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Téma práce: Návrh řídícího algoritmu pro rekonfigurátor solárního
fotovoltaického pole

Cíl práce: