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ABSTRAKT 

      Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu alternativních zdrojů energie a jejich vhodnosti 

pro napájení GPS modulu. Charakterizuje jednotlivé zdroje a vyhodnocuje jejich výkony. 

Tato bakalářská práce je rozdělena do dvou celků. V první části jsou popsány alternativní 

zdroje energie s využitím slunečního záření a tepelné zdroje, jejich vlastnosti, principy a 

použití. 

      V druhé části je charakterizováno měření, identifikace solárního panelu a jeho schopnost 

dodávat energii v závislosti na denní době.  Závěr bakalářské práce navrhuje napájecí zdroj 

pro GPS modul. 

 

ABSTRACT 

     This thesis focuses on the analysis of alternative energy sources and their suitability for 

power GPS module. Describe the various sources and evaluates their performance. This thesis 

is divided into two parts. The first section describes alternative sources of energy using 

sunlight and heat sources, their characteristics, principles and applications. 

      The second part is characterized by measurement, identification of the solar panel and its 

ability to provide energy depending on the time of day. Conclusion The work proposes a 

power supply for the GPS module. 
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 Alternativní zdroje, GPS systém, sluneční energie, solární články, solární panel, výkon, 

účinnost. 
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1 Úvod 
 

Energie je jednou z nejdůležitějších věcí na Zemi. Činnost, pohyb, vývoj, to vše je 

doprovázeno přeměnami energie z jedné formy do formy jiné. Na konci většiny energetických 

přeměn je takzvané nízkopotenciálové teplo, které se rozptýlí do okolního prostředí a není již 

dále využitelné. Energie se na rozdíl třeba od vody nebo kovů nikdy nedá zcela recyklovat. 

K tomu, aby systém fungoval, potřebuje biosféra (živé organismy) i technosféra (naše 

civilizace) stálou dodávku energie. Technosféra využívá převážně energii z fosilních paliv a 

celá biosféra funguje již po mnoha miliónu let na sluneční energii.  

Věda a technika nacházejí stále nové možnosti, jak efektivitu využívání alternativních 

zdrojů zvýšit. Z hlediska ochrany životního prostředí patří k nejšetrnějším způsobům přímé 

využití slunečního záření. Jde o energetický zdroj, kterého je a dlouho bude v přírodě 

dostatek. Slunce je ve stabilním stadiu svého vývoje a setrvá tak ještě dalších pět miliard let. 

Jde tedy z hlediska lidského života i z hlediska lidské civilizace o zdroj opravdu udržitelný.  

Pro přímé využití sluneční energie potřebujeme vhodné zařízení, které je schopné 

přeměnit energii slunečního záření na elektřinu. Nejběžnějším takovým zařízením je 

fotovoltaický článek. 

Cílem bakalářské práce je charakterizovat alternativní zdroje energie a srovnat jejich 

vhodnost pro napájení GPS modulu podle použití a situací. Dále vyhodnotit výhody a 

nevýhody jednotlivých zdrojů a podat přehled o současném využití alternativních zdrojů 

energie. Dalším cílem práce je provést identifikaci solárního panelu, jeho schopnost dodávat 

energii v závislosti na denní době a předložit návrh napájecího zdroje pro GPS modul. 
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2 Systém GPS 
 

V současné době nás provází moduly rozličných technologií. Obory související s GPS    

(z anglického Global Positioning Systems) jsou jedněmi z nejrychleji rostoucích oborů 

informačních technologií. Řada oborů lidské činnosti je přímo závislých na fungování tohoto 

systému. 

Globální polohový systém GPS je družicový pasivní systém sloužící k určení polohy, 

rychlosti a čase na kterémkoli místě na Zemi. Tento systém je původně vojenský navigační 

systém armády Spojených států amerických a od začátku 90. let je bezplatně přístupný i pro 

civilní uživatele po celém světě. Koncepce tohoto systému vychází z pěti myšlenek, kterými 

jsou: rozmístění družic, přesné měření vzdálenosti družic, dokonalá časová synchronizace, 

určení přesné polohy družice a ionosférické a atmosférické zpomalení signálu.  Hlavní funkcí 

GPS je zaměření souřadnic pozice přijímače na Zemi. [2] 

 

2.1 Segmenty systému GPS 
 

Systém GPS se skládá ze tří základních segmentů, a to segmentu uživatelského, 

kosmického a řídicího. Uživatelský segment je tvořen anténami a procesory přijímačů, které 

poskytují uživateli informace o poloze, rychlosti a přesném čase. Kosmický segment je tvořen 

soustavou umělých družic Země obíhajících po známých přesně definovaných a určených 

oběžných drahách. Družice přijímá, zpracovává a uchovává informace předávané 

z pozemního řídícího centra. Každá družice je vybavena záložními zdroji. Palubní baterie jsou 

dobíjeny slunečními panely. Řídicí segment je tvořen sadou pozemních stanic. Přesně 

synchronizovaný čas celého systému GPS je základem pro úspěšné a přesné určování polohy. 

[1] 

Družicové polohové systémy jsou budovány jako pasivní dálkoměrné systémy, tzn., že 

přijímač určuje svoji vzdálenost k několika družicím navigačního systému a svoji polohu pak 

stanovuje protínáním. Slovo pasivní znamená, že přijímač je opravdu jen přijímačem a žádné 

v přijímači je o několik řádů nižší než přesnost atomových hodin na družicích. Určení polohy 

v systému GPS probíhá v trojrozměrném prostoru. Z principu měření vyplývá, že pokud 

budeme určovat polohu pouze ze signálů tří družic, obdržíme pouze hodnoty X a Y, tedy bez 
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výškového určení. Jakmile získáme signál ze čtyř družic, přesnost určení polohy se zvýší, ale 

obdržíme i relevantní informace o výšce. [1] 

 Pro určování polohy uživatele využívá systém pasivní dálkoměrnou metodu. Vzdálenosti 

uživatele od jednotlivých družic jsou určovány pomocí doby potřebné k absolvování této 

dráhy radiovým signálem vysílaným družicemi. K určení rychlosti pohybu uživatele se 

využívá Dopplerova jevu. Tento jev popisuje změnu frekvence a vlnové délky přijímaného 

signálu oproti vysílanému signálu, pokud se přijímač nebo vysílač pohybuje.  

Kvalitu geometrického rozložení družic lze matematicky ohodnotit. Používá se k tomu 

parametr nazvaný snížení přesnosti (angl. Dilution of Precision – DOP), který je 

jednoznačným indikátorem kvality určení polohy, respektive času. Je výsledkem výpočtu, 

který bere v úvahu relativní polohu každé družice vzhledem k ostatním družicím. Na základě 

jeho hodnoty je možné předpovědět přesnost poloh, určených s tímto uspořádáním. Nižší 

hodnota DOP napovídá, že dané uspořádání umožňuje určovat polohu a čas s vyšší přesností. 

Vyšší hodnota naopak znamená, že uspořádání je nevhodné a nezaručí dostatečnou přesnost. 

Hodnota menší než 3 je brána jako výborná, hodnota větší než 7 naopak nepoužitelná. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1 Globální družicový polohový systém [19] 
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2.2 Typy přijímačů GPS 
 

Velký vliv na přesnost udávané polohy má typ přijímače, použitá metoda měření, 

konstelace družic a další faktory. Nové přijímače disponují citlivějšími elektronickými 

obvody na zpracování signálu družic a pokročilým firmwarem (základním vybavením 

přijímače). Jednotlivé přístroje se navzájem liší, především počtem přijímaných frekvencí, 

maximální velikostí napájecího napětí, typem miniaturní antény přijímače, počtem 

přijímacích kanálu, maximální měřitelnou rychlostí, maximálním počtem složitelných 

trasových bodů a výdrží baterií. 

Aby mohl program zabudovaný v těle přijímači GPS komunikovat s modulem 

přijímače, který zpracovává signály z družic a počítá z nich polohové údaje, musí existovat 

standardy pro předávání dat – společný jazyk. Nejčastěji používaným standardem je standard 

NMEA 0183 (Standard for Interfacing Marine Electronic Device). [1] 

GPS přijímače se podle použití dělí do několika hlavních skupin: 

 Automobilové přijímače GPS 

 Kapesní počítače a GPS 

 Moduly GPS bez displeje 

 Ruční přijímače GPS 

 Námořní přijímače GPS 

 Ostatní přijímače GPS 
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3 Alternativní zdroje energie 
 

Alternativní zdroje jsou takové zdroje, které nezískávají energii spalováním fosilních 

paliv nebo termojadernou reakcí. Jejich základními znaky jsou ekologická šetrnost a 

obnovitelnost. Nejvýznamnější formou energie je elektřina. Hlavním důvodem je to, že ji lze 

snadno rozvádět i snadno využívat. Většina elektřiny se zatím vyrábí v tepelných 

elektrárnách, které mají poměrně malou účinnost a využívají fosilní paliva nebo uran jako 

zdroje energie.  

Mezi alternativní zdroje energie patří energie sluneční, větrná, vodní, energie z biomasy, 

využití tepelných čerpadel, rozlehlá pole solárních panelů a podobné projekty. Hlavními 

problémy v souvislosti s využíváním těchto zdrojů jsou vysoké náklady na výstavbu, provoz, 

decentralizace energie alternativních zdrojů, částečná dostupnost jen v některých lokalitách. 

 

3.1 Solární energie 
 

 Jako solární energii označujeme energii, která dopadá na Zemi ve formě slunečního 

záření. Slunce je zdrojem téměř veškeré energie na Zemi. Primárním zdrojem energie ve 

Slunci je jaderná fúze, tj. spojování jader vodíku za vzniku helia (a posléze dalších prvků). Ve 

Slunci se každou sekundu přemění 600 miliónů tun vodíku na helium. Teplota slunečního 

povrchu je přibližně 5900 K. Sluneční výkon, tzv. zářivost Slunce, je 3,8 x 10²³ kW. 

Z celkového dopadajícího záření 180 tisíc terawattů se asi čtvrtina odráží zpět do kosmického 

prostoru, necelá pětina je pohlcena v atmosféře a téměř polovina se přemění v teplo na 

povrchu Země. Asi půl promile (90 terawattů) se mění přes fotosyntézu zelených rostlin a 

fytoplanktonu v chemickou energii uschovanou v biomase. Zachycená sluneční energie je pak 

vyzařována jako tepelné infračervené záření do kosmického prostoru. Ze Slunce je energie 

přenášena na Zemi ve formě elektromagnetického záření. Přímé využití energie slunečního 

záření patří z hlediska ochrany životního prostředí k nejčistším a nejšetrnějším způsobům 

výroby elektrické energie. Největší výhodou přímého využití sluneční energie je univerzální 

dostupnost a možnost dosažení dobré účinnosti. [5] 
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3.1.1 Principy sluneční energie 

 Elektrickou energii lze získat se sluneční energie přímo i nepřímo. Přímá přeměna 

využívá fotovoltaického jevu, při kterém se v určité látce působením světla uvolňují 

elektrony. Nepřímá přeměna je založena na získání tepla (pomocí sběračů, termočlánky 

umístěné v jejich ohnisku mění teplo na elektřinu). Veškeré sluneční záření přicházející na 

zemský povrch se nazývá globální záření a zahrnuje záření všech vlnových délek přicházející 

ze všech směrů. Sluneční záření se skládá z difúzního záření a přímého záření. Za jasných dnů 

převažuje přímé záření, které přichází ze směru Slunce bez vychylování a vrhá ostré stíny. Při 

zatažené obloze je sluneční světlo filtrováno a vychylováno v mracích nebo mlze. Dopadá pak 

téměř jako difuzní záření bez předem určeného směru. Intenzita záření tím může klesnout na 

hodnoty pod 1000 W/m². Tato hodnota ozáření 1000 W/m² se používá jako referenční 

hodnota k určení jmenovitého výkonu modulů. Sečteme-li energetický obsah přímého a 

difúzního slunečního záření všech slunečných hodin v roce, dostaneme roční ozáření 

Sluncem, tzv. celkové ozáření v kilowatthodinách na 1 m² plochy za rok. [6] 

          

 

Obr.č. 1 Průměrný roční úhrn globálního záření dle Českého hydrometeorologického ústavu 
[MJ/m²]  [8] 
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3.1.2 Fotovoltaické články a jejich principy 

V solárním článku probíhá přímá přeměna světla na elektrickou energii (fotovoltaický 

jev). Fotovoltaický článek je tvořen nejčastěji tenkou destičkou z monokrystalu křemíku, 

použít lze i polykrystalický materiál. Destička je z jedné strany obohacena atomy trojmocného 

prvku (např. bóru), z druhé strany atomy pětimocného prvku (např. arzenu). Fotovoltaický 

článek se chová jako zdroj konstantního proudu. Velikost proudu závisí na intenzitě 

slunečního záření dopadající na článek a také na ploše článku, tj. vlastně na tom, kolik fotonů 

na povrch článku dopadne a je zachyceno. Účinnost závisí na materiálu a způsobu provedení. 

Jeden čtvereční centimetr dává proud okolo 12 mW (miliwattů). Jeden metr čtvereční 

slunečních článků může v letní poledne vyrobit až 150 W stejnosměrného proudu. Abychom 

dosáhli potřebného napětí (na jednom článku je 0,5 V), zapojují se sluneční články za sebou, 

větší proud získáme zapojením vedle sebe. Spojením mnoha článků vedle sebe a za sebou 

vzniká sluneční panel. Rozměry jednoho fotovoltaického článků jsou asi 10 x 10 cm, spojují 

se do panelů o výkonech od 10 do 300 W. [6] 

3.1.3 Monokrystalické články 

Jsou křemíkové články skládající se z jediného krystalu. Jsou většinou čtvercové nebo 

čtvercové se zaoblenými rohy. Délka hrany čtvercových článků je 10, 12,5 a 15 centimetrů. 

Povrch článků je homogenně tmavomodrý až černý. Elektrická kvalita monokrystalických 

solárních článků je velmi vysoká. Dosahují účinnosti přes 21 %, průměrná účinnost 

monokrystalických článků je 15 až 17 %. Tvar článků je určen procesem výroby. 

