepnut 
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V momentu rozepnutí spínače Q1, se na cívce L1 obrací polarita napětí z ULzap na ULvyp a cívka 

L1 stává zdrojem proud Ivyp, který zachovává směr původního proudu Izap a uzavírá se přes diodu D1.  

 

 
Obrázek 2.3. Snižující DC/DC měnič, polovodičový spínací prvek Q1 je rozepnut 

 

 

Časové průběhy vybraných veličin snižujícího měniče: 
 

 
Obrázek 2.4. Časové průběhy vybraných veličin snižujícího DC/DC měniče odsimulované v programu 

Micro-Cap 9 

 
Z časových průběhů na obrázku 2.4. je patrné, ţe v době vedení polovodičového spínače Q1, 

výstupní napětí měniče uOUT roste a v době vedení polovodičové diody D1, výstupní napětí uOUT 

klesá. 

Poměr mezi dobou sepnutí spínače Q1 a periodou T se nazývá střída, značí se D (2.1.).  
 

 %100
11


T

t
D

T

t
D

QQ
   (2.1.) 

 

Měnič můţe pracovat ve dvou základních módech. První mód, je mód se spojitým výstupním 

proudem. Proud do zátěţe teče nepřerušovaně (nepřerušovaný průběh proudu je vidět na 
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obrázku 2.4. proud iL1 pro střídu 80%). Při zanedbání úbytku napětí na polovodičovém spínači 

v sepnutém stavu UCES a napětí na diodě v propustném směru UF, pro výstupní napětí UOUT platí 

vztah(2.2.). 

 VUDU
T

t
U ININ

Q

OUT 
1

    (2.2.) 

 

Druhý mód je mód s nespojitým výstupním proudem, proud do zátěţe teče přerušovaně 

(přerušovaný průběh proudu je vidět na obrázku 2.4. proud iL1 pro střídu 20%). Potom je výstupní 

napětí UOUT (při zanedbání úbytku napětí na polovodičovém spínači v sepnutém stavu UCE a napětí 

na diodě v propustném směru UF) dáno vztahem (2.3.). 
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   (2.3.) 

 

-Zvyšující měnič (boost) 

Lze jej zařadit mezi nepřímé měniče, protoţe při přenosu energie ze vstupu na výstup je tato 

energie akumulována do magnetického pole cívky. Změna napětí, kterou měnič provádí je směrem 

nahoru (step-up). Měnič v tomto zapojení generuje výstupní napětí UOUT vţdy vyšší, neţ je vstupní 

napětí UIN. 

Při sepnutém polovodičovým spínači Q1 protéká proud zdroje přes cívku L1, která se chová jako 

spotřebič. Napětí na této cívce je ve stejném smyslu jako proud, který jí protéká. Proud do zátěţe je 

dodáván pouze z kondenzátoru C1. Výstupní napětí UOUT je vţdy vyšší, neţ napětí na sepnutém 

polovodičovém spínači a dioda je tedy pólována v závěrném směru. Kondenzátor C1 se vybíjí 

proudem ICzap napětí na něm klesá a stejně tak, klesá i napětí na zátěţi. 

 

 
Obrázek 2.5. Zvyšující DC/DC měnič, polovodičový spínací prvek Q1 je sepnut 

 
Při rozepnutí polovodičového spínače Q1 cívka L1 zachovává směr toku proudu, ale polarita 

napětí na této cívce se obrací. Přechází z reţimu spotřebiče, do reţimu zdroje. Naindukované napětí  

na cívce ULvyp se přičítá k napětí zdroje UIN. Dioda je pólována v propustném směru a přechází do 

vodivého stavu. Kondenzátor je nabíjen proudem ICvyp, napětí na něm narůstá a stejně tak narůstá i 

napětí na zátěţi. 
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Obrázek 2.6. Zvyšující DC/DC měnič, polovodičový spínací prvek Q1 je rozepnut 

 

 

Časové průběhy vybraných veličin zvyšujícího měniče: 
 

 
 Obrázek 2.7. Časové průběhy vybraných veličin snižujícího DC/DC měniče odsimulované 

v programu Micro-Cap 9 

 
Z časových průběhů na obrázku 2.7. je patrné, ţe v době vedení polovodičového spínače Q1, 

výstupní napětí měniče UOUT klesá a v době vedení polovodičové diody D1, výstupní napětí UOUT 

roste (opačný děj neţ u měniče sniţujícího). 

U spojitého módu výstupního proudu (nepřerušovaný průběh proudu je vidět na obrázku 2.7. 

proud iL1 pro střídu 80%), je výstupní napětí UOUT (při zanedbání úbytku napětí na polovodičovém 

spínači v sepnutém stavu UCES a napětí na diodě v propustném směru UF) dáno vztahem (2.4.) 
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V případě nespojitého módu výstupního proudu, (přerušovaný průběh proudu je vidět na 

Obrázeku 2.7. proud iL1 pro střídu 20%) je výstupní napětí UOUT ( při zanedbání úbytku napětí na 

polovodičovém spínači v sepnutém stavu UCES a napětí na diodě v propustném směru UF) dáno 

vztahem (2.5.). 
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  (2.5.) 

 

-Invertující měnič 

Pro napájení některých elektronických obvodů je potřeba symetrický zdroj napětí. Je-li k 

dispozici pouze zdroj kladného napětí, záporné napětí můţeme být vyrobeno právě pomocí 

invertujícího měniče.  

V první intervalu je polovodičový spínač Q1 sepnut, proud IL1zap teče ze zdroje UIN přes sepnutý 

polovodičový spínač Q1 a uzavírá se přes cívku L1 zpět do zdroje. Cívka L1 se v této fázi chová jako 

spotřebič a napětí na ní UL1zap je polováno stejně jako proud, který jí protéká. Proud do zátěţe je 

v této fázi dodáván vybíjejícím se kondenzátorem C1 a napětí na výstupu UOUT klesá. 

 

 
Obrázek 2.8. Invertující DC/DC měnič, polovodičový spínací prvek Q1 je sepnut 

 
V druhém intervalu spínací polovodičový prvek Q1 vypne, cívka L1 se snaţí zachovat původní 

směr proudu, obrací se na ní polarita a přechází z reţimu spotřebiče do reţimu zdroje. Proud IL1vyp 

protéká zátěţí RZ, zároveň nabíjí kondeznátor C1 a uzavírá se přes diodu D1. Napětí na výstupu 

narůstá. 

 

 
Obrázek 2.9. Invertující DC/DC měnič, polovodičový spínací prvek Q1 je rozepnut 



Teorie DC/DC měničů 

 - 19 - 

-Zvyšující a snižující, invertující měnič (Čukův měnič „cuk“) 

Tyto druhy měničů umí vstupní napětí jak zvyšovat, tak sniţovat. To znamená, ţe dokáţí udrţet 

výstupní napětí UOUT konstantní i v případě, ţe se vstupní napětí UIN mění. Pouţití tohoto měniče je 

výhodné například při napájení z akumulátoru. Z počátku, kdyţ je baterie plně nabita pracuje měnič 

jako sniţující. Při vybíjení akumulátoru na něm klesá napětí, klesne-li hodnota napětí akumulátoru 

na hodnotu niţší, neţ je výstupní napětí měniče UOUT, bude měnič pracovat jako zvyšující, coţ nám 

umoţní lépe vyuţít energii obsaţenou v baterii (tohoto principu se dá vhodně vyuţít i u 

fotovoltaických systémů, kde potřebujeme na výstupu měniče konstantí hodnotu napětí UOUT při 

velkém rozsahu vstupního napětí UIN). Čukův měnič udává vysokou účinnost a to aţ 95%. Tento 

měnič je také charakterizován minimálním VF rušením. Nevýhodou tohoto měniče můţe být 

invertované výstupní napětí, proti napětí vstupnímu při společném zemním vodiči.  

V prvním intervalu činnosti měniče je polovodičový spínač Q1 rozepnut a po připojení napětí 

UIN teče proud IIN ze zdroje přes cívku L1, dále přes kondenzátor C1 a přes diodu D1 se uzavírá zpět 

do zdroje UIN. Cívka L1 se v této fázi chová rovněţ jako zdroj, neboť napění na ní má opačnou 

polaritu neţ proud IIN, který jí protéká. Kondenzátor C1 se tedy nabíjí na hodnotu napětí 

UC1= UIN+L1 a nebo na hodnotu niţší. Napětí na které se kondenzátor skutečně nabije je závislé na 

jeho kapacitě, na velikosti protékajícího proudu a na době tohoto cyklu. Elektromagnetická energie 

cívky v tomto intervalu klesá a hodnota protékajícího proudu IIN se sniţuje. Pokud by interval 

sepnutí polovodičového spínače byl moc dlouhý , začal by se kondenzátor nabitý na hodnotu napětí 

UIN+L1 vybíjet přes cívku L1 zpátky do zdroje UIN, coţ je neţádoucí jev a při správném časovém 

spínaní polovodičového prvku by k němu nemělo docházet. 

 

 
Obrázek 2.10. Zvyšující a snižující DC/DC měnič „cuk“ , polovodičový spínací prvek Q1 je rozepnut 

(první fáze) 

 

V druhé fázi činnosti měniče je spínací polovodičový prvek Q1 sepnut, proud IIN teče ze zdroje 

přes cívku L1 a uzavírá se zpět do zdroje přes sepnutý polovodičový spínač Q1. Cívka se v této fázi 

chová jako spotřebič a elektromagnetická energie na ní narůstá. Současně je spojen kladný pól 

kondenzátoru C1 přes sepnutý polovodičový spínač se zemí. Kondenzátor C1 se tedy začne vybíjet 

proudem IC1, který protéká zátěţí RZ a k ní paralelně připojeným kondenzátorem C2. Proud se 

uzavírá přes cívku L2 zpět do kondenzátoru C1. Kondenzátor C2 se nabíjí a napětí na cívce L2 má 

stejnou polaritu jako proud IC1. Z toho vyplývá, ţe se cívka chová jako spotřebič a ukládá energii do 

svého magnetického pole.  
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Obrázek 2.11. Zvyšující a snižující DC/DC měnič „cuk“ , polovodičový spínací prvek Q1 je sepnut 

(druhá fáze) 

  

V posledním intervalu je spínač Q1 opět rozepnut, opakuje se činnost z prvního intervalu, ale 

navíc je zde jiţ uloţena energie v magnetickém poli cívky L2. Tato energie při rozepnutí spínače Q1 

má snahu  zachovat směr proudu který cívkou L2 protékal, na cívce se změní polarita napětí UL2 a 

cívka přejde z reţimu spotřebiče do reţimu zdroje. Proud s cívky protéká přes diodu D1 a uzavírá se 

přes zatěţovací odpor RZ. 

 

 
Obrázek 2.10. Zvyšující a snižující DC/DC měnič „cuk“ , polovodičový spínací prvek Q1 je opět 

rozepnut (třetí fáze) 

 

V reţimu spojitého výstupního proudu je výstupní napětí, při zanedbání úbytku napětí na 

polovodičovém spínači v sepnutém stavu UCES a napětí na diodě v propustném směru UF  dáno 

vztahem: 
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V reţimu nespojitého výstupního proudu je výstupní napětí, při zanedbání úbytku napětí na 

polovodičovém spínači v sepnutém stavu UCES a napětí na diodě v propustném směru UF  dáno 

vztahem: 
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-Zvyšující a snižující neinvertující měnič (SEPIC) 

Tento měnič pracuje na podobném principu jako Čukův měnič, to znamená, ţe výstupní napětí 

můţe být  niţší, vyšší nebo stejné jako je napětí vstupní. Výhodou měniče SEPIC je, ţe nedochází i 

inverzi výstupního napětí. Další výhodoy patří to, ţe odebíraný proud z napájecího zdroje je spojitý 

a odrušení je tak jednodušší. 

 

 

Obrázek 2.11. Zvyšující a snižující DC/DC měnič SEPIC 

 
[1] [3] [4] [6] [7] 

 

2.2.2.2.-Měniče se spínanými kondezátory 

Napěťové měniče s kondenzátory generují poţadované výstupní napětí, při malých výstupních 

výkonech, jsou jednoduché a levné, protoţe nepotřebují ţádné drahé cívky nebo transformátory. 

Změna napětí u těchto kapacitních měničů je zajištěna přepínáním kondenzátorů (spínáním nábojové 

pumpy). Nevýhodou je, ţe kondenzátory nemohou měnit své napětí skokem. Měnící se napětí na 

kondenzátoru má vţdy exponenciální průběh, který omezuje výměnu energie. 

  

-Nábojové pumpy(charge pumps) 

Tyto obvody dokáţí zvýšit stejnosměrné napětí nebo obrátit jeho polaritu za pomoci spínaných 

kapacit, bez pouţití induktoru. Principem je periodické spínání kapacit, tak aby na výstupu došlo k 

sériovému řazení nabitých kondenzátorů a tím k součtu napětí na nich. 

Nábojové pumpy nám poskytují řešení úpravy velikosti stejnosměrného napětí pro účely 

napájeni elektronických obvodů. V zhledem k tomu, ţe nábojové pumpy pouţívají pro akumulaci 

energie kondenzátory a ne cívky s feromagnetickými jádry, mohou tyto měnič mohou pracovat na 

frekvencích, o kmitočtu aţ 1MHz. Z tohoto důvodu je také moţno tyto měniče vyrábět pro malé 

výkony jako integrované obvody. Na druhou stranu nábojové pumpy mají své nevýhody a to je 

zejména omezený výkon a omezené vstupní napětí.  
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-Výpočet energetických ztrát u nábojových pump 

Na obrázku 2.12. je zjednodušený model, na kterém bude vysvětlen vznik energetických ztrát 

v nábojových pumpách. Bude-li spínač S1 periodicky přepínat kondenzátor,  mezi vstupním napětím 

UIN a zátěţí, bude se kondenzátor C1 periodicky nabíjet a vybíjet v závislosti na frekvenci spínání. 

Tím bude docházet k přenášení náboje z kondenzátoru C1 do zátěţe Rz a kondenzátoru C2. 

Kondenzátor C2 ten má funkci filtru a zajišťuje menší zvlnění výstupního napětí UOUT. 

 

 
Obrázek 2.12. Zjednodušený model nábojové pumpy 

 

Náboj přenesený za jeden cyklus: 
 

 OUTIN UUCQ 
     (2.8) 

 

Coţ vytvoří proud I závislý na frekvenci f: 
 

 OUTIN UUCfQfI  1     (2.9) 

 

Ekvivalentní sériový odpor spínaného kondenzátoru můţe být vyjádřen jako: 
 

1

1

Cf
RESR


      (2.10) 

 

Z rovnice vyplývá, ţe tento odpor a následně i ztráty na něm se sniţují s rostoucí frekvencí 

spínání a s vyšší kapacitou kondenzátoru. Spínaný kondenzátor se chová jako odpor a sníţení 

celkového výstupního odporu je moţné zapojením několika spínaných kondenzátorů paralelně, tím 

se zvýší výstupní výkon. Vnitřní spínací ztráta v kondenzátorech můţe být sníţena, pouţitím 

kondenzátorů s nízkým ekvivalentním sériovým odporem - low ESR. 

 

-Invertující měnič s nábojovou pumpou 

Pracuje ve dvou krocích přenosu energie. V prvním kroku jsou sepnuty spínače S1 a S3, 

kondenzátor C2 se nabíjí na napětí zdroje +UIN. V Druhém kroku jsou spínače S1 a S3 rozepnuty a 

jsou sepnuty spínače S2 a S4, kladná svorka kondenzátoru C2 je spojen se zápornou svorkou UOUT a 

kondenzátor C2 je vybíjen do kondenzátoru C3, který slouţí jako zásobník energie po dobu prvního 

cyklu. 

Jestliţe je napětí na kondenzátoru C3 menší, neţ je napětí na kondenzátoru C2, pak se náboj 

přemisťuje z kondenzátoru C2 do kondenzátoru C3 a to do doby aţ se na nich vyrovná napětí. Z toho 

vyplývá, ţe se do kondenzátoru C3 dostane pouze polovina náboje která byla v kondenzátoru C2. 
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Pro bezpečnou činnost měniče vkládáme mezi oba cykly malou časovou prodlevu, abychom se 

vyhnuli zkratům. Vstupní kondenzátor C1 zajišťuje nízkou impedanci napájecího zdroje, aby byl 

schopen dodávat pulsně vysoké hodnoty proudu. 

 
Obrázek 2.13.Invertující DC/DC měnič s nábojovou pumpou 

 

-Snižující měnič s  nábojovou pumpou (kapacitní dělička) 

Je obvod který sníţí vstupní napětí na polovinu a výstupní proud zvýší na dvojnásobek. 

Výhodou těchto obvodů je vysoká účinnost, velká přesnost dělění a vysoká spínací frekvence. 

Nevýhodou je pouţití jen pro malé výkony a malé napětí. 

Jako příklad kapacitní děličky je uveden obvod MAX829, který generuje regulované výstupní 

napětí o velikosti UIN/2. Pouţívá k tomu kapacitní dělič sloţený z kondenzátorů C3,C4 a C5,C6. 

Kondenzátor C1 opět slouţí ke sníţení impedance napájecího zdroje. Spínací kmitočet obvodu je 

35kHz. Účinnost obvodu překračuje 90% klidový proud je pouze 36μA. Nevýhodou je malý 

přenášený výkon a vstupní napětí pouze do velikosti 5,5V 

 

Obrázek 2.14. Snižující DC/DC měnič s nábojovou pumpou 
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-Zvyšující měnič s  nábojovou pumpou (s násobičem napětí) 

Základním zapojením tohoto měniče je zdvojovač napětí. 

 

 
Obrázek 2.15. Zvyšující DC/DC měnič s nábojovou pumpou 

 

V první fázi se kondenzátor C1 nabíjí a napětí zdroje UIN. Do zátěţe RZ je proud dodávan pouze 

s vybíjejícího se kondenzátoru C2 (napětí na zátěţi klesá). V druhé fázi dojde k přepnutí 

polovodičových spínačů S1 a S2 tak, ţe nabitý kondenzátor C1 je zapojen do série se zdrojem napětí 

UIN. Výstupní napětí je tedy součtem napětí zdroje a napětí nabitého kondenzátoru UOUT=UIN+UC1. 

Proud v tomto intervalu protéká zátěţí a zároveň nabíjejícím se kondenzátorem C2, napětí na zátěţi 

RZ roste, aţ na hodnotu UOUT=UIN+UC1. 

 

Velikost výstupního napětí je dána vztahem: 

 

 VU
CC

C
U INOUT 




21

12

    (2.11) 

 

Většina nábojových pump pracuje na principu Dicksnova napěťového násobiče. 

 

 
Obrázek 2.16.Dicksnova nábojová pumpa 
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Obvod je sloţen z řetězce sériově spojených kondenzátorů C a CS tyto kondenzátory tvoří 

s diodami paralelní dvojice, na které se přivádí časové signály  t  a  t  s frekvencí f a amplitudou o 

velikosti napětí UIN. 

Náboj se přenáší z jednoho kondenzátoru na další, jestliţe první časově řízený kondenzátor má 

větší kapacitu, neţ časově řízený kondenzátor následující. 

 

Ustálený stav výstupního napětí je dán vztahem:  
 

 VU
fCC

I
UU

CC

C
NUU D

S

OUT
DIN

S

INOUT 














 (2.12) 
 

Kondenzátor COUT je filtrační a zmenšuje výstupní zvlnění napětí UZV-OUT. 

Budeme-li kondenzátory v řetězci napájet obdélníkovým napětím, způsobí tyto rychlé změny napětí, 

proudové špičky a poměrně velké zvlnění výstupního napětí. Jestliţe je obvod zatíţen konstantním 

proudem IOUT zvlnění výstupního napětí UOUT bude mít pilovitý průběh. Ostrá náběţná hrana vzniká, 

při sepnutí pumpy je způsobena rychlým přenosem náboje z řetězce kondenzátorů na vyrovnávací 

(filtrační) kondenzátor COUT pokles výstupního napětí vzniká při vypnutí pumpy a je způsoben 

vybíjením vyrovnávacího kondenzátoru COUT.  

 

Zvlnění výstupního pilovitého napětí je dáno vztahem: 
 

 
fC

I
U

OUT

OUT
OUTZV




     (2.13) 
 

 

Obrázek 2.17.Zvlnění výstupního napětí Dicksnovy nábojové pumpy 

 

[1] [2] [4] [8] 
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3. Fotovolataické systémy 

 
Fotovoltaické systémy slouţí v výrobě elektrické energie ze slunečního záření. Tyto systémy se 

obecně skládají z fotovoltaických  panelů, měničů, konstrukčních a jistících prvků. 

 

3.1. Fotovoltaický článek 

 
Fotovoltaické  články přeměňují sluneční energii dopadající na jejich povrch na energii 

elektrickou. 

 
Obrázek 3.1. Náhradní schéma fotovoltaického článku 

 

-Základní parametry fotovoltaického článku: 

-Sériový odpor článku – značí se RS, měl by být co nejmenší, u ideálního článku je odpor RS 

nulový. 
 

-Paralelní (svodový) odpor článku – značí se RSV, měl by být co největší, u ideálního článku je 

tento odpor nekonečný.  

 

-Účinnost solárního článku – značí se η, udává velikost efektivity při přeměně světelné energie na 

energii elektrickou. V současné době se účinnost průmyslově vyráběných článků pohybuje od 

7% do 25% v závislosti na druhu. 
 

-Zkratový proud – značí se ISC. Pokud je odpor RS nulový, můţeme říci, ţe proud ISC je roven 

proudu IGEN. Měření tohoto parametru se realizuje speciálními přístroji. 
 

-Napětí naprázdno – značí se UOC. Toto napětí je naměřeno na výstupních kontaktech článku, 

pokud zde není připojen ţádný spotřebič. 
 

-Výkon - značí se PM  a udává jak velké mnoţství energie lze ze solárního článku odebírat. Pokud 

chceme optimálně vyuţívat tento sluneční energii, je nutné se pohybovat na maximálním bodě 

výkonového spektra. Výkon PM můţeme vyjádřit následujícím vztahem: 
 

 WIUP MMM      (3.1) 

 

kde IM je maximální proud a UM je maximální napětí naměřené při maximálním zatíţení. 
 

 

Solární článek se chová jako zdroj konstantního proudu, při změně intenzity slunečního záření, 

napětí na solárním článku značně kolísá. Čím větší bude intenzita slunečního záření, tím větší bude 

solární článek generovat proud. 
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-Příklad provedení solárního článku od firmy Schott solar: 

 

Maximální napětí:  UM = 0,57V 

Maximální proud: IM = 4,106A 

Maximální výkom: PM = 2,34W 

Účinnost článku: η= 14,84% 

Rozměr: 153mm x 153 mm 

 

[9][11] 

 

3.2. Fotovoltaický panel 
 

Hlavní část solárního panelu, tvoří vhodně zapojené solární články. 

Fotovoltaický panel musí zajistit hermetické zapouzdření solárních článků, dále také musí zajišťovat 

dostatečnou mechanickou a klimatickou odolnost (např. vůči silnému větru, krupobití, mrazu apod.). 

Konstrukce solárních panelů jsou rozmanité podle druhu pouţití. Obvykle jsou fotovoltaické panely 

po obvodu opatřeny duralovými rámy, pro zpevnění celé konstrukce. Tyto rámy zároveň slouţí k 

uchycení panelů ke konstrukci fotovoltaických systému. Přední krycí materiál je speciální kalené 

sklo, které odolává povětrnostním podmínkám. Vhodné je sklo se sníţeným obsahem ţeleza, které 

má lepší propustnost světla o vlnové délce v oblasti spektra červené a blízko infračerveného spektra. 

Moderní články mají antireflexní vrstvu, která sniţuje ztrátu světla odrazem, a zvedne tak účinnost i 

o několik procent. 

     
Obrázek 3.2. Provedení fotovoltaického panelu 

 

-Výkon fotovoltaických panelů 

Elektrické vlastnosti solárních panelů se popisují volt-ampérovou charakteristikou, coţ je křivka 

závislosti proudu na napětí. Nejvyšší moţnou hodnotou proudu je tzv. zkratový proud ISC. Nejvyšší 

moţnou hodnotou napětí je tzv. napětí naprázdno UC0. Pro kaţdý panel existuje pracovní bod na 

charakteristice, ve kterém je výkon největší. Tento bod je označován jako bod maximálního výkonu 

MPP (Maximum Power Point) o napětí Umpp a proudu Impp. 
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Obrázek 3.3. Volt-Ampérová charakteristika solárního panelu 

 

Výkon solárního panelu také závisí  na čistotě povrchu, teplotě solárního panelu a na intenzitě 

dopadajícího světla (závislost na umístění, směru natočení, počasí a na ročním období – v zimním 

období je výkon panelu podstatně niţšší). 

Fotovoltaické panely se vyrábí v rozsahu výkonu od jednotek wattů do hodnot kolem 250W. Při 

potřebě vyššího výkonu neţ jakého dosahuje jeden modul, lze propojit více panelů mezi sebou.  

Moduly lze propojovat třemi základními způsoby: 

 

-sériové spojení solárních článků – zvyšuje se vyráběné napětí 

-paralelní spojení solárních článků – zvyšuje se vyráběný proud 

-sério-paralelní spojení solárních článků – zvyšuje se jak vyráběný proud tak i napětí 

 

Spojované panely by měly by měly být stejného typu od stejného výrobce. 

Panely se běţně konstruují pro napětí 12V (hodnota jmenovitého napětí Un= 17V hodnota napětí na 

prázdno UC0= 22V), nebo 24V (hodnota jmenovitého napětí Un=36V hodnota napětí na prázdno je 

UC0= 45V). 

 

 [9][12] 

3.3. Fotovoltaické systémy 
 

Podle účelu pouţití můţeme fotovoltaické systémy rozdělit do 3 základních skupin 

-drobné aplikace 

-nezávislé ostrovní  systémy (grid -off) 

-síťové systémy (grid -on) 

 

I[A] 

ISC 

Impp 

UCO U[V] Umpp 

MPP 



Fotovoltaické systémy 

 - 29 - 

3.3.1. Fotovoltaické systémy pro drobné aplikace 

 
Do této kategorie patří například solární články v kalkulačkách, nebo záloţní nabíječky 

notebooků, mobilních telefonů, MP3 přehrávačů, fotoapafátů a navigací. 

Záloţní nabíječky obsahují fotovoltaický panel (tvořený 4 aţ 8 solárními články, které jsou schopny 

dodávat výkon 2W – 4W). Dále tyto zařízení obsahují akumulátory (obvykle Li-ion – napětí 

3,6Vs kapacitou aţ 21000mAh), slouţící k uskladnění vyrobené elektrické energie ze solárních 

článků. Jak jiţ bylo výše zmíněno solární článek má vlastnosti proudového zdroje, a napětí 

generované solárním panelem kolísá, v závislosti na intenzitě světla dopadajícího na jeho povrch. 

Elektrická energie generována fotovoltaickým panelem nemůţe být přiváděna do akumulátoru 

přímo, ale musí být pouţit regulátor dobíjení (DC/DC měnič). V těchto drobných aplikacích se 

běţně pouţívají bez-transformátorové DC/DC měniče, pro zvyšování a sniţování výstupního napětí. 

Tyto měniče fungují jako stabilizátory a jsou zdrojem konstantního výstupního napětí i při poměrně 

velkých změnách vstupního napětí. To umoţňuje lépe vyuţívat generovanou elektrickou energii 

solárního článku. Účinonnost těchto měničů pro malé výkony je aţ 95%. 

Výstupní napětí záloţních nabíječek bývá z pravidla vyšší neţ napětí na jejich akumulátoru 

(výstupní napětí obvykle bývá UOUT = 5V-24V při maximálním výkonu okolo 30W). Zde se často 

vyuţívá principu zvyšujících DC/DC měničů se spínanými kapacitami. 

       

3.3.2. Nezávislé ostrovní fotovoltaické systémy (grid-off) 

 
Jedná se o nezávislé fotovoltaické systémy, které jsou budouvány tam kde není účelné zřizovat 

elektrickou přípojku. Výkony těchto fotovoltaických systémů se pohybují od desítek wattů, aţ po 

jednotky kilowattů špičkového výkonu. U autonomních (nezávislých) systémů je kladen důraz 

hlavně na minimální ztráty elektrické energie a na pouţívání energeticky úsporných spotřebičů. Tyto 

systémy se pouţívají například u horských chat, odlehlých rekreačních objektů, nebo 

telekomunikačních zařízení. 

 

-Nezávislé ostrovní systémy (grid-off) s přímým napájením. 

Připojené elektrické zařízení je funkční jen v době dostatečné intenzity slunečního záření. Jedná 

se pouze o propojení solárního panelu a spotřebiče přes regulátor napětí (DC/DC měnič). 

Protoţe je systém přímo závislý na intenzitě slunečního záření, je jeho účinnost malá. Slouţí 

například pro ohřev vody, pro nápaájení ventilátorů, nebo k pohonu slunečních clon. 

 

 

Obrázek 3.5. Ostrovní systémy (grid-off) s přímým napájením 
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-Nezávislé ostrovní systémy (grid-off) s akumulací elektrické energie . 

Tyto systémy se pouţívají v případech, kdy je potřeba dodávat elektrickou energii i v době bez 

dostatečné intenzity slunečního záření (napříkalad v noci). Tyto nezávislé systémy jsou vybaveny 

speciální akumulátorovou baterii. 

Akumulátory určené pro solární systémy by měly mít dlouhou dobu nabíjení a dlouhou dobu 

vybíjení, vyšší odolnost proti hlubokému vybití, nízké samovybíjení, vysoký počet pracovních cyklů 

(dlouhá ţivotnost), vysokou akumulační schopnost elektrické energie, minimální nároky na údrţbu. 

Ţivotnost akumulátoru v solárním systému by měla být 10-12 let. Celkovou akumulátorovou 

kapacitu dimenzujeme přibliţně o 20% vyšší, neţ je nutná pro bezproblémový provoz zvýší se tím 

ţivotnost akumulátoru. Při návrhu takto napájených objektů, kde je potřeba velkých výkonů se musí 

počítat s vybudováním zvláštní místnosti pro akumulátory. Optimální nabíjení a vybíjení 

akumulátorů je zajištěno regulátorem dobíjení (DC/DC měničem). 

 

Obrázek 3.6. Ostrovní systémy (grid-off) s přímým napájením 

 

K ostrovnímu systému s akumulací elektrické energie lze připojit spotřebiče napájené 

stejnosměrným proudem (napětí systému bývá zpravidla 12 nebo 24 V). Případně lze připojit 

napěťový střídač, který z poměrně stálého napětí na akumulátoru vytvoří běţné síťové střídavé 

napětí 230 V/ 50 Hz. Tyto systémy získávají uplatnění například jako zdroj elektrické energie pro 

horské chaty a další objekty, napájení dopravní signalizace, telekomunikačních zařízení, nebo třeba  

u světelných reklam. 

 
Obrázek 3.7. Ostrovní systémy (grid-off) s akumulací elektrické energie. 
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-Hybridní, nezávislé ostrovní systémy (grid-off) 

Hybridní nezávislé systémy se pouţívají tam, kde je nutný celoroční provoz a kde je občas 

pouţíváno zařízení s vysokým příkonem. V zimních měsících je z fotovoltaického zdroje získáváno 

podstatně méně elektrické energie neţ v letních měsících. Proto je nutné systémy s celoročním 

provozem a s častým uţíváním dimenzovat na zimní provoz. Instalovaný výkon fotovoltaických 

panelů však v takovém případě neúměrně vzroste a s tím narostou i investiční náklady. Navíc v 

letních měsících je takovýto systém silně předimenzován a není plně vyuţit. 

Z tohoto důvodu je vhodné nezávislý systém doplinit o alternativní zdroj energie, kterým můţe být 

například malá větrná elektrárna,vodní elektrárna, nebo elektrocentrála. 

 

 

Obrázek 3.8. Hybridní ostrovní systémy (grid-off) s akumulací elektrické energie 

 

3.3.3. Možnosti aplikace DC/DC měničů v nezávislých ostrovních 

fotovoltaických systémech (grid-off) 

 
Tyto systémy jsou zcela nezávislé na napájecí síti. Fotovoltaické panely se běţně vyrábějí na 

pouţití v oblasti napětí 12V (jmenovitá hodnota napětí se pohybuje  je kolem 17V, pro jmenovité 

výkony od 60W do 100W) a nebo pro oblast pouţití 24V (jmenovitá hodnota napětí se pohybuje 

kolem 35V výkon od 100W do 250W). V těchto systémech se aplikují DC/DC měniče, které slouţí 

jako regulátory dobíjení akumulátorů. Ze svorek těchto akumulátoru se obvykle napájí střídač, 

pomocí kterého je vyráběno střídavé napětí  230V/50Hz pro napíjení běţných spotřebičů.  

 

Aplikace pro malé výkony: 

Typicky tyto systémy bývají tvořeny jedním solárním modulem, či dvěma paralelně spojenými 

panely (při paralelním spojení se zvyšuje vyráběný proud). Poţadavek na vstupní rozsah měniče je u 

těchto systém poměrně malý, například u systému na 12V je pracovní rozsah pro napětí na vstupu 

měniče od 12V do 20V. 

V systémech s přímým připojením je toto napětí stabilizováno obvykle pomocí sniţujícího 

DC/DC měniče na hodnotu napětí 12V. V případě, ţe máme systém 12V a spotřebiče na vyšší napětí 

(např. 24V) dá se do těchto systému aplikovat zvyšující DC/DC měnič, ovšem běţně se to nedělá. 

Uváţíme-li ţe tyto systémy fungují jen při dostatečné intenzitě slunečního záření aplikace 

speciálních měničů nemá příliš praktický význam. 
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 V systémy s akumulací elektrické energie. Do těchto systému se umistují regulátory dobíjení 

akumulátoru, které obvykle vyuţívají principu sniţujícího DC/DC měniče kterými jsou dobíjeny 

akumulátory o napětí 12V (nebo 24V dle typu pouţitého systému). Potřebujeme-li v těchto 

systémech vyrobit vyšší stejnosměrné napětí, neţ je pracovní napěťová oblast systému, (například 

12V/120V) obvykle se to realizuje pouţitím druhého DC/DC měniče, který je napájen ze svorek 

akumulátoru a má tedy zajišěno poměrně stálé vstupní napětí. Při velkých poměrech mezi vstupním 

a výstupním napětím je pouţití bez-transformátorových měničů problematické a nevýhodou těchto 

měničů je také jejich galvanické spojení mezi vstupem a výstupem. Potřebujeme-li vyrobit napětí 

například 10x vyšší neţ je napětí systému, je vhodnější pouţít jako druhý měnič, měnič s impulzním 

transformátorem. Poměr mezi vstupním a výstupním napětím je u těchto typů měnič dán převodem 

transformátoru, ten navíc zajištuje galvanické oddělení vstupu od výstupu, coţ je při velkých 

převodových poměrech výhodné.  

Jako nejlepší řešení s těchto systémech jeví pouţití bez-transformátorových zvyšujících a 

sniţujících DC/DC měničů – Čukův měnič, nebo měnič typu SEPIC jako regulátory dobíjení 

akumulátorů. Zejména díky velké účinnosti a zpracování vstupního napětí v širokém spektru. Čím 

větší napěťový rozsah je měnič schopný zpracovávat, tím větší je výsledná účinost celého systému. 

Z akumulátoru je v těchto aplikacích obvykle i napájen střídač napětí, který vyrábí střídavé napětí o 

velkosti 230V/50Hz, pro napájení běţnách spotřebičů. 

 

Alikace pro velké výkony: 

Vezmeme-li například 6 panelů o výkonu 200W pro oblast pouţití 24V. Zde je třeba zváţit 

nejvhodnější variantu zapojení panelů, spojíme-li všech 6 panelů sériově budeme mít systém, který 

bude dodávat napětí o jmenovité hodnotě napětí 6xUn= 6x35V=210V tento systém by musel být 

dimenzován na maximální napětí to bývá Umax=6x45V=270V. aby byl systém účinný museli 

bychom zde aplikovat měnič s rozsahem vstupního napětí od 144V (6x24V) do hdnoty 270V. Další 

Problém nastává se skladováním takto vyrobené elektrické energie, buď se pouţije sniţujíc měnič 

s velkým měnícím poměrem a nebo se pouţije více akumulátoru zapojených do série. Z výše 

uvedených úvah takové nastavení systému není příliš vhodné.  

Spojíme-li předchozích 6 panelů paralelně. Musí být měnič dimenzovám na vstupní rozsah 

napětí 24-45V a na maximální proud 30A zde se jeví jako nejvýhodnější pouţít bez-

transformátorový sniţující DC/DC měnič, který bude fungovat jako regulátor dobíjení akumulátoru 

o jmenovitém napětí 24V a to zejména díky nízkému dělícím poměru vstupního a výstupního napětí.  

Další moţností je vytvořit pole se sério-paralelní kombinací panelů, čímţ dostanem kompromis 

mezi předešlými systémy. 

Obecně se dá shrnout, ţe u nezávislých ostrovních systémů se vyuţívají sniţující, nebo sniţující 

a zvyšující bez-transformátorové měniče, popřípadě pro velké dělící poměry sniţující 

transformátorové měniče. Tedy měniče s konverzí typu (step-down). Protoţe vyrobená energie se 

v těchto systémech musí skladovat v akumulátorech, není vhodné pouţití zvyšujících měničů jako 

regulátorů napětí (museli bychom pouţít více akumulátoru zapojených do série). 

Řízení DC/DC měničů se v těchto aplikacích provádí pomocí PWM modulace, tedy změnou střídy 

spínání. 
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3.3.4. Ostrovní fotovoltaické systémy připojené k distribuční síti (grid-on) 

 
Tyto systémy jsou nejvíce uplatňovány v oblastech s hustou sítí elektrických rozvodů. Špičkový 

výkon fotovoltaických systémů připojených k rozvodné síti je v rozmezí jednotek, aţ stovek 

kilowatt. Výhodou těchto systému je, ţe nepotřebují solární baterie pro akumulaci energie. 

 

-Fotovoltaické systémy pro vlastní spotřebu a prodej přebytků elektrické energie 

Systém v této konfiguraci obsahuje fotovoltaické panely připojené na napěťový měnič (střídač), 

který přeměňuje stejnosměrnou elektrickou energii vyrobenou fotovoltaickými panely na elektrickou 

energii střídavou o napětí 230V/50Hz. Vyrobená elektrická energiie je přímo závislá na intenzitě 

slunečního záření. V případě silného slunečního záření panely dodávají velké mnoţství elektrické 

energie. Střídač tuto vyrobenou energii přemění z elektrické energie stejnosměrné na elektrickou 

energii střídavou. Touto vyrábčnou energií jsou napájeny spotřebiče v systému a přebytek je 

dodáván do distribuční sítě. V případě nedostatečné intenzity slunečního záření - panely negenerují 

dostatečné mnoţství stejnosměrné energie, pro výrobu střídavé ho napětí, napěťový měnič se vypne 

a elektrické spotřebiče v tomto systému jsou napájeny z distribuční sítě. 

 

 
Obrázek 3.9. Fotovoltaické systémy pro vlastní spotřebu a prodej přebytků elektrické energie 

 

-Fotovoltaické systémy pro prodej elektrické energie do distribuční sítě  

Systém, který produkuje elektrickou energii výhradně pro výkup, obsahuje fotovoltaické panely 

připojené na napěťový měnič, který přemění stejnosměrný proud na proud střídavý. 

Veškerá vyráběná energie je dodávána do distribuční sítě. Jde o přímé připojení k síti a 

dodávaný výkon elektrické energie je závislý na intenzitě slunečního záření. Při nedostatečné 

intenzitě slunečního záření, panely produkují malé mnoţství stejnosměrné elektrické energie, pro 

přeměnu na energii střídavou a měnič vypne.  
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Obrázek 3.10. Fotovoltaické systémy pro prodej elektrické energie do distribuční sítě 

 

3.3.5. Možnosti aplikace DC/DC měničů v ostrovních fotovoltaických 

systémech připojených k distribuční síti (grid-on) 

 

Aplikace pro malé výkony: 

Typickým příkladem jsou systémy montované na střechy domů. Tyto systémy vyrábí energii pro 

vlastní spotřebu a prodej přebytků. 

Vzhledem k tomu, ţe tyto fotovoltaické systémy nemají ţádný akumulační prvek a stejnosměrné 

napětí se zde mění pomocí střídačů na napětí o parametrech 230V/50Hz. Není pouţití DC/DC 

měničů na první pohled zdřejmé. DC/DC měniče se v těchto aplikacích pouţívají a to jako součást 

střídače. Jsou pouţity jako stabilizátory pro vstupní napětí. Opět platí, čím větší rozsah vyráběného 

napětí solárních panelů budou DC/DC měniče zpracovávat, tím větší bude účinnost celého systému. 

  

Aplikace pro velké výkony: 

Typickým představitelem této skupiny systému jsou fotovoltaické elektrárny, které dodávají 

vyrovenou elektrickou energii to distribuční sítě. Tyto systémy pracují s vysokým napětím a velými 

výkony. 

 
Obrázek 3.11. Blokové schéma měniče napětí pro fotovoltaické elektrárny 

 

V těchto systémech se aplikují různé typy DC/DC měničů, ty slouţí jako stabilizátory 

stejnosměrného napětí pro vstup střídače, protţe zde obvykle chybí akumulační prvek je velmi 
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důleţitý velký pracovní rozsah vstupního napětí měniče. Výstupní stabilizované napětí DC/DC 

měničů bývá rozstřídáno například pomocí třífázových střídačů s vektorovým řízením čímţ je 

dosaţeno vysoké účinnosti těchto systémů. 

Jsou zde rovněţ aplikovány různé typy DC/DC měničů, ať uţ to jsou měniče se speciálními 

transformátory v zapojení typu plný most (full- bridge), nebo zvyšující měnič typu boost, bývají zde 

pouţity i měniče typu sniţující a zvyšujcí měnič. 

Jako příklad zde lze uvést pouţití beztransformátorový zvyšující měnič (boost),  který byl navrţen 

tak, aby stabilizoval výstupní napětí na hodnotě 400V při proměnném vstupním napětí od 125V do 

325V a dodával maximální proud do zátěţe, při střídě spínání 33% střída spínání je pro daný vstupní 

rozsah napětí D= 76% aţ 22%.  

Obecne jde tedy shrnout, ţe u ostrovních systému připojených k síti se vyuţívají měniče s typem 

konverze (step-up) nedy zvyšující, případně zvyšující a sniţující měniče. 

Regulace v těchto měničích se provádí změnou střídy, avšak řízení je značně komplikované, provádí 

se zde sledování bodu maximálního výkonu panelu MPP (maximum power point) v reálném čase 

coţ umoţňuje eliminovat ztráty výkonu zastíněním nebo nesymetrickým výkonem panelů a zvyšuje 

účinnost celého systému. Široký pracovní rozsah umoţňuje práci těchto zařízení i za zhoršeného 

počasí. 

[10][12] [13] [18] 



Praktická část diplomové práce 

 - 36 - 

4. Praktická část diplomové práce 
 

Úkolem bylo realizovat bez-transformátorový DC/DC měnič dle zadaných parametrů: 

 

Typ měniče:  Zvyšující DC/DC měnič  

Výstupní výkon:  100W (100V/1A) 

Vstupní napětí:  12V DC 

 

4.1. Návrh a realizace zvyšujícího DC/DC měniče: 

 
Měnič je realizován na principu zvyšujícího měniče se spínanými kapacitami. 

 

Blokové schéma zvyšujícího DC/DC měniče: 

 

 

Obrázek 4.1. Blokové schéma zvyšujícího DC/DC měniče 

 

Výkonová část  vyuţívá principu čtyř-kvadrantového pulzního měniče (zapojení plný most), 

který vstupní stejnosměrné napětí rozstřídá. V diagonále měniče je zapojen kapacitní násobič napětí, 

ten má za úkol přivedené střídavé napětí usměrnit a znásobit jeho hodnotu, na výstupu násobiče je 

filtr. Ten vyhladí zvlnění výstupního napětí násobiče. 

Řízení měniče se provádí pomoci synchronní PWM modulace, kterou je řízena střída spínání 

polovodičových spínačů pulzního měniče. Regulace se provádí pomocí zpětné vazby. 

 

 

 

 

Schéma zapojení zvyšujícho DC/DC měniče je uvedeno v příloze č.I. 
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4.1.1. Návrh výkonové části zvyšujícího DC/DC měniče: 

 
Výkonovou část měniče obsahuje čtyř-kvadrantový pulsní měnič, násobič napětí a filtr 

výstupního napětí. 

 

-Čtyř-kvadrantový pulzní měnič 

 

Pulzní měnič tvoří čtyři MOSFET tranzistory zapojené do mostu. Tyto tranzistory spínají po 

dvojicích v diagonále. V první fázi sepne dvojice tranzistorů Q1, Q4 napětí UOUT je kladné 

(tranzistory Q2 a Q3 jsou vypnuty). Ve druhé fázi sepnou tranzistory Q2, Q3 napětí UOUT je 

záporné ( a tranzistory Q1 a Q4 jsou vypnuty). Kombinace spínání tranzistorů jsou uvedeny 

v tabulce 4.1. 

 

Mezi spínáním dvojic spínačůQ1,Q4 a Q2,Q3 musí být zajištěna doba kdy není sepnutý ţádný 

z polovodičů, aby nedošlo k současnému sepnutí spínačů v jedné větvi a tím ke zkratu zdroje. Tato 

ochranná doba se nazývá dead-time.  

Na vstupu měniče je umístěn kondenzátor C1 který zajišťuje nízkou impedanci napájecího 

zdroje, aby byl schopen dodávat impulsně vysoké hodnoty proudu.  

 
 

 
Obrázek 4.2. Čtyř-kvadrantový pulzní měnič 

 

 

Kombinace sepnutých spínačů. Napětí na výstupu UOUT 

Q1,Q4 UOUT= UQ1,Q4= +UIN 

Q2,Q3 UOUT= UQ3,Q2=-UIN 

Q1,Q3 0 

Q2,Q4 0 

Q1,Q2 
tato kombinace sepnutí je zakázána 

(zkrat) 

Q3,Q4 
tato kombinace sepnutí je zakázána 

(zkrat) 
 

Tabulka 4.1kombinace  spínání polovodičových spínačů v zapojení plný most 
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-Dimenzování čtyř-kvadrantového pulzního měniče: 

 

Příkon měniče PIN vypočteme dle vztahu: 

 

W
P

P OUT
IN 86,142

7.0

100



    (4.1) 

Kde POUT je poţadovaný výstupní výkon a 


 je účinnost měniče. 

Poţadovaný výstupní výkon navrhovaného měniče je 100W, účinnost měniče není známá, a je 

pouze odhadnuta, předpoklad je ţe bude alespoň 70%. 

 

Měnič bude dimenzován na příkon WPIN 145  

 

Vstupní proud IIN byl vypočten: 
 

A
U

P
I

IN

IN
IN 08,12

12

145
     (4.2) 

Kde PIN je příkon měniče a UIN vstupní napětí. 
 

Důleţitým parametrem pro dimenzování součástek je pracovní frekvence DC/DC měniče, ta 

byla původně stanovena na hodnotě f=30kHz, tedy mimo slyšitelné pásmo. Při realizaci měniče a 

následném odlaďování bylo zjištěno, ţe měnič pracuje s nejvyšší účinností se spínací frekvenci 

10kHz. Proto byl návrh DC/DC měniče přepočítán, právě na tuto frekvenci. Nevýhodou měniče 

tedy je, ţe pracuje ve slyšitelném pásmu. 
 

   
kHzf SW 10

 
 

Perioda spínání byla vypočtena: 

 

 s
f

T
S

10
101

11
4



     (4.3) 

 

Maximální střída u čtyř-kvadrantového pulzního měniče je teoreticky 1:1 (50%), ve skutečnosti 

je to o něco méně, aby byla zajištěna ochranná doba mezi spínáním MOSFET tranzistoru v jedné 

větvi. Při návrhu budem počítat ze střídou 50% s toho plyne, ţe kaţdá dvojice MOSFET tranzistoru 

je sepnutá polovinu periody. 
 

stON 5   stOFF 5   

 

Střída spínání: 
  

5,0
10

5




















T

t
D ON      (4.4) 

 

Střední hodnota proudu MOSFET tranzistoru byla vypočtena: 

 

 
ADII IN(AV) 04,65,008,12 

    (4.5) 
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Aby byla účinnost měniče co nejvyšší, musí být ztráty na spínacích prvcích minimální. 

Byly zvoleny MOSFET tranzistory IRL2203N a to zejména pro malý odpor v sepnutém stavu, 

rychlé spínací a vypínací doby a malý tepelný odpor mezi polovodičovým přechodem a pouzdrem 

tranzistoru. 

 

vybrané parametry MOSFET 

tranzistoru IRL2203N 

Parametr: Hodnota: 

Pd 180 [W] 

Uds 30 [V] 

dss 116 [A] 

Rds 7 [mΩ] 

tD(ON) 11 [ns] 

tD(OFF) 14 [ns] 

trr 56 [ns] 

Tj 175°C 

Rthj-c 0,85[C°/W] 

Tabulka 4.2. vybrané parametry MOSFET tranzistoru. 

 

Výpočet chladiče pro MOSFET tranzistory: 

 

-Výpočet ztrát na MOSFET tranzistorech: 

Při výpočtu ztrátového výkonu byly zanedbány spínací ztráty z důvodu nedostupnosti 

potřebných parametrů (energie při zapínání a vypínání) v katalogovém listu. Vypočtené ztráty 

budou niţší, neţ ztráty skutečné, proto je potřeba chladič dimenzovat s rezervou zahrnující spínací 

ztráty. 

 

Ztrátový výkon v sepnutém stavu: 

 

WIRP AVDSMOSFETON 255,004,6007,0 22

)()(    (4.6) 

 

Úbytek napětí na MOSFET tranzistoru v sepnutém stavu: 

 

  VIRU AVDSMOSFETZ 042,004,6007,0)(    (4.7) 

 

Výpočet tepelného odporu chladiče při: 

 

WK
W

RR
P

TT
R hcthcjth

MOSFETON

aj

Tahth /7,370)185,0(
255,0

30125
)(

)(

)4( 





 
 (4.8) 

 

Ve výpočtu byla uvaţována teplota polovodičového přechodu Tj=125°C i kdyţ výrobce udává 

maximální teplotu 175°C,  tepelný odpor Rth c-h=1K/W 

Protoţe při výpočtu tepelného odporu byly zanedbány spínací ztráty, které budou tvořit největší část 

ztrát na MOSFET tranzistoru, byl zvolen značně předimenzovaný chladič V7477Y s tepelným 

odporem 9K/W. Měřením bylo zjištěno, ţe po 30 minutách provozu měniče při výkonu 97W byla 

naměřena teplota chladiče 41°C. 
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Výstupní napětí navrţeného pulzního měniče bylo zachyceno osciloskopem: 
 

 
Obrázek 4.3. výstupní napětí střídače při           Obrázek 4.4. výstupní napětí střídače při 

    maximální střídě spínání.     střídě spínání cca 25%. 

 

-kapacitní násobič napětí 

 

Násobič je napájen výstupním napětím z pulzního měniče. Vyuţívá principu Delonova násobiče 

napětí. Násobič je poskládán z řady jednocestných usměrňovačů. Při první půlperiodě je na dolní 

svorce kladné napětí oproti svorce horní, kondenzátory ve skupině C1 se nabijou na maximální 

napětí UIN(max). V druhé půlperiodě je na dolní svorce záporné napětí oproti horní svorce. Dioda D1 

je v závěrném směru, napětí nabitých kondenzátorů ve skupině C1 se přičítá k vstupnímu napětí UIN 

a kondenzátory ve skupině C2 se nabíjí na hodnotu napětí 2·UIN(max). Během následující půlperiody 

(kladné napětí je opět na spodní svorce) za předpokladu, ţe se kondenzátory C1 nevybily je dioda D1 

zavřená. Dioda D2 je pólována v závěrném směru a přes diodu D3 se nabíjí kondenzátory ve skupině 

C3 na hodnotu o maximálním napětí 3·UIN(max) sledujeme-li ovšem cestu nabíjecího proudu, zjistíme, 

ţe v této cestě leţí skupina kondenzátorů C1 a ta je nabíjena na hodnotu UIN(max), takţe ze zdrojového 

napětí 3·UIN(max) zbývá pro napětí skupiny kondenzátorů C3 napětí o velikosti pouze 2·UIN(max). 

Obecně tedy platí, ţe kondenzátory ve skupině kondenzátoru C1 se nabíjí na hodnotu UINmax a 

všechny ostatní skupiny kondenzátorů se nabíjí na hodnotu napětí 2·UIN(max). 

 

 
Obrázek 4.5. Kapacitní násobič napětí (nábojová pumpa pro DC/DC měnič) 

 

Protoţe frekvence je nepřímo úměrná kapacitě kondenzátorů, existují tedy dvě moţnosti jak 

zvýšit účinnost násobiče. Zvětšením kapacity kondenzátorů, nebo zkrácení doby nabíjení 

kondenzátorů (zvýšení pracovní frekvence měniče). Při velké frekvenci ovšem vzrůstají spínací 

ztráty a to díky vnitřním odporům polovodičových součástek a kondenzátorů. Kondenzátroům 
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s velkým vnitřním odporem se nadokáţe dodat dostatečný proud pro jejich plné nabití a účinnost 

měniče potom klesá. 

Po předešlých úvahách se jako nejlepší řešení jeví zvětšení kapacity v jednotlivých stupních 

násobiče paralelním řazením kondenzátorů, čímţ dojde ke sníţení jejich  vnitřních sériových odporů 

RESR. 

 

-Návrh násobiče napětí pro zvyšující DC/DC měnič 

 

Počet stupňů násobiče se vypočte dle vztahu: 

 

33,8
12

100

(max)


IN

OUT

U

U
n     (4.8) 

 

Násobič bude navržen jako 9n  

 

Výstupní napětí při zanedbání ztrát bude: UOUT V108  

 

Střední hodnota vstupního proudu IIN(AV) vtékajícího do násobiče klesá v kaţdém stupni 

s posloupností
n

1
. 

Maximální hodnota vstupního proudu IIN(AV), na kterou bude dimenzován násobič napětí dána 

vztahem: 

 

      AIII QQAVQQAVAVIN 08,1204,604,61341     (4.9) 

 

Tento výpočet je stanoven pro příkon 145W. Jsou zde zanedbány ztráty, při spínání a vedení 

MOSFET tranzistorů a je zde počítáno se střídou spínání 50%. 

Ve skutečnosti bude maximální hodnota proud I(AV)vstup. vtékající do násobiče niţší. 

 

Velikost proudu v jednotlivých stupních násobiče byla vypočtena dle vzorce: 

 

   AVINnAV I
n

I 
1

     (4.10) 

 

Příkald výpočtu dle výše uvedeného vzoce pro proproud v posledním stupni násobiče: 

 

  AI AV 34,108,12
9

1
9    

     

Vypočtené hodnoty proudu pro všechny stupně násobiče: 

 

         

        AIAIAIAI

AIAIAIAIAI

AVAVAVAV

AVAVAVAVAV

34,151,173,12

42,202,303,404,608,12

9876

54321





 

Výpočet napětí UIN(AV)  coţ je střední hodnota vstupního napětí jedné periody 

 

       

    V

UUUUU MOSFETZQQAVMOSFETZQQAVAVIN

92,11085.06085.06

22 )(13)(41.



