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1. ÚVOD 

Fotovoltaické elektrárny se staly nedílnou součástí našeho každodenního života. Za poslední deseti-

letí zažily boom převážně elektrárny velkých výkonů, typicky v řádech stovek kilowattů až jedno-

tek megawattů špičkového výkonu. Budoucnost však bude patřit zřejmě malým ostrovním elektrár-

nám, řádově do 10 kW špičkového výkonu, takzvaným off-grid systémům, které nedistribuují vy-

robenou energii do sítě, ale veškerá energie je spotřebována přímo lokálním výrobcem. 

Tento projekt se zabývá návrhem a realizací elektronických obvodů určených pro malé fotovoltaic-

ké systémy s ohledem na zařazení jednotlivých podsystémů (nabíjecí automaty, napěťové reguláto-

ry, monitorovací systémy) do již vytvořeného systému řízení inteligentního domu. 

2. KONCEPCE OSTROVNÍ FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY 

Na následujícím blokovém schématu (Obrázek 2.1) jsou uvedeny základní elektronické subsystémy 

malé fotovoltaické elektrárny, které jsou popsány v jednotlivých kapitolách tohoto článku. 

 

Obrázek 2.1: Blokové schéma zapojení elektronických součástí FV elektrárny. 

3. SUBSYSTÉM NAPÁJENÍ SPOTŘEBIČŮ 

Při plném nabíjení akumulátoru dochází k situaci, kdy se napětí akumulátoru zvýší nad jeho nomi-

nální hodnotu. V případě 12 V olověných akumulátorů může svorkové napětí při plném nabití do-

sahovat až 14,6 V. Popisovaný subsystém napájení spotřebičů tento problém odstraňuje, protože 

vstupní napětí měniče se může pohybovat v intervalu od 8 V až do 20 V. Výstupní napětí je 

v tomto intervalu regulováno na hodnotě 12 V. Výstupní proud měniče je až 10 A. Měnič tedy 

slouží jako interface mezi akumulátorem a spotřebičem.  

Pro řízení měniče byl zvolen jednoúčelový kontrolér LT8705 [1] od společnosti Linear Technolo-

gy, který v sobě integruje veškeré potřebné periferie, tj. budiče výkonových tranzistorů, diferenci-

ální zesilovače zesilující napěťové úbytky na snímacích rezistorech pro měření vstupního a výstup-
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ního proudu, signalizační výstupy a regulační smyčky na výstupní napětí, výstupní proud, vstupní 

napětí a vstupní proud. Pokud jsou regulační smyčky aktivovány, tak mezi nimi kontrolér dle situa-

ce automaticky přepíná. Veškeré nastavení (výstupní napětí, maximální výstupní proud…) je pro-

vedeno pomocí rezistorových děličů, které jsou případně doplněny kondenzátory tvořící s rezistory 

RC články. Vstupní napětí kontroléru je možné volit v intervalu 2,8 V až 80 V a výstupní napětí 

v intervalu 1,3 V až 80 V. Dle intervalu vstupního napětí je kontrolér schopen pracovat s nižším 

(režim boost), vyšší (režim buck), případně stejným (režim buck/boost) vstupním napětím vzhle-

dem k výstupnímu napětí. 

Při návrhu byl nejprve vytvořen model měniče v simulačním prostředí LTspice. Z hlediska simula-

ce byly nejdůležitější grafické výstupy nasnímané na významných pinech. Například pin VC repre-

zentující výstup chybového zesilovače a výstupy jednotlivých driverů pro výkonové tranzistory 

(piny TG1, BG1, TG2 a BG2). Při oživování zkonstruovaného měniče (osazená deska Obrázek 3.1) 

byly reálné výstupy kontroléru porovnávány s nasimulovanými průběhy modelu. Na měniči bylo 

provedeno celkem devět měření pro různá vstupní napětí (9 V, 13 V a 20 V) a pracovní režimy 

(DCM, FCM a BURST [1]). Nejvyšší účinnosti (97,2 %) měnič dosahuje při vstupním napětí 13 V, 

tedy v buck oblasti a pracovním režimu FCM. Naopak nejmenší účinnost měnič vykazuje v boost 

oblasti, kde se ale stále účinnost pohybuje nad hranicí 93 % při výstupním proudu 9 A. S ohledem 

na svorkové napětí olověných akumulátorů se bude účinnost měniče pohybovat nad hranicí 96 %. 

 

Obrázek 3.1: Osazená deska měniče s obvodem LT8705. 