Monokrystalické články se vyrábí tažením z roztaveného křemíku, a to ve formě tyčí, které se 

řežou na tenké plátky. Tyto články jsou vhodné na trackery, neboli na zařízení, které se natáčí 

za sluncem. [6] 

3.1.4 Polykrystalické články 

Jsou mnohokrystalové články, které mají odlišně modře se třpytící krystalickou 

strukturu. Jsou čtvercové s délkou hrany 10, 12,5, 15, 15,6 nebo 21 cm. Účinnost se pohybuje 

mezi 13 a 16 %. Polykrystalické články se vyrábí odléváním. Výroba je levnější a rychlejší, 

ale křemík je méně čistý a má menší účinnost. V praxi má o lepší účinnost při difúzním 

záření, je proto vhodnější na stacionární plochy.[6] 

 



9 
 

3.1.5 Tenkovrstvé články 

Tyto tenkovrstvé moduly nejsou vázány na obdélníkový tvar. Při výrobě 

tenkovrstvých článků se materiál solárních článků nanáší v tenoučké vrstvě několika 

mikrometrů na sklo. Kromě skla se používají i jiné levné nosné materiály, například umělé 

hmoty nebo kovové fólie. Používané metody potřebují teploty pouze mezi 200 °C a 500 °C 

(místo 1500 °C u krystalických křemíkových článků). Zatímco při výrobě modulů 

krystalických solárních článků se článek za článkem jednotlivě vzájemně propojuje pájením, 

je elektrické propojení tenkovrstvých článků integrováno již do výroby článků. Největší 

nevýhodou tenkovrstvých článků je jejich menší účinnost (5- 7%). Ve srovnání 

s krystalickými křemíkovými články dosahuje jen asi poloviny jejich hodnoty. Mezi 

tenkovrstvé články patří: 

 - amorfní křemíkové články (a-Si) 

- mikromorfní solární články (µ-Si a A-Si) 

- články CIS (Copper-Indium-diSelenid, dvojselenid mědi-india) 

- články na bázi teluridu kademnatého (kadmium tellurid, CDTe)      [6] 

Tabulka č. 1 Účinnost a potřeba plochy různých materiálů solárních článků [6] 

Materiál solárních Účinnost Potřebná plocha pro 1 kW 

článků modulu špičkového výkonu 

Vysokovýkonné křemíkové 16 - 18 % 5 - 6 m² 

solární články 
  Monokrystalický křemík 11 - 16 % 6 - 9 m² 

   Polykrystalický křemík 10 - 15 % 7 -10 m² 

   Tenká vrstva 
  dvojselenidu mědi-india 6 - 11 % 9 - 17 m² 

(CIS) 
  

   Tellurid kadmia (CdTe) 6 - 11 % 9 - 17 m² 

   Mikrokrystalický křemík 7 - 12 % 8,5 - 15 m² 

Amorfní křemík 4 - 7% 15 - 26 m² 
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3.1.6 Solární modul 

Krystalické solární články mají v současné době hodnoty výkonu až 4 W s typickým 

napětím článku 0,5 V. Aby byly k dispozici větší jednotky s běžným napětím jako součástky 

připravené k připojení, sestavuje se mnoho solárních článků do solárního modulu. Standardní 

moduly mají dnes většinou 36, 48, 54, 60 nebo 72 článků, které jsou většinou elektricky 

sériově zapojeny do jedné, někdy dvou větví článků. Za tím účelem se vždy přední kontakty 

jednoho článků (záporný pól) připájejí k zadním kontaktům (kladný pól) následujícího článku. 

Začátek a konec každé větve je vyveden na pozdější elektrický vývod z modulu. Solární 

moduly je možno rozdělit na standardní moduly a speciální moduly.  Standardní moduly se 

levně vyrábějí z tyče. Běžný krystalický standardní modul má výkon 100 až 300 W, 

odpovídající plochu od 0,6 do 2 m² a hmotnost 8 až 25 kg. Speciální moduly se také vyrábějí 

sériově, ale pro určité aplikace. Příkladem jsou solární střešní tašky. [6] 

 

Obr. č. 2 Solární modul [9] 

 

3.1.7 Výkon a účinnost solárních zařízení 

Pro krystalické moduly platí, že na kilowatt výkonu je možno počítat s plochou 10 m². 

Nelze většinou využít celou plochu, protože je nutné dodržovat odstupy od odkrajů střechy, 

střešních nástaveb, střešních oken. Potřeba plochy fotovoltaického zařízení závisí na účinnosti 

převodu energie. Účinnost solárního článku nebo modulu určuje maximální elektrický výkon, 

který může vyrobit určitá plocha článku nebo modulu. Výkon solárních článků závisí na 

slunečním spektru a na teplotě. Jsou definovány tyto hodnoty: standardní zkušební podmínky 
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(anglicky Standard Test Conditions, STC) k určení elektrických charakteristik ve fotovoltaice 

stanovují kromě ozáření 1000 W/m² také teplotu článku nebo modulu 25 °C a spektrum při 

AM = 1,5. Účinnost modulu je vždy o něco menší než účinnost článku, protože přední sklo 

nepropouští sluneční světlo úplně a moduly nelze osadit články v plné ploše. Účinnost 

solárních článků  je dána poměrem výkonu dodávaného solárním článkem a výkonu ozáření 

sluncem. Vypočítá se z elektrického výkonu v bodě maximálního výkonu PMPP, slunečního 

ozáření (ve W/m²) a plochy solárního článku takto: 

=
.

 

                                                                                                     [6] 

 

kde 

    účinnost daného panelu v procentech 

Pmpp     maximální výkon v jednotce Wp  

A    plocha modulu (m²) 

E    intenzita záření při testování 1000 W/m²                

 

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

regulátoru a tím menší může být průřez přívodních vodičů ze solárního panelu do solárního 

regulátoru, a také ze solárního regulátoru k akumulátorům a měniči napětí (střídači). Z 24V 

panelu poteče zhruba 2x menší proud, než z 12V panelu. Pokud chceme výstupní napětí 

systému 24V a máme dva stejné fotovoltaické panely 12V, spojíme panely do série a na 

výstupu máme 24V. Pokud připojujeme třeba 8 panelů, které mají nominální napětí 12V, 

vhodným sérioparalelním spojením vytvoříme výstupní nominální napětí 24V, nebo při 

paralelním spojení těchto panelů napětí 12V. Variabilita a možnosti použití jsou tedy u 

12V panelů vždy větší, než u panelů s vyšším napětím. 

Volba nominálního výstupního napětí, jaké budou mít použité fotovoltaické panely, se 

odvíjí od celkového výkonu panelů. Pokud nejsou fotovoltaické panely vzdáleny desítky 

metrů od solárního regulátoru, je jedno, zda zvolíme 12V, nebo 24V výstupní napětí u 
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systému s jedním nebo několika panely. Bude vhodnější se přiklonit k tomu napětí, které je 

z hlediska výhodnější na výstupu ze solárního regulátoru. [5,6] 

Moderní typ solárního regulátoru s DC/DC měničem, tzv. MPPT měnič, dokáže 

optimalizovat výstupní napětí a proud z panelů a to v závislosti na zatížení systému tak, aby 

výkon, který je možné dostat z panelů, byl vždy co nejvyšší. MPPT měniče (MPPT solární 

regulátory) jsou dražší, než klasické typy solárních regulátorů, se stejným výkonem. MPPT 

měniče pracují s průměrnou účinnosti asi 95 % (ztráty tedy asi 5 %). [6] 

 

3.1.8 Výhody a nevýhody fotovoltaických panelů 

Hlavní výhody charakterizují tyto body: 

o Používá se prakticky nevyčerpatelný zdroj energie. 

o Při provozu nevznikají žádné emise nebo jiné škodlivé látky. 

o Provoz je zcela bezhlučný, bez pohyblivých dílů. 

o Jednoduchá instalace solárního systému. 

o Provoz zařízení prakticky nevyžaduje obsluhu, snadná elektronická regulace. 

o Zařízení mají vysokou provozní spolehlivost. 