 

 (4.11) 
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Potřebná kapacita pro jednotlivé stupně násobiče byla určena dle vztahu: 

 

CN  >  F
fU

Inn

SWAVIN

(AV)n





)(

)2(2
    (4.12) 

 

Kde n je počet stupňů násobiče, I(AV) je střední hodnota proudu pro daný stupeň, UIN je střední 

hodnota vstupního napětí jedné periody v základním stupni a fSW je spínací frekvence. 

 

 

Příkald výpočtu dle výše uvedeného vzoce pro kapacitu prvního stupeně násobiče: 

 

C1  >
 

41092,11

04,129292




> mF20  

 

Kapacity pro jednotlivé stupně násobiče byly vypočteny stejným způsobem: 
 

C1 >20mF C2 >10mF C3 >6,69mF C4 >5,02mF C5 >4,02mF 

C6 >3,32mF C7 >2,87mF C8 >2,51mF C9 >2,23mF 

 

Kondenzátory v prvním stupni násobiče budou nabíjeny na hodnotu napětí UINmax= 12V 

Kondenzátory ve všech ostatních stupních násobiče budou nabíjeny na hodnotu napětí: 

2·UINmax= 24V 

(pro jednoduchost při realizaci byly všechny kondenzátory dimenzovany na napětí 2·UINmax ) 

 

Dále byly srovnány vypočtené parametry v jednotlivých stupních násobiče a po předchozích 

úvahách o paralelním řazení kondenzátorů v jednotlivých stupních (sníţení ESR) bylo rozhodnuto o 

pouţití elektrolytických kondenzátorů o parametrech: 
 

C=3300 μF/50V 

Jak se ukázalo z katalogových listů kondenzátorů. Nebyla pro počet kondenzátorů 

v jednotlivých stupních limitující kapacita, ale maximální proud protékající kondenzátorem 

při impulsním provozu. Tento proud má pro dané kondenzátory hodnotu: 
 

AI CR 79,1...max                   

 
Počet kondenzátorů v jednotlivých stupních s ohledem na výše uvedené podmínky byl navrţen: 

 

n1 =10x3300μF n2 =5x3300μF  n3 =3x3300μF n4 =3x3300μF 

n5 =2x3300μF n6 =2x3300μF  n7 =2x3300μF  n8 =2x3300μF 

n9=1x3300μF 
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Stejně důleţitou součástkou jako kondenzátory jsou v násobiči polovodičové diody, které 

přenášejí veškerý náboj mezi kapacitami. Diody musí být rychlé, snést velké proudy a nesmí na nich 

vznikat příliš velký úbytek napětí v propustném směru. 

Na základě předcházejících podmínek jsou všechny diody zvoleny stejné a jsou tedy dimenzovány 

na napětí 2·UINmax a vstupní proud násobiče IIN(AV). 

 

Po úvaze byly zvoleny rychlé schottkyho diody MBR1645 

 

Vybrané parametry schottkyho 

diody MBR1545 

Parametr: Hodnota: 

UR 45 [V] 

UFMAX 0,57[V] 

IF(AV) 16 [A] 

dV/dt 10000V/μs 

Tj 150°C 

Rthj-c 1,5[C°/W] 

Rthc-h 0,5[C°/W] 

Tabulka 4.2. Vybrané parametry schottkyho diody MBR1645 

 

Při návrhu chladiče pro schottkyho diody se postupovalo obdobně jako při návrhu chladiče 

MOSFET tranzistoru. Ztráty jsou přímosměrné velikosti proudu protékajícího diodou. Je tedy 

logické, ţe největší ztráty budou vznikat na diodě D1 kterou protéká proud I(AV)1=12,08A na kaţdé 

další diodě budou vznikat ztráty niţší a to s posloupností 1/n. 

Tepelné odpory Rthh-a pro jednotlivé diody byly spočteny podle vzorce (4.8): 

 
D1 =13,8K/W D2 =27,6K/W  D3 =41,4K/W D4 =55,2K/W 

D5 =69K/W D6 =82,8K/W  D7 =96,6K/W D8 =110,4K/W 

D9=124K/W 

 

Při realizaci byly diody umístěny na dva chladiče. Na prvním chladiči byly umístěny všechny 

liché diody D1,D3,D5,D7,D9 a na druhém chladiči byly umístěny všechny sudé diody D2,D4,D6,D8 

čímţ dojde k rovnoměrnému rozdělení ztrátového výkonu na oba chladiče. 

Tepelný odpor prvního chladiče (ve výkresové dokumentaci označený CH6) byl spočten jako 

aritmetický průměr všech tepelných odporů lichých diod: WKR CHahth /69)6( 
 

Tepelný odpor druhého chladiče (ve výkresové dokumentaci označený CH5) byl spočten jako 

aritmetický průměr všech tepelných odporů sudých diod: WKR CHahth /69)5( 
 

Ačkoli tepelné odpory chladičů vyšly stejné, chladič CH6 musí být rozměrově větší protoţe je na 

něm umístěno 5diod, zatím co u chladiče CH5 jsou diody jen čtyři. Chladiče jsou vyrobeny 

z hliníkového U profilu o tloušťce 3mm a rozměrech 30mm x30mm. Délka chladiče CH6 je 120mm 

a chladiče CH5 je 80mm. Diody byly na chladič připevněny pomocí plastových šroubů a jsou pod 

nimi vloţeny izolační podloţky. 

Po 30 minutách provozu měniče při výkonu 100W byla naměřena teplota chladiče CH6=40,5°C a 

chladiče CH5=39°C. 
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-Filtr výstupního napětí 

 

Protoţe výstupní napětí násobiče bylo značně zvlněné, musel být pouţit filtr výstupního napětí, 

ten je tvořen filtračním kondenzátorem a blokovací diodou. 

 

                    
          Obrázek 4.6. Zvlněné výsupní napětí násobiče                Obrázek 4.7. Filtr výstupního napětí 

 

Dioda je zde umístěna, aby při nabití filtračního kondenzátoru na maximální napětí nedošlo 

k přepólování posledního elektrolytického kondenzátoru (C9) v násobiči napětí a tím k jeho 

destrukci.  

Filtrační kondenzátor má hodnotu 100μF/160V a jako blokovací dioda je zde pouţita schottkyho 

dioda MBR1645, tepelný odpor diody má hodnotu 124K/W a je zde pouţit chladič V7142B. 

 

Vyfiltrované výstupní napětí zvyšujícího DC/DC měniče zachycené osciloskopem: 

 

 
Obrázek 4.8.Vyfiltrované výstupní napět zvyšujícího DC/DC měniče 

 

[14][15][16] [17] 
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4.1.2. Návrh řídící části zvyšujícího DC/DC měniče: 

 
Řídící část měniče je tvořena generátorem PWM signálu, omezovačem amplitudy, budiči 

MOSFET tranzistorů a zpětnovazební regulací. Bolkové schéma je na obrázku 4.1. 

 Generátor PWM signálu umoţňuje generování výstupního signálu s proměnou střídou spínání, 

pomocí tohoto generátoru jsou vytvářeny dva řídící signály. Pulzy vyrobené tímto generátorem jsou 

tvarovány v omezovači amplitudy (kde jsou ořezány záporné části generovaných signálů). Tyto 

vhodně natvarované signály jsou přivedeny na budiče MOSFET tranzistoru, kde jsou posíleny a 

přivedeny na řídící elektrody MOSFET tranzistoru. 

Výstupní napětí zvyšujícího měniče je přivedeno pomocí zpětnovazebního regulátoru do 

generátoru PWM pulzů. Pomocí zpětnovazebního regulátoru se udrţuje konstantní výstupní napětí. 

Při poklesu výstupního napětí měniče (vlivem zatíţení), se střída spínání zvětší, a měnič dodává 

větší výkon, napětí vzroste. Naopak při zvýšení výstupního napětí nad poţadovanou mez se střída 

spínání sníţí a napětí na zátěţi klesne. 

Řízení je napájeno z externího zdroje symetrickým napětím ±15V. 

 

-Generátor PWM signálu: 

 

Schéma zapojení navrţeného generátoru dvou PWM signálů: 

 
Obrázek 4.9. Schéma zapojení generátoru PWM signálu 

 

Generátor PWM pulzů slouţí k vytvoření dvou signálů s proměnnou střídou spínání D. Tyto 

signály se vytváří pomocí komparátoru 1 a komparátoru 2, kde je porovnáván trojúhelníkový signál 

s referenčním (řídícím) napětím. 
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Operační zesilovač IC1 je zapojen jako integrátor. Operační zesilovač IC2 má funkci komparátoru 

s hysterezí. Jestliţe je napětí na výstupu komparátoru IC2 je +Usat , Operační zesilovač IC1 integruje 

napětí směrem k -Usat (dolů), jakmile dosáhne výstupní napětí na integrátoru IC1 zlomové úrovně 

napětí. Komparátor IC2 se překlopí z hodnoty napětí +Usat na hodnotu –Usat a integrátor IC1 

integruje směrem k +Usat (nahoru). Jakmile dosáhne prahové úrovně napětí, komparátor se znovu 

překlopí a děj se opakuje. Operační zesilovač IC2 nám tedy generuje obdélníkový signál 

s amplitudou ±Usat. Operační zesilovač IC1 integrací nahoru a dolů vytváří trojúhelníkový signál. 

Napětí trojúhelníku špička-špička (rozkmit trojúhelníku) se vypočte dle vztahu: 

 

VU
R

R
U

ŠŠSATŠŠTROJ
04,1928

10100

1068

3

1
3

3

...







   (4.13) 

 

Kladná část trojúhelníku má amplitudu napětí 9,52V a záporná část má amplitudu -9,52V 
 

Protoţe vytvořený trojúhelníkový signál nebyl symetrický, byl úrovňově posunut (kladná část 

trojúhelníku byla větší neţ záporná). Bylo pomocí děliče a sledovače napětí vytvořeno úrovňové 

posunutí, aby kladná i záporná část trojúhelníkového signálu byla stejná a odpovídala vypočtené 

hodnotě |9,52V|. 

 

Při návrhu děliče, jeden odpor určíme a druhý dopočteme dle následujícího vzorce 

Odpor R5 byl zvolen jako 1kΩ: 
 

 





 kk
U
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4    (4.14) 

 

Napětí na děliči vypočteme: 

 mVU
R

R
U RR 29415

51

1

4

5
4,5      (4.15) 

 

Napěťový sledovač se vyznačuje velkým vstupním odporem (řádově 10
8
Ω) a velmi malým 

výstupním odporem. Sledovač má zesílení AU= 1 a slouţí k impedančnímu oddělení, (to znamená ţe 

napětí na děliči není závislé na zatíţení). 

Kmitočet oscilátoru je dán odpory R1, R3, R32 a kapacitou C20 a vypočte se dle vztahu: 
 

  kHz
CRR

R
f 07,10

101105,3610684

10100

4 933

3

1321

3 









 (4.16) 

 

Pro přesné nastavení frekvence je odpor R32 realizován jako nastavitelný trimr. 

 

Vytvořený trojúhelník o frekvenci 10kHz a amplitudě napětí ±9,52V je přiveden na neinvertující 

vstup komparátoru 1 (IC4) a na invertující vstup komparátoru 2 (IC5). Ze zpětnovazební regulace je 

na komparátory 1 přivedeno kladné řídící napětí, a komparátor 2 záporné řídící napětí. 

Porovnáváním (komparací) řídících napětí s trojúhelníkovým, vznikají na dva synchronně řízené 

PWM signály. 