4. MPPT REGULÁTOR S NABÍJECÍM AUTOMATEM 

Nedílnou součástí každého fotovoltaického systému je regulátor výkonu vyrobené energie 

z fotovoltaického panelu (dále jen FV panelu). Úkolem tohoto regulátoru je měnit výstupní napětí, 

respektive proud FV panelu dle intenzity osvětlení panelu tak, aby byl výstupní výkon panelu vždy 

maximální. Regulátory využívající sledování maximálního bodu výkonu FV panelu se označují 

MPPT (Maximum Power Point Tracking) [2]. Algoritmů, respektive jejich modifikací využívající 

metodu MPPT regulace je nespočet. Nejrozšířenějšími a nejjednoduššími MPPT algoritmy jsou 

Constant voltage, Perturb&Observe a Incremental conductance. Stěžejní pro algoritmus Constant 

voltage je měření a změna aktuálního napětí FV panelu tak, aby napětí panelu dosahovalo vždy 

předem pevně nastavené referenční hodnoty. Vzhledem k této interpretaci však prakticky není 

možné dlouhodobě udržet skutečný bod maximální výkonu, a to i s ohledem na teplotní závislost 

bodu maximálního výkonu FV panelu. 

Algoritmy Perturb&Observe a Incremental conductance využívají pro určení bodu maximálního 

výkonu první derivaci výkonu podle napětí, respektive proudu. Oba algoritmy využívají přírůstků 

napětí, případně proudu pro dosažení bodu maximálního výkonu. Perturb&Observe využívá zna-

ménka první derivace pro určení směru přírůstků, tj. porovnává se aktuální a předcházející hodnota 

výstupního výkonu FV panelu a na tomto základě se rozhoduje, zda se bude k výstupnímu napětí 

FV panelu přírůstek přičítat, respektive odečítat. Pokud se přírůstek napětí (proudu) dynamicky 

nemění, tak opět není možné dosáhnout bodu maximální výkonu FV panelu, ale dojde k situaci, 

kdy je výstupní napětí FV panelu neustále rozmítáno kolem bodu maximálního výkonu. Naopak 

algoritmus Incremental conductance porovnává první derivaci výkonu podle napětí, respektive 
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proudu vzhledem k 0 a na základě toho určuje, zda se bude přírůstek přičítat, odečítat, případně ne-

bude v aktuálním kroku reflektován. Metoda Incremental conductance využívá skutečnosti, kdy 

první derivace výkonu podle napětí (proudu) je nulová právě v lokálním maximu, tedy v bodě ma-

ximálního výkonu FV panelu. 

Navrhovaný regulátor řízený kontrolérem LT8490 (vycházející z obvodu LT8705) využívá pro do-

sažení bodu maximálního výkonu nemodifikovanou metodu Perturb&Observe. Výkonová část 

kontroléru LT8490 včetně nastavení jednotlivých regulačních smyček je naprosto totožná jako 

v případě LT8705. Nabíjecí automat integrovaný v LT8490 disponuje nabíjecími algoritmy pro 

olověné a Li-lon akumulátory. Vzhledem k tomu, že elektrárna, pro kterou byl regulátor navrho-

ván, disponuje 12 V olověnými akumulátory, tak byla při nastavování periferií nabíjecího automatu 

regulátoru uvažována právě varianta s olověným akumulátorem. Nabíjecí proud regulátoru je 

až 20 A. Kontrolér LT8490 navíc disponuje jednosměrným (vysílač) UART kanálem, takže je z něj 

možné vyčítat v jakém stavu se právě nabíjecí automat nachází. 

5. MONITOROVÁNÍ AKTUÁLNÍHO STAVU FOTOVOLATICKÉHO POLE 

Pro řízení fotovoltaické elektrárny je nutné monitorovat aktuální stav fotovoltaických panelů, tj. je-

jich svorkové napětí, výstupní proud, případně i vyrobenou energii během časového intervalu, což 

realizuje popisovaný elektronický subsystém.  

Pro měření všech popsaných veličin byl vybrán kontrolér LTC2946 [3], který využívá 12 bitového 

AD převodníku. Fotovoltaické pole čítá deset panelů, a proto byl tento obvod použit na navrhované 

desce plošných spojů desetkrát. Naměřená data se z obvodů LTC2946 vyčítají prostřednictvím 

sběrnice I
2
C pomocí kontroléru STM32F103RBT6. ARM kontrolér STM32F103RBT6 dále dispo-

nuje sériovou sběrnicí CAN, která slouží pro páteřní komunikaci mezi dalšími subsystémy inteli-

gentního domu. 

Program naprogramovaný v kontroléru STM32F103RBT6 vykonává po inicializaci neustále násle-

dující činnost: Cyklicky jsou po sběrnici I
2
C vyčítány hodnoty měřených veličin z jednotlivých ob-

vodů LTC2946 (napětí, proud, výkon), zabaleny do paketu a na požadavek vystaveny na sběrnici 

CAN. Případně lze dle požadavku obdrženého po sběrnici CAN od nadřazeného kontroléru měnit 

limitní hodnoty, tj. minima a maxima měřených veličin, při kterých dochází k vystavení varovné 

informace na sběrnici CAN. 

6. ZÁVĚR 

Jednotlivé popsané elektronické subsystémy jsou plně funkční a v budoucnu k tomuto celku při-

bydou další části určené například pro monitorování vodovodních toků v domě, monitorování tep-

loty jednotlivých částí domu doplněné regulací vytápění, případně další elektronické systémy. Díky 

páteřní komunikační sběrnici CAN je možné tuto síť dle potřeby neustále rozšiřovat. 
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