Mezi hlavní nevýhody patří: 

o Krátká průměrná roční doba slunečního svitu. 

o Velké kolísání intenzity záření v průběhu roku. 

o Malá účinnost přeměny a z toho plynoucí nároky na plochu článků. 

o Vysoké investiční náklady na instalaci. 

o Poměrně malá životnost (20 let) v poměru k ceně. 

o Potřeba záložního zdroje elektřiny. 

 

3.1.9 Využití sluneční energie 

      Účinnost přeměny slunečního záření na elektrickou energii umožňuje získat se 

současnými solárními systémy z jednoho metru aktivní plochy maximálně 110 kWh 

elektrické energie za rok. Ve srovnání s ostatními zdroji energie je v podmínkách České 
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republiky výroba elektrické energie s využitím slunečních energetických (fotovoltaických) 

systémů stále ještě drahá. I když současný podíl fotovoltaiky na celkové produkci elektrické 

energie ve světě představuje pouze asi 0,01 %, technologie využívání slunečního záření mají 

velký růstový potenciál. [6] 

 

3.2 Palivové články  
 

Palivový článek je elektrochemické zařízení, uskutečňující přímou přeměnu chemické 

energie vodíku a kyslíku na energii elektrickou, vodu a teplo. Tato přeměna se děje 

katalytickými reakcemi na elektrodách a je v podstatě založena na obráceném principu 

elektrolýzy vody. Palivové články jsou nepřetržitě aktivní, pokud se nepřeruší přívod paliva 

a okysličovadla k elektrodám. 

Jejich životnost je prakticky omezena životností elektrod. Funkce elektrod v 

elektrochemické reakci těchto systémů je pouze katalytická, což je hlavní rozdíl oproti 

primárním a sekundárním zdrojům. 

Palivové články lze třídit podle provozní teploty na nízkoteplotní a vysokoteplotní. 

Dalším kritériem je použitý elektrolyt. Rozlišujeme například palivové články s alkalickým 

elektrolytem, s kyselinou fosforečnou, s tavenými uhličitany, s tuhými oxidy apod. Palivové 

články vyrábí elektřinu přímo, nikoli v generátoru přes kinetickou energii. Proto by tedy měly 

být účinnější, jednodušší a spolehlivější. Jejich využití však stále částečně brání technické 

překážky. V současnosti je palivový článek často spojován s vodíkovým pohonem 

automobilů. Problémem tohoto zařízení je však nedořešené skladování vodíku 

v automobilových nádržích, které není bezpečné. Využití palivových článků nalezneme 

například i jako zdroje elektrické energie pro elektronické přístroje, například pro notebooky, 

digitální fotoaparáty, záložní zdroje energie (UPS) pro stolní počítače, zdroje energie pro 

vysílače. Typický jmenovitý výkon těchto zařízení je v řádu desítek wattů a většinou se jedná 

o tzv. nízkoteplotní palivové články – membránové či přímé etanolové palivové články. [16] 

 Oproti tepelným strojům s generátorem elektrické energie dosahují palivové články při 

výrobě elektrické energie vysokých účinností a to až 60 % v laboratorních podmínkách. 

Reálná účinnost však dosahuje pouze 35 - 50 %, dle zatížení a typu palivového článku.  
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3.2.1 Princip palivového článku 

 

      Princip palivového článku můžeme objasnit na palivovém článku s polymerní 

membránou. Tento článek se skládá ze dvou elektrod, na jejichž povrchu se nachází slabá 

vrstva uhlíku obsahujícím malé množství platiny, která zde slouží jako katalyzátor. Elektrody 

jsou od sebe odděleny tenkou polymerní membránou, která propouští kladně nabité ionty - 

protony (u katexové membrány). Vodík je přiváděn na anodu, kde na vrstvě katalyzátoru 

dochází k jeho disociaci na kladné ionty (protony) a elektrony. Protony procházejí skrze 

polymerní vrstvu, elektrony jsou nuceny procházet externím okruhem a mohou tedy konat 

užitečnou práci. Na katodě pak sloučením dvou kladně nabitých vodíkových iontů (protonů), 

dvou elektronů a atomu kyslíku vzniká voda (vzhledem k provozní teplotě palivového článku 

obvykle v podobě páry). Na stranu katody je přiváděn čistý kyslík nebo častěji kyslík jako 

součást vzduchu. [17] 

 

 

Obrázek č.3  Palivový článek [15] 
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Tab. č. 2 Rozdělení a parametry palivových článků [18] 

 

Druh 

Nízkoteplotní Středněteplotní Vysokoteplotní 

Alkalické 
AFC(Alcaline 

Fuel Cells) 

Membránové 
PEMFC (Proton 

Exchange 
Membrane Fuel 

Cells) 

Přímé 
metanolové 

DMFC (Direct 
Methanol Fuel 

Cells) 

Kyselé 
PAFC(Phosphoric 
Acid Fuel Cells) 

S tavenými 
karbonáty 

MCFC (Molten 
Carbonate 
Fuel Cells) 

S pevnými 
oxidy 

SOFC(Solid 
Oxide Fuel 

Cells) 

Elektrolyt 

Hydroxid 
draselný 

Iontoměničná 
membrána 

Iontoměničná 
membrána 

Kyselina 
fosforečná 

Tavené 
karbonáty lithia, 
vodíku, draslíku 

Oxid 
zirkoničitý 
s příměsí 
ytria 

Pracovní 
teplota (°C) 

60 – 100 20 – 80 20 – 130 170 – 250 600 – 650 800 – 1000 

Pohyblivý 
iont OH

-
 H

+
 H

+
 H

+
 CO3

2-
 O

2-
 

Elektrodové 
reakce 

A H2+2OH
- 

A H2–›2H
+
+2e

-

K½O+2H
+
+2e

-  

–›H2O    
H2+½O2–›H2O 

A CH3OH+H2O A H2–›2H
+
+2e

- A H2+CO3
2- A H2+O

2- 

–›2H2O+2e
-
 –›CO2+6H

+
+6e

-
 K ½O2+2H

+
+2e

- 
–› H2O+ 
+CO2+2e

-
 –›H2O+2e

-
 

K½O2+H2O+2e
-

–›2OH
-

H2+½O2–›H2O 
K3/2O2+6H

+
+6e

-

–›3H2O 
–›H2O        
H2+½O2 K½O2+CO2+2e

- K ½O2+2e
- 

  –›CO2+2H2O –›H2O 
–›CO3

 
              

H2+½O2+CO2 
–›O

2  
 

H2+½O2 

      –›H2O+CO2 –›H2O 

Účinnost 
(%) 

(elektrická) 
45 – 60 40 – 60 40 38 – 45 45 – 60 50 – 65 

Výkon (kW) 
Do 20 Do 250 Do 10 50 – stovky kW 

Do několika 
MW 

Do několika 
MW 

Používané 
palivo 

Vodík 

Vodík 

Methanol 
(Ethanol) 

Vodík Vodík 
Všechny 
druhy bez 
reformování 

Reformovaná 
paliva 

Reformovaná 
paliva Nepřímá paliva 

Možné 
aplikace Kosmické lodě, 

lodě, ponorky Univerzální 
Přenosné 
články Výroba energie Výroba energie 

Výroba 
energie 
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      Palivové články se dělí především podle typu elektrolytu, označených podle počátečních 

písmen plného názvu v angličtině: AFC, PAFC, PEMFC, MCFC a SOFC. Koncovka FC je 

zkratkou pro Fuel Cell (palivový článek) a to, co je předchází, prozrazuje druh elektrolytu. 