Princip vzniku PWM pulzů s proměnnou střídou spínání je na obrázku 4.10.   
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Obrázek 4.10. Vytvoření dvou řízených PWM signálů vzájemně posunutých o 180° 

 

-Omezovače amplitudy 

 

Tyto obvody jsou zapojeny na výstup z generátoru synchronních PWM pulzů které mají 

amplitudu ±Usat. Na budiče MOSFET tranzistoru musí být přivedeny kladné pulzy o amplitudě min. 

9,5V. 

Omezovače amplitudy mají tedy za úkol odstranit záporné části signálů PWM1 a PWM2 a to tak, 

aby amplituda výsledných pulzů měla hodnotu +Usat. 

Obvod je tvořen usměrňovací diodou, odporem a sledovačem, který má za úkol impedančně 

přizpůsobit omezovače amplitudy. 

 

Obrázek 4.11.Omezovače amplitudy PWM signálu 



Praktická část diplomové práce 

 - 48 - 

-Budiče MOSFET tranzistorů: 

 

Pro zajištění správného spínání tranzistorů v můstku čtyř-kvadrantového pulzního měniče byly 

pouţity budiče MOSFET a IGBT tranzistorů IR2112. Tyto obvody mají za úkol posílení spínacích 

pulzů pro MOSFET tranzistory. Takto posílené pulzy mají strmé náběţní i sestupné hrany čímţ 

umoţňují rychlé sepínání a vypínání MOSFET tranzistorů. Zapojení budičů bylo provedeno dle 

doporučení z katalogových listů výrobce. 

Budič 1 řídí jednu polovinu můstku - horní tranzistor Q1 a spodní tranzistor Q2, Tyto tranzistory 

nesmí být sepnuty současně. Z tohoto důvodu je mezi přiváděnými řídícími signály malá časová 

prodleva. Ta je zajištěna zpětnovazební regulací tak, ţe maximální střída spínání není 50% ale 

pouze 49%. Pomocí budiče 2 je stejným způsobem zajištěno řízení druhé poloviny můstku, tedy 

horního tranzistoru Q3 a spodního tranzistoru Q4. 

Svorky X11 a X14 slouţí jako plovoucí země pro horní MOSFET tranzistory a připojují se do středu 

můstku. Zenerovy diody ZD1-ZD4 slouţí jako ochrana tranzistoru v případě překročení napětí UGS. 
 

 
Obrázek 4.12.Budiče MOSFET tranzistorů 

 

Výstupní průběhy posílených pulzů pro spínání MOSFET tranzistorů jednoho budiče, při různé 

střídě spínání  jsou zobrazeny na obrázcích 4.13. a 4.14. 
 

              
              Obrázek 4.13.spínací pulzy jednoho budiče                    Obrázek 4.14.spínací pulzy jednoho budiče 

           MOSFET tranzistorů při maximální střídě 49%               MOSFET tranzistorů při střídě spínání 10%.  
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-Řízení měniče pomocí zpětné vazby: 

 

Jak jiţ byl zmíněno k vytvoření dvou PWM signálu potřebujeme vyrábět dva řídící signály +Uref 

a –Uref (viz obrázek 4.10.), aby bylo řízení synchronní je třeba zajisti, ţe +Uref bude mít stejný 

průběh jako –Uref jen s obrácenou polaritou. Vytvoření řídícího napětí +Uref. Z obrázku 4.10. 

vyplývá, ţe je-li řídící napětí nulové, střída spínání je maximální 50%, zvyšujeme-li referenční 

napětí, respektive střída spínání klesá. 

Vstupní napětí měniče je přivedeno na dělič napětí, který toto napětí sníţí v poměru 1:10, takto 

sníţené napětí je vedeno přes sledovač 6 (slouţí jako impedanční přizpůsobení) na rozdílový 

zesilovač (UZV), kde je toto napětí porovnáváno s referenčním napětím Uref10=10V (referenční napětí 

10V je generováno pomocí děliče napětí a sledovače 5). Napětí přivedené zpětnou vazbou z měniče 

UZV se v rozdílovém zesilovači odečítá od referenčního napětí UREF10. To znamená, ţe je-li výstupní 

napětí měniče UZV vyšší, neţ referenční napětí UREF10 zesílený rozdílový signál je kladný (výstupní 

napětí měniče UOUT je vyšší neţ 100V), střída spínání se zmenšuje. Při hodnotě nad +9,52V (Viz 

výpočet 4.13.) je střída spínání 0%, nejsou generovány ţádné řídící pulzy. Při opačné situaci, kdy je 

napětí UZV přivedené zpětnou vazbou z výstupu měniče niţší, neţ UREF10 rozdíl je záporný (výstupní 

napětí UOUT kleslo pod 100V). Je-li rozdíl na rozdílového zesilovače záporný (výstupní napětí kleslo 

pod 100V)  blokovací dioda je pólována v závěrném směru a na součtový zesilovač je přivedeno 

nulové napětí, v součtovém zesilovači je k napětí přivedenému z rozdílového zesilovače přičteno 

napětí 80mV. To zajišťuje, ţe střída spínání nebude nikdy větší neţ 49%, tím je zajištěna ochranná 

doba mezi spínáním horního a dolního  MOSFET tranzistoru v jedné větvi čtyř-kvadrantového 

pulzního měniče (obrázek 4.16 a 4.17.). Výstupní napětí ze součtového zesilovače je přivedeno na 

komparátor 1 (+Uref), který je součástí PWM generátoru a vytváří signál PWM1. Zároveň je toto 

napětí ze součtového zesilovače přivedeno přes Invertující zesilovač na komparátor 2 (-Uref), který 

je součástí generátoru PWM signálu a vytváří PWM2. 

 

 
Obrázek 4.15.Řízení měniče pomocí zpětné vazby 
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Děliče napětí byly navrţeny stejným způsobem jako v předchozí kapitole dle vzorců (4.14) a (4.15) 

Jeden odpor byl vţdy zvolen a druhý dopočten, pro přesné nastavení a moţnost doladění byly u 

některých děličů pouţity trimry (nastavitelné odpory). 

 

Návrh rozdílového zesilovače IC13, napětí na invertujícím vstupu se odečítá od napětí na 

neinvertujícím vstupu. Při výpočtu uvaţujeme napětí na výstupu měniče 103V, děličem je sníţeno 

v poměru 1:10 na UZV=10,3V Rozdíl napětí se vypočte: 
 

VUUU refZV 3,0103,1010     (4.17) 

Zesílení rozdílového zesilovač je dáno vztahem: 
 

20
100

10

10

102

19

20

22

202 3

4

3








R

R

R

R
AU    (4.18) 

 

Vztah pro zesílení platí je-li splněna podmínka R20=R21=R17=R18 

trimrem R19 se dá nastavit potřebné zesílení rozdílového zesilovače ve výpočtu je počítáno 

s hodnotou R19=100Ω při sníţení této hodnoty odporu zesílení roste, při zvýšení odporu R19 zesílení 

klesá. 
 

Výstupní napětí rozdílového zesilovače se vypočte: 
 

VUAU URZOUT 63,020      (4.19) 

  

Z předešlých úvah tedy vyplývá, ţe bude-li výstupní napětí UOUT=103V bude UOUT-RZ =6V  na 

součtový zesilovač je přivedeno toto kladné napětí niţší o úbytek napětí na diodě v propustném 

směru. spínání bude přibliţně 20% při zvyšování výstupního napětí se bude střída spínání sniţovat. 

Při UOUT=106V bude +UOUT-RZ= 11V a protţe je amplituda trojúhelníku pro PWM1 pouze 9,52V 

bude střída 0% (nebudou generovány ţádné výstupní pulzy). 

Naopak při poklesu výstupního napětí pod 100V například na 97V, bude rozdíl napětí záporný a 

zesílený. Tento záporný signál je blokován diodou, která je pólována v závěrném směru, na 

součtový zesilovač je přivedeno 0V a střída je maximální. 

 

Návrh součtového zesilovače, tento zesilovač má zesílení 1 a slouţí k zajištění spolehlivého 

provozu při maximální střídě spínání. Z předešlých úvah plyne, ţe při poklesu výstupního napětí 

pod sto voltů by byla střída spínání 50% (při nulovém výstupním napětí z rozdílového zesilovače) 

tato hodnota střídy však není pro spolehlivý provoz přípustná, a musí být zajištěna ochranná doba 

pro spínání MOSFET tranzistoru, Tato ochranná doba je vytvořena tím, ţe k výstupnímu napětí 

z rozdílového zesilovače se na součtovém zesilovači přičte malá hodnota napětí. Tato hodnota byla 

pomocí osciloskopu určena jako Udead=80mV. Maximální střída spínání je tedy 49%. Na obrázku 

4.16. a 4.17. je zachycena ochranná doba jak pro náběţnou tak pro sestupnou hranu signálu. 

Výstupní napětí ze součtového zesilovače je přivedeno na komparátor 1 (+Uref), který je součástí 

PWM generátoru a vytváří signál PWM1. Zároveň je toto výstupní napětí součtového zesilovače 

přivedeno na Invertující zesilovač a přes něj na komparátor 2 (-Uref), který je součástí PWM 

generátoru a vytváří signál PWM2.  
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Zesílení součtového zesilovače se vypočte dle vztahu: 
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Napětí na součtovém zesilovači je dáno vztahem: 

Pro příklad výpočtu je hodnota napětí na výstupu rozdílového zesilovače uvaţována UOUT-RZ =6V  

 

    VUUAU deadRZOUTUSOUČOUT
08,608.062  

  (4.21) 

 

 

 Ochranná doba mezi spínáním MOSFET tranzistoru v jedné větvi pulzního střídače: 

 

 
    Obrázek 4.16.Ochranná doba doba mezi                 Obrázek 4.17.Ochranná doba doba mezi   

 sepnutím tranzistorů při náběžné hraně( střída 49%)       sepnutím tranzistorů při sestupné hraně( střída 49%) 

 

 

Návrh invertujícího operačního zesilovače IC3. Jelikoţ na invertující vstup zesilovače přivádíme 

napětí +Uref, abychom dostali napětí –Uref stejné velikosti jen opačné polarity, musí mít operační 

zesilovač zesílení AU=-1. Zesílení se nastavuje pomocí odporu R6 a R10 ze vzorce (4.17) vyplývá, ţe 

pro zesílení -1 musí být zvoleny odpory stejné velikosti. Velikost odporu byla zvolena 10kΩ. 
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[19] 



Praktická část diplomové práce 

 - 52 - 

4.1.3. Možnost aplikace navrženého zvyšujícího měniče 

   ve fotovoltaických systémech 
 

Navrţený zvyšující DC/DC měnič by mohl například spolupracovat se dvěma paralelně 

zapojenými polykrystalickými solární panely PS70M-12/D od firmy phonosolar. 

