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DIPLOMOVÁ PRÁCE

Sledování bodu maximálního výkonu 
u fotovoltaických systémů
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Zadání práce

● Popsat a porovnat metody sledování bodu 
maximálního výkonu (MPP).

● Vybranou metodu realizovat ve formě funkčního 
vzorku sledovače.

● Zhodnotit přínosy sledovače.
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Popis problému

Sledování bodu maximálního výkonu (Maximum Power 
Point Tracking) – nepřímá metoda zvýšení výstupního 
výkonu fotovoltaických panelů při různých a měnících se 
podmínkách:

● intenzita ozáření E

● teplota T

● zátěž
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Metody sledování MPP
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Mnoho metod sledování MPP – různá složitost, účinnost, 
   realizace, účel využití.

Hill-Climbing (H-C),
Perturb and Observe (P&O)

Incremental Conductance

● změny zatěžování FV 
panelu, vyhodnocení 
změny výkonu

● porovnávání okamžité 
vodivosti a jejího přírůstkuP

U, I

MPP

A
B

C

Load Current/Voltage 
Maximization

● přizpůsobení charakteru 
zátěže

● porovnávání okamžité 
vodivosti a jejího přírůstku

● hledání nulové hodnoty 
směrnice

Řízení pomocí dp/du 
nebo dp/di
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Koncepce sledovače
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Blokové schéma

● Snímání napětí – odporový dělič
● Snímání proudu – sériový rezistor, zesilovač s OZ

● Řízení měniče – mikroprocesor (vstupy U a I přes A/D 
převodníky, výstup z PWM generátoru), algoritmus P&O

● DC-DC měnič – spínací tranzistor řízen PWM signálem
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Ověření 
činnosti

● Měřeno v laboratorních 
podmínkách.

● Měření vst. a výst. 
výkonů FV panelu 
v průběhu hledání MPP.

● Sledování průběhu 
PWM signálu.

● Výpočet účinnosti.
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Výstupní výkon FV panelu
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Dosažené výsledky

● Realizace funkčního vzorku sledovače MPP.

● Navýšení účinnosti využití FV panelu v řádu desítek procent 
– zkrácení finanční návratnosti, využitelnost panelu 
i v obdobích s nižší intenzitou slunečního svitu.

● Účinnost sledovače nad 90 %, nízká vlastní spotřeba.
● Nízká cena realizace oproti komerčně dostupným výrobkům.
● Jednoduchá možnost úprav algoritmu MPPT, snadné 

přizpůsobení výkonovým požadavkům.
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Doplňující otázky oponenta

● Jak jste stanovil intenzitu ozáření 150 W/m2 
a 200 W/m2?

● Bylo provedeno měření účinnosti sledovače při 
nabíjení akumulátoru 12 V?

● Na str. 39 je uvedeno, že se Vám osvědčil krok 
(přírůstek) o velikosti 3 pro řízení střídy měniče. 
Nebylo by možné využít adaptivní krok pro 
rychlejší odezvu a stabilitu systému?

oponent: Ing. Jan Novák, Ph.D.