 

3.2.2 Alkalické články AFC 

V článcích AFC (Alkaline Fuel Cell) probíhá reakce čistého paliva v kapalném nebo 

tuhém elektrolytu při nízké teplotě do 90 °C. Tyto články s elektrolytem z koncentrovaného 

hydroxidu draselného byly vyvíjeny od konce padesátých let pro napájení kosmických sond, 

lodí a družic. Při provozní teplotě 100 °C vykazují účinnost 60 až 70 %. Na výrobu jedné 

kWh elektrické energie článek spotřebuje 0,06 kg vodíku a 0,5 kg kyslíku. Napětí článků je 

jen 1,2 V, a proto se spojují do kompaktního bloku. Dosavadní typy nabízejí výkon od 400 W 

do 20 kW. Kromě družic zásobují i podmořské výzkumné stanice, plavidla a vojenská mobilní 

zařízení. [17] 

3.2.3 Membránové palivové články PEMFC 

Tyto články s polymerním elektrolytem (Proton Exchange Membrane Fuel Cell) jsou 

založeny na principu polymerové polopropustné membrány, která dovolí průchod jen jádrům 

vodíku (protonům). Pro značnou hustotu výkonu (min. 3000 W/m2) a nízkou provozní teplotu 

(60 - 80 °C) jsou středem pozornosti automobilového průmyslu, který je hodlá používat pro 

čistý elektrický pohon elektromobilů a elektrobusů. Články PEMFC vyžadují vysokou čistotu 

vstupních plynů a již nepatrný podíl oxidů uhlíku snižuje jejich výkon. Pokud se jako vstupní 

palivo používá zemní plyn, vyžaduje článek pečlivou separaci vodíku. Nejmenší PEMFC 

články provozované na čistý vodík z bombiček jsou využívány i jako kapesní proudový zdroj 

pro notebooky. Pro pohon osobních elektromobilů se uvažuje o článcích napájených přímo 

methanolem z čerpadel, označovaných DMFC (Direct Methanol Fuel Cell). Bez nutné 

předúpravy vstupních plynů (methanolu, zemního plynu a jiných uhlovodíků) se obejdou 

články s roztavenými karbonáty MCFC (Molten Carbonate Fuel Cell), pracující při teplotách 

kolem 650 °C. Vzhledem k vysoké teplotě jsou předurčeny pro malé kogenerační jednotky a 

mobilní energetické bloky s výkony od 200 do 2800 kW. [17] 
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3.2.4 Horké palivové články SOFC 

Jsou články vyšších jednotkových výkonů - minimálně 10 MW, s tuhými 

polopropustnými keramickými elektrolyty (Solid Oxide Fuel Cell), které se musí přes 

spuštěním předehřívat. Výkonová hustota se pohybuje kolem 7000 W/m2. Vzhledem k 

provozní teplotě až 1000 °C je elektrolyt tvořen ze směsi oxidů vzácných kovů (zejména 

zirkonu a yttria) a elektrody jsou nikl-keramické. Jako palivo se používá metan, uhelný a 

zemní plyn, lze však zužitkovat i odpadové plyny z chemiček. [17] 

3.2.5 Výhody a nevýhody palivových článků 

 Výhody: 

o Vysoká účinnost v důsledku přímé přeměny chemické energie. 

o Velmi nízké emise škodlivin.  

o Dlouhá perioda mezi poruchami. 

o Možnost použití různých plynných paliv. 

o Takřka nehlučný provoz. 

Nevýhody: 

o Citlivost k některým příměsím v palivu (okysličovadle). 

o Vysoké investiční náklady. 

o Zatím nízká životnost. 

o Účinnost klesá s dobou provozu. 

3.3 Termočlánky 

 Jsou zdroje elektrického proudu, používané jako čidla teploty. Využívají principu 

termoelektrického jevu. Termočlánek je tvořen dvěma kovovými vodiči různého chemického 

složení, které jsou na obou koncích vodivě spojeny. Jestliže jsou teploty obou konců rozdílné, 

vzniká v obvodu termoelektrické napětí a obvodem protéká elektrický proud. Teplý spoj 

(měřící) je kontaktně umístěn v místě měření a studený spoj (srovnávací) je nutno udržovat na 

konstantní teplotě. Termočlánky mohou být používaná jako spolehlivé zdroje elektrického 

proudu, ale jejich energetická účinnost a výkon jsou malé. Pro výrobu proudu je výkon 

jednotlivého termočlánku velice malý. Proto jsou při praktickém použití takové termočlánky 
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sdružovány do baterií. Tam, kde je potřeba měřit vysoké teploty jsou vhodné termočlánky 

např. s keramickými ochrannými trubkami ve spojení s termočlánky s ušlechtilých kovů.  

Termočlánky jsou použity v různých aplikacích pro měření teploty přibližně do +2500 

°C. Nejoblíbenějšími termočlánky je typ K, skládající se ze slitiny niklu s obsahem chromu a 

hliníku, manganu a křemíku, s rozsahem od -200 °C do +1250 °C. 

Mezi vysoce kvalitní termočlánky se řadí: 

Termočlánkové senzory teploty a čidla Pt100 WATLOW 

 Drátové, plášťové, bajonetové provedení. 

 Čidla uložená v hlavici, do hlavice lze vložit i převodník např. na 4-20mA - pro případ 

velké vzdálenosti mezi regulátorem a čidlem. 

 Vývody vyztužené pružinou. 

 Izolace minerální, keramické. 

 Nerezová, keramická a jiná provedení. 

 Konektorové systémy. 

 Lankové vývody. 

 Různé tvary. 

 Velký rozsah teplot (do 2315°C). 

 

 

Obr. č. 3 Termočlánkové senzory teploty a čidla Pt100 Watlow [10] 
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Mezi výhody termočlánků patří: jsou aktivním snímačem, jednoduché, odolné, široce 

použitelné, mají široký teplotní rozsah. Mezi nevýhody patří nízká úroveň signálů. 

 

3.4 Stirlingův motor 
 

Stirlingův motor patří mezi teplovzdušné motory. Je to motor s externím spalováním. 