 
Technické parametry jednoho solárního panelu PS70M-12/D: 
 

Články jsou vyrobeny z  Polykrystalu SI o rozměrech:  125 x 125 mm 

Počet solárních článků ve fotovoltaickém panelu panelu:  4 x 9 

Oblast pouţití:     12V-DC 

Rozměry fotovoltaického panelu (D x Š x V):   1195 x 541 x 35 mm  

Hmotnost:     8 kg 

Tloušťka ochranného skla:   3.2 mm 

 

Elektrické parametry jednoho solárního panelu PS70M-12/D: 
 

Parametr: Značka: Jednotka: Hodnota: 

Jmenovitý výkon Pn [W] 70 

Jmenovitý proud In [A] 4,35 

Jmenovité výstupní napětí Un [V] 16,2 

Napětí na prázdno Un [V] 19,8 
 

Tabulka 4.3. Elektrické parametry jednoho solárního panelu PS70M-12/D od firmy phonosolar  
 

 

V případě přímého propojení -výkon měniče závisí na intenzitě slunečního záření. 

Navrţený zvyšující měnič je řízený střídou spínání. V případě zvýšení vstupního napětí (velká 

intenzita slunečního záření ) střída spínání se sníţí a výstupní napětí DC/DC měniče je udrţováno na 

hladině UOUT=100V. Při sníţení vstupního napětí (menší intenzita slunečního záření) se naopak 

střída spínání zvýší a hodnota výstupního napětí je opět 100V. 

Rozsah vstupního napětí navrţeného zvyšujícího měniče, při kterém je schopen udrţovat konstantní 

výstupní napětí UOUT= 100V je  UIN= 12V aţ 22V. 

Účinnost zvyšujícího konstruovaného měniče při 100W byla měřením a výpočtem zjištěna 

 =76,5%. DC/DC měnič bude schopný dodat jmenovitý výstupní výkon 100W při příkonu alespoň 

130W.  

 

Uváţíme-li, ţe dva paralelně zapojené fotovoltaické články, které jsou schopny dodávat společný 

jmenovitý výkon 145W při napětí 16,2V. Měl by tento systém při dostatečné intenzitě slunečního 

záření spolehlivě fungovat. 

 

V případě pouţití fotovoltaického systému z akumulací elektrické energie, bude provoz 

zvyšujícího DC/DC měniče zajištěn i v době, kdy intenzita slunečního záření není dostatečná. 

Systém by ovšem musel být vybaven akumulátorem s dostatečnou kapacitou a regulátorem nabíjení 

(sniţujícím DC/DC měničem). Čímţ by se cena pořizovaného systému značně navýšila. 

 

[9] 
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4.2. Realizace zvyšujícího DC/DC měniče  
    (fotodokumentace zvyšujícího měniče je na obrázku 4.22.) 

 

Měnič je umístěn v univerzální krabici UKP30 o rozměrech V.Š.H. 120 mm x 295 mm x 215 mm 

 

DPS výkonové části je jednostranná o rozměrech 245x180mm ( viz příloha III.). 

Protoţe se při realizaci laboratorního vzorku nepředpokládala spolupráce DC/DC měniče z výše 

uvedenými fotovoltaickými panely (PS70M-12/D), byly do nábojové pumpy pouţity místo 

kondenzátorů typu: C=3300μF/ 50V,  kondenzátory typu: C=3300μF/ 35V a to zejména díky 

příznivé ceně. Pouţití kondenzátorů na napětí 35V, limituje maximální vstupní napětí DC/DC 

měniče na hodnotě UINmax= 17,5V. 

Tato hodnota je pro ověření principu funkce navrţeného laboratorního vzorku zvyšujícího DC/DC 

měniče dostatečná. Kdyby měl měnič pracovat v solárním systému bylo by vhodné navrhnout a 

realizovat k tomuto měniči interní zdroj pro napájení řídící části DC/DC měniče, která pracuje na 

napětí ±15V. 

 

DPS řídící části je dvouvrstvá o rozměrech 210x95mm ( viz. příloha II.) deska plošného spoje je 

umístěna nad výkonovou částí měniče na distančních sloupcích ve výšce 65mm. 

 

Filtr výstupního napětí byl navrţen a zkonstruován, aţ po dokončení DPS výkonové části, proto je 

umístěn na samostatném plošném spoji. DPS filtru výstupního napětí má rozměry 40x55mm (viz. 

Příloha IV.) a je rovněţ  umístěn na distanční sloupek ve výšce 65mm nad DPS výkonové části. 

 

Při zkušebním provozu byla k napájení DC/DC měniče pouţita autobaterie, vstupní napětí se tedy 

pohybovalo v rozmezí UIN= 12V aţ 13,2V podle zatíţení a stavu nabití  akumulátoru. 

 

Po zapnutí měniče se musí kondenzátory v nábojové pumpě nabít, důsledkem toho je odebírán ze 

zdroje proud přibliţně 7A po dobu 200ms, tento průběh byl zachycen pomocí osciloskopu 

z proudovou sondou a je na obrázku 4.18. Při vypnutí měniče, je náboj z kondenzátoru vybit přes 

výkonový odpor R25=100Ω/10W aby na výstupních svorkách měniče nezůstávalo nebezpečné 

napětí. 

2A/dil                                                    50ms/dil 

 
4.18. Proudová špička potřebná k nabití kapacit po zapnutí DC/DC měniče 
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Zatěžovací charakteristika zvyšujícího DC/DC měniče: 

 

Postupným zvyšováním zátěţe měniče byla změřena a následně do grafu vynesena zatěţovací 

charakteristika (Obrázek 4.19.).Tato charakteristika je do jisté míry zkreslena poklesem napění na 

napájecím zdroji (autobaterii) pro moţnost srovnání byla vynesena i zatěţovací charakteristika 

autobaterie (Obrázek 4.20). Tabulka naměřených a vypočtených hodnot je v příloze V. 

 

Zatěžovací charakteristika DC/DC měniče
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Obrázek 4.19. Zatěžovací charakteristika zvyšujícího DC/DC měniče 
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Obrázek 4.20. Zatěžovací charakteristika napájecího zdroje DC/DC měniče 

 

Účinnost zvyšujícího DC/DC měniče: 

 

Tabulka naměřených a vypočtených hodnot je v příloze V. 

Pro příklad výpočtu účinnosti je uvaţována hodnota výstupního výkonu 97W. 

Nejprve vypočteme příkon měniče PIN: 

 

WIUP INININ 5,12388,95,12     (4.23) 

 

Protoţe je měnič napájen z externího zdroje, je potřeba do výpočtu zahrnout i ztráty způsobené 

spotřebou řídícího obvodu PŘÍZENÍ: 

 

         WIUIUP
ŘÍZENÍ

5,15,01505,01515151515    (4.24) 
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Dále se vypočte výstupní výkon POUT: 

 

WIUP OUTOUTIN 97197      (4.25) 

 

Účinnost měniče η  byla vypočteme dle vztahu: 

 

%6,77
5,15,123

97
100 







ŘÍZENÍIN

OUT

PP

P
    (4.26) 

 
 

Účinnost v závislosti na výstupním výkonu měniče byla vynesena do grafu na obrázku 4.21. 

Zpočátku je účinnost o něco niţší (při malém výkonu se projevila spotřeba řídícího obvodu), 

nejvyšší účinnost η =86,6% byla změřena při výstupním výkonu POUT= 20W. Při jmenovitém 

výkonu POUT=100W byla účinnost η =76,5%. 
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Obrázek 4.21. Účinnost zvyšujícího DC/DC měniče v závislosti na výstupním výkonu 

 

Parametry realizovaného zvyšujícího DC/DC měniče:  

Parametr: Značka: Jednotka: Hodnota: 

Jmenovitý výstupním výkon P2n [W] 100 

Jmenovité výstupní napětí Un [V] 100 ±5% 

Účinnost měniče při výkonu P2n     [%] 76,5%. 

Pracovní frekvence  fsw [kHz] 10 

Jmenovitý příkon P1n [W] 130 

Jmenovité vstupní napětí UIN [V] 12 

Pracovní rozsah vsupního napětí Umin aţ Umax [V] 12 aţ 17,5 
 

Tabulka 4.4. Parametry realizovaného zvyšujícího DC/DC měniče 
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-Fotodokumentace zvyšujícího DC/DC měniče 12V/100V – 100W: 
 

 
 

 

     
 

 

Obrázek 4.22. Realizovaný zvyšující DC/DC měnič 12V/100V – 100W 
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5. Závěr 
 

Teoretická část diplomové práce se zabývá stejnosměrnými měniči, fotovoltaickými systémy a 

podmínkami jejich vzájemné spolupráce. V první části byly popsány různé druhy stejnosměrných 

měničů a byl vysvětlen základní princip jejich funkce. Zvláštní ohled je v této kapitole věnován bez-

transformátorovým měničům. V další části byly popsány fotovoltaické systémy, které slouţí k 

výrobě elektrické energie ze slunečního záření. Zde byly rovněţ uvedeny základní druhy systémů, 

jejich rozdělení a byl popsán princip jejich funkce. V této části byly také rozebrány moţnosti 

aplikace stejnosměrných měničů ve fotovoltaických systémech a jejich vzájemná spolupráce.  

 

V praktické časti bylo za úkol navrhnout a realizovat výkonový stejnosměrný měnič. 

Dle pokynů vedoucího práce byl měnič definován jako: Zvyšující stejnosměrný měnič 12V/100V o 

výkonu 100W  s moţností aplikace ve fotovoltaických systémech. Z toho vyplývá, ţe vstupní napětí 

měniče bude proměnné (závislé na intenzitě sluneční energie) a tomu musí být přispůsobeno řízení 

měniče. 

Tento měnič byl navrţen jako bez-transformátorový zvyšující pulzní měnič se spínanými 

kondenzátory (nábojovou pumpou). Aby byl měnič schopen dodávat konstantní výstupní napětí 

100V, při proměnném vstupním napětí, musí být v závislosti na velikosti tohoto napětí regulovaána 

střída spínání (šířka pulzů), čímţ se udrţuje konstantí výstupní napětí. 

Parametry realizovaného měniče jsou uvedeny v tabulce 4.4. 

Z hlediska dalšího vývoje, by bylo vhodné vybavit měnič interním zdrojem, pro symetrické napájení 

řídícího obvodu ±15V a také pracovat na moţnostech zvýšení účinnosti tohoto DC/DC měniče. 
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Seznam příloh: 
 

 

Příloha č. I. 
  

Schéma zapojení zvyšujícího DC/DC měniče s nábojovou pumpou 12V/100V – 100W. 

Formát výkresu A3. 

 

Příloha č. II. 
 

2/1 Osazovací výkres desky plošných spojů řídící části. M=1:1 

2/2 Výkres ze strany plošných spojů řídící části vrstva (vrstva TOP). M=1:1 

2/3 Výkres ze strany plošných spojů řídící části vrstva (vrstva Bottom). M=1:1 

 

Příloha č. III. 
 

3/1 Osazovací výkres desky plošných spojů výkonové části. M 1:1 

3/2 Výkres ze strany plošných spojů výkonové části. M=1:1 

 

Příloha č. IV.   
 Osazovací výkres desky plošných spojů výstupního filtru. M=1:1 

 Výkres ze strany plošných spojů výstupního filtru. M=1:1 
 

 

Příloha č. V. 
Tabulka 5.1. naměřených a vypočtených hodnot pro zatěţovací charakteristiku DC/DC 

měniče, pro zatěţovací charakteristiku napájecího zdroje (autobaterie) a pro účinnost  

zvyšujícího DC/DC měniče.  

Tabulka 5.2. ztráty způsobené spotřebou řídících obvodů 

 

Příloha č. VI. 
6/1 Seznam pouţitých součástek. 

6/2 Seznam pouţitých součástek. 

 

 

 

 

 