Zdrojem tepla může být i geotermální nebo sluneční energie. Skládá ze dvou pístů a jednoho 

nebo dvou válců, podle toho o jakou modifikaci se jedná. Stirlingové motory můžeme rozdělit 

na tři modifikace. Modifikace alfa (jeden válec se zahřívá, druhý chladí), beta (oba písty jsou 

v jednom válci, spodní část se zahřívá, horní se chladí) a gama (ohřívá se část přeháněcího 

válce, druhá část a pracovní válec se chladí). Modifikace alfa je nejpoužívanější modifikací 

v praxi. Princip Stirlingova motoru je založen na periodické kompresi a expanzi plynu 

uzavřeného v soustavě dvou válců, kdy vstupující energie má formu tepla a vystupující 

energie je mechanická (rotující setrvačník). Motor tedy pracuje na roztažnosti plynu. Když se 

plyn ohřívá, roztahuje se, když se ochlazuje, svůj objem zmenšuje. [13] 

Motor se skládá z dlouhého válce, v němž se pohybuje duté uzavřené těleso, tzv. 

přeháněč. Jedna strana tohoto válce je ohřívána (např. ohněm), druhá je chlazená (např. 

vodou). Ve válci je uzavřeno jisté množství vzduchu. Když přesuneme přeháněč uvnitř válce 

směrem doprava, téměř veškerý vzduch obteče přeháněč a nashromáždí se vlevo. Protože je 

tato část válce vyhřívána, ohřeje se i vzduch, který má snahu se rozpínat. Tím se zvýší jeho 

tlak. Vzduch o tomto vyšším tlaku je potrubím veden do pracovního válce, kde tlačí na píst a 

přes klikový mechanismus roztáčí setrvačník. Tím koná práci. Na stejnou kliku je ojnice 

pohybující přeháněčem. Ještě dříve, než píst pracovního válce dokončí zdvih a ocitne se ve 

spodní úvrati, přesune se přeháněč v ležatém válci vlevo. Tím odtud vytlačí vzduch, který 

obteče přeháněč doprava do studené části válce. Tam se ochladí, jeho tlak poklesne i pod 

úroveň atmosférického tlaku. V celém válci nastane podtlak. Podtlak se potrubím přenese i do 

pracovního válce a nacucne píst zpět do válce. Tím se opět koná práce a roztáčí setrvačník. 

Jeden pracovní cyklus je dokončen. Setrvačník se otáčí dál a přesouvá přeháněč opět doprava. 

Studený vzduch se dostává opět vlevo do ohřáté komory, ohřeje se a zvýší svůj tlak. To se 

neustále periodicky opakuje a motor se trvale otáčí. [14] 
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      Jako pracovní plyn se nejprve používal obyčejný vzduch, nejlepších vlastností a účinnosti, 

které nemá ani hélium, se však dosahuje při užití vodíku. Pracovní plyn je dnes v motoru pod 

tlakem 15 až 20 MPa. Zdokonalením konstrukce a přidáním regenerátorů tepla pracovního 

plynu, se účinnost zařízení dále zvyšuje a to podstatným způsobem. Účinnost je též závislá na 

rychlosti otáček, což vyplývá z cyklu zahřívání a chlazení plynu, jehož čas se na jednotlivé 

fáze zahřívání a chlazení s počtem otáček snižuje a to má za důsledek snížení účinnosti. 

Motor, který jako pracovního plynu využívá vodíku, o výkonu 52 kW/dm3 má při 1500 otáček 

za minutu účinnost 35%. Snížením otáček na 500 min–1 se účinnost zvýší na 46%. U válců 

menších rozměrů jsou při vysokých otáčkách (až 5000 min–1) poměry příznivější.  

      V současné době se pracuje s teplotou hlavy 700 až 750°C a stále se vyvíjí nové 

žáruvzdorné keramické materiály, které by umožnily zvýšení teploty a tím i účinnosti a 

výkonu. Výkon Stirlingova motoru lze rychle regulovat změnou množství pracovního média. 

Při snižování výkonu se vodík z válce vypouští do nízkotlaké nádrže a snížení výkonu je 

dosaženo za 0,3 s. Z nízkotlaké nádrže je přečerpáván do vysokotlaké a jeho vstříknutím zpět 

do válce se dosáhne plného výkonu za 0,6 s. Zahřívací doba motoru je asi 15 vteřin a na 

chlazení částí válců se používá chladicí kapalina. Nejrozsáhlejší zkoušky se Stirlingovy 

motory prováděly společnosti General Motors a Ford. Také švédská firma United Stirling 

vyvíjí motory tohoto typu pro automobilové účely. [14] 

      Nové vyvinuté a zdokonalené Stirlingovy motory druhé generace s regenerátorem 

dosahují při maximálním výkonu až 4000 otáček za minutu a regenerátor umožňuje za 0,02 s 

změnit teplotu plynů o několik set stupňů Celsia a zvyšuje účinnost zařízení, jehož 38 až 42% 

odpovídá nejlepším naftovým motorům. Z toho vyplývá i příznivá spotřeba pohonných hmot 

a proto se tyto motory zkoušely v autobusech DAF a MAN, přičemž byl oceňován i jejich 

velmi tichý chod. [12] 

      Výhody: 

o Motor je poháněn libovolným zdrojem tepla – např.: 

o spalováním libovolného typu paliva  

o fokusací slunečního záření 

o odpadním teplem. 

o V motoru nedochází k explozivnímu spalování, nýbrž ke kontinuálnímu. 

o Malá hlučnost, vibrace. 

o Nízké provozní náklady. 
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o Vysoká jednoduchost => velká spolehlivost. 

o Dlouhá doba mezi údržbami. 

o Vyšší účinnost než solární články. 

 

      Nevýhody: 

o Motor se komerčně nevyrábí, tudíž je cenově nedostupný. 

o Motor má méně příznivý poměr hmotnost – výkon. 

o Motor je náročný na materiály, které musí vydržet i relativně vysoké teploty při 

minimální roztažnosti. 

 

      Aplikace: 

o Alternativa k fotovoltaickým panelům. 

o Kogenerační jednotky. 

o Pohon pro stroje, kde nevadí větší rozměry a hmotnost. 

o Tepelné čerpadlo. 

o Geotermální elektrárny.  

 

3.5 Dynama – Alternátory 
 

Dynamo je zdroj stejnosměrného proudu. Činnost dynama je založena na 

elektromagnetické indukci. Budicí proud ve statorovém vinutí vyvolá ve statoru magnetický 

tok. Ve vinutí rotoru se při jeho otáčení v magnetickém poli indukuje střídavé napětí, které se 

komutátorem, upevněným na hřídeli rotoru, mění na napětí stejnosměrné. Z komutátoru se 

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

elektrický proud. Pro většinu aplikací je zapotřebí proud střídavý. Tam, kde je potřeba získat 

proud stejnosměrný, používá se alternátor s usměrňovačem. Jsou dynama jak pro napětí     

120 V, tak i současných 220 V. Mimo žárovky může napájet i ty spotřebiče, u nichž je místo 

klasického transformátoru v síťové části použit spínaný zdroj. Mezi takové spotřebiče se řadí 

úsporné zářivky s paticí na závit, televizory, stolní počítače, zdroje a nabíječky videokamer. 

Je možné využít proudu získaného z dynama na žárovkové osvětlení, vytápění, ohřev 

užitkové vody a provoz absorbčních ledniček. Dynama se na vodních elektrárnách používají 
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také jako tzv. budiče, které dodávají proud pro zmagnetování pólových nástavců 

synchronního generátoru. Bývají umístěna přímo na zadním konci hřídele generátoru. Jejich 

provoz bývá regulován automatickou napěťovou regulací v závislosti na napětí a zatížení 

vlastního generátoru. [19] 

Podle způsobu zapojení statoru dělíme dynama na: 

- dynamo s permanentním magnetem 

- dynamo s cizím buzením 

- derivační dynamo 

- sériové dynamo 

- kompaundní dynamo 

Alternátor je točivý elektrický stroj, který pracuje jako elektrický generátor. Přeměňuje 

kinetickou energii rotačního pohybu na energii elektrickou ve formě střídavého proudu. Jsou 

to tedy generátory elektrické energie. Výstupní střídavý proud může být jednofázový nebo 

vícefázový. Alternátor pracuje na principu elektrické indukce. Jsou typicky synchronní stroje 

a dělí se podle typu rotoru na alternátory: 

- s hladkým rotorem – turboalternátory, rychlost otáčení 3000 min¯ ¹, při kmitočtu sítě 

50 Hz 

- s vyniklými póly – hydroalternátory, rychlost otáčení je celočíselný podíl z            

3000 min ¯ ¹, při kmitočtu sítě 50 Hz 

Alternátory se skládají z  nepohyblivé části – statoru a pohyblivé části – rotoru. Ve většině 

alternátorů je zdrojem magnetického pole rotor tvořený elektromagnetem, který se otáčí ve 

statoru. Cívky elektromagnetu, zvané budící cívky, jsou napájeny stejnosměrným budicím 

proudem. Zdrojem tohoto stejnosměrného proudu je budič – dynamo, který je umístěn na 

stejné ose jako rotor alternátoru, a proud přivádíme k budicím cívkám stykem kartáčků 

a kroužků na hřídeli alternátoru. Jestliže rotor mechanickou silou roztočíme, bude se otáčet 

i magnetické pole rotoru a toto magnetické pole bude indukovat elektrický proud v cívce 

zvané indukční cívka, jejíž závity jsou umístěny ve žlábcích rozložených po obvodu statoru, 

vytvořeném ze vzájemně izolovaných ocelových plechů. Indukované střídavé napětí vzniká 

v cívkách statoru, jedná se o tzv. statorové vinutí. [18] 
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Obr. č. 5 Princip alternátoru [18] 

 

Spolu s hnacím strojem tvoří alternátory vždy mechanicky spojené soustrojí. Pokud je 

hnacím strojem turbína (např. v elektrárně), bývají oba stroje na společné hřídeli. Alternátory 

generují elektřinu stejným způsobem jako generátory stejnosměrného elektrického proudu, 

zejména, když se mění magnetické pole kolem cívky. V cívce je pak indukován elektrický 

proud.  Zpravidla se otáčí otočný magnet – rotor uvnitř pevně umístěných vinutích na 

železných jádrech – stator. Pohybem rotoru způsobeným mechanickou energií (např. parou 

v elektrárně) je generován elektrický proud. 

      Alternátory mají široké použití, od malých alternátorů v osobních automobilech až po 

výkonné alternátory ve vodních a větrných elektrárnách. Jsou vícepólové (4, 6, 8, 12 až např. 

88), pracují s menšími otáčkami (řádově stovky, některé jen desítky otáček za minutu). 

Převážně jsou chlazené vzduchem. Alternátor má, ve srovnání s dynamem, větší účinnost i při 

malých otáčkách. Alternátor je součástí mnoha dalších strojů. [18] 
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4 Identifikace solárního panelu a jeho schopnost dodávat energii 
v závislosti na denní době 

 

V rámci této kapitoly bude popsáno měření intenzity slunečního záření. Měření bude 

prováděno se solárním panelem vypůjčeného z VŠB – Technické univerzity v Ostravě, 

Fakulty Metalurgie a materiálového inženýrství. Údaje budou vyhodnoceny v grafu a tabulce.  

Tab. 3 Technické údaje Monokrystalického solárního panelu RS – M 10, 10 Wp: 

Max. výkon (Pm) 10 Wp 

Napětí naprázdno (Voc) 21,96 V 

Zkratový proud (Isc) 0,63 A 

Optimální provoz.nap. (Vmp) 17,82 V 

Optimální provoz. Proud (Imo) 0,57 A 

Max. izolace systému (Vmax) 1000 V DC 

Teplotní rozsah -40°C do +85°C  

Rozměry 360x290x25mm 

Tolerance                +/- 2 % 
Všechny technické údaje dle standardního testu (E =1000 W/m², Tc = 25°C AM = 1,5) 

 

      Měření bude prováděno s časovým rozpětím od 9 hodin do 23 hodin s intervalem cca 2 

hodiny, lokalita Nový Bohumín (Česká republika), GPS souřadnice N 49°9189947´,              

E 18°3357242´. 

 Nejprve je nutné získat hodnoty, ze kterých se sestaví A/V charakteristika (graf). 

Z charakteristiky se potom vypočítá výkon. Pro graf jsou zapotřebí hodnoty proudů a napětí. 

První hodnota napětí měření je napětí panelu naprázdno - bez zátěže. Panel se bude postupně 

zatěžovat a následně bude zapsán naměřený proud. Z hodnot se sestaví graf. V místech, kde 

se křivka začne lámat, bude místo nejvyššího výkonu panelu. Bude se násobit jednotlivá 

napětí s příslušnými proudy a tam, kde se dostane nejvyšší číslo, je ten maximální výkon, 

který panel podá v době měření.  

Výkon je definován jako množství práce vykonané za jednotku času. 

=
W

t
 

             [20] 
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Okamžitý výkon je roven součinu okamžitého proudu a napětí. 

P = U . I  (W) 

Kde U je napětí a I je proud.         [20] 

Tab. 4 Hodnoty naměřených výkonů ze dne 7. 7. 2012, SS J, sklon panelu 45°,  

 Počasí: polojasno, oblačno 

7.7.2012 Se zatezi Bez Zateze   Rz 10   Proud [A] P [W] 

9 0,5V 18,9V 

    
0,014 0,007 

10 0,5V 19,7V 

    
0,016 0,009 

12 1,1V 20,0V 

    
0,032 0,033 

14,3 1,0V 19,9V 

    
0,029 0,029 

16 1,1V 20,0V 

    
0,034 0,037 

17 1,0V 19,9V 

    
0,030 0,029 

19 0,3V 18,7V 

    
0,008 0,002 

20 0,3V 18,8V 

    
0,009 0,003 

23,3 0,0V 0,6V         0,000 0,000 

 

Graf. č. 1 

 

Dle naměřených údajů dne 7. 7. 2012 max. naměřený výkon odpovídá 0,037 W. 
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Tab.č. 5 Hodnoty naměřených výkonů ze dne 8. 7. 2012, SS JZ, sklon panelu 45°,  

 Počasí: polojasno, oblačno, déšť 

8.8.2012 Se zatezi Bez Zateze   Rz 10   Proud [A] P [W] 

9 0,4V 19,1V 

    
0,011 0,004 

10 0,4V 19,4V 

    
0,012 0,005 

12 0,9V 19,7V 

    
0,026 0,023 

14,3 0,8V 19,7V 

    
0,023 0,017 

16 0,7V 19,6V 

    
0,022 0,016 

17 0,2V 18,3V 

    
0,006 0,001 

19 0,2V 18,6V 

    
0,007 0,002 

20 0,1V 16,9V 

    
0,003 0,000 

23,3 0,1V 0,9V         0,002 0,000 
 

 

Graf č. 2 

 

 

Dle naměřených údajů dne 8. 7. 2012 max. naměřený výkon odpovídá 0,023 W. 
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Tab. 6 Hodnoty naměřených výkonů ze dne 20. 7. 2012, SS JV, sklon panelu 90°,  

 Počasí: slunečno, polojasno, oblačno 

20.8.2012 Se zatezi Bez Zateze   Rz 33   Proud [A] P [W] 

9 2,3V 18,5V 

    
0,070 0,160 

10 1,0V 18,1V 

    
0,032 0,033 

12 1,0V 18,1V 

    
0,031 0,032 

14,3 0,9V 17,7V 

    
0,028 0,025 

16 0,8V 17,6V 

    
0,025 0,020 

17 0,7V 17,4V 

    
0,021 0,015 

19 0,6V 17,1V 

    
0,017 0,010 

20 0,1V 14,2V 

    
0,003 0,000 

23,3 0,1V 0,7V         0,003 0,000 

 

Graf č. 3 

 

Dle naměřených údajů dne 20. 7. 2012 max. naměřený výkon odpovídá 0,160 W. 

Měření je choulostivé na stálost světla. V případě nepříznivého počasí bude měření méně 

přesné. Nejvhodnější je provádět měření, kdy je obloha neměnná. Ideální měření je v pravé 

poledne, když je slunce nejvýš na obloze a panel může být nastavený kolmo k němu. Potom 

se dosahuje nejvyšší účinnosti. 
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5 Návrh napájecího zdroje pro GPS modul 
 

V rámci této kapitoly budou stručně charakterizovány solární panely s diodou jako možné 

napájecí zdroje a zobrazeny schémata. Hlavním úkolem je, aby se z panelu vytěžilo maximum 

a zmenšit solární panel zvýšením výkonnosti. 

      Solární panely si získávají uznání jako praktické prostředky pro výrobu elektřiny 

v odlehlých místech. Ale i přes zlepšení v oblasti technologie zůstávají solární panely nadále 

drahé. Velká část nákladů je samotný panel. Maximalizace výkonu panelu je důležitá. 

      Návrh představuje dva jednoduché obvody, které zvyšují energii pomocí solárního panelu. 

V obou těchto případech panel nabíjí baterii, která zase podporuje provoz aplikací okruhu, 

kdy slunce nesvítí. 

 

5.1 Požadavky na konstrukci 
 

Optimální návrh sluneční nabíječky vyžaduje některé znalosti vlastností panelu. Za 

prvé, solární panely jsou děravé vzhledem k velké spojovací oblasti. Každý sluneční panel má 

charakteristickou VI křivku v bodě maximálního výkonu, tak že do té míry, že zatěžovací 

charakteristika a charakteristiky panelu neshodují, je snížena energetická extrakce.  

 

5.2 Solární dioda a LTC4412 
 

Problém s únikem panelu je obvykle řešen diodou v sérii s panelem. Reverzní únik je 

snížen na nízkou hodnotu, ale některá energie je stále ztracena v přední diodu. Lepší řešení 

využívá LTC4412 ideální diodu regulátor. Tato zařízení, pokud jsou v jednoduchém obvodu s 

malým externím PFET, fungují jako ideální diody- mají jen 20mV v předním poklesu a nízké 

reverzní úniky. To znamená, že LTC4412 kombinuje lepší nabíjení výkonu.  

Dva problémy zůstávají, a to kontrola plováku napětí na plně nabité baterie a načítání 

panelu na optimální bod pro výrobu elektrické energie. Tyto problémy mohou být vyřešeny 

pomocí nabíječky spínaných pomocí efektivních buck regulátorů. [21] 
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Srovnání přístupů: 

a) jednoduché řešení  - dioda snižuje vybíjecí proud, ale také představuje úbytek napětí.  

 

Obr. č. 6 Solární panel s diodou [21] 

 

b) lepší řešení je použít LTC4412 – Based ideální diodu, která snižuje obrácený svodový 

proud. 

 

Obr. č. 7 Solární panel s LTC4412 – Based ideální diodou [21] 
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b) nejdokonalejší přístup – tento modul zahrnuje 3 části – 3 bloky 

špičkový výkon  

 

Obr. č. 8 Špičkový výkon Tracking Buck nabíječka, maximalizace efektivity.[21] 

Tento obrázek ukazuje výkonnost konvenčního solárního panelu nabíječky na LTC1625-

založeném na maximálním výkonu. Ukazuje, že vyšší nabíjecí proud je k dispozici na baterii 

než s jednoduchou diodou nebo ideální diody na bázi řešení. Výsledky byly založeny na 5W 

panelu, asi 2:00 hod jasno. (přesto nedokáže ukázat světlo v celé své kráse).  LTC1625 je 

stejně schopná vyššího výkonu a může být použit pro 10A solární nabíječky s podobně 

vysokou účinnosti. [21] 

 

Tyto uvedené okruhy zde představují zlepšení solární energie extrakce od solárního 

panelu přes konvenční diodu na bázi referenčního obvodu. LTC4412-based obvod poskytuje 

jednoduché vylepšení z tradiční sluneční diody, dává vyšší nabíjecí proud a nižší vybíjecí 

proud a snižuje topné problémy. Přidání LTC1625 regulátor vytvoří kompletní nabíječku s 

plovákovým napětím. Výhoda tohoto okruhu je zejména v případě nesouladu mezi špičkovým 

výkonem napětí panelu a napětí baterie. [21] 
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6 Závěr 
 

Předložená bakalářská práce se zabývá analýzou alternativních zdrojů energie. Výchozím 

cílem bylo vyhodnotit výhody a nevýhody jednotlivých zdrojů. V první části práce byla 

provedena charakteristika alternativních zdrojů energie a zhodnocení využití těchto zdrojů. 

Pro využití alternativních zdrojů energie má velký význam i hodnocení ekonomické 

efektivnosti. Ekonomickou efektivnost projektů využívajících jednotlivé druhy alternativních 

zdrojů ovlivňují následující ekonomické veličiny: investiční výdaje, doba životnosti zařízení, 

provozní výdaje, velikost roční produkce energie a způsob financování.  

Dále byla práce zaměřena na systémy, které se zabývají přímou přeměnou slunečního 

záření na elektrickou energii. Protože sluneční energie nahrazuje fosilní paliva, snižuje tím 

emise skleníkových plynů. Solární moduly jsou nejpodstatnějšími komponentami solárního 

zařízení. Základem solárního panelu jsou solární články. 

Dalším cílem práce bylo provést identifikaci solárního panelu jako možného napájecího 

zdroje GPS systému. V rámci tohoto návrhu bylo prováděno měření solárního panelu a jeho 

schopnosti dodávat energii v závislosti na denní době. To, jaká je intenzita slunečního záření 

v daném čase na daném místě a tedy i to, jaký je okamžitý výkon fotovoltaického systému, 

souvisí se stavem atmosféry, s pohybem slunce po obloze a sklonem fotovoltaických modulů.  

 V závěru práce je nastíněn návrh možného napájecího zdroje pro GPS modul, který 

představuje dva jednoduché obvody, které zvyšují energii pomocí solárního panelu. V obou 

těchto případech panel nabíjí baterii, která zase podporuje provoz aplikací okruhu, kdy slunce 

nesvítí. 
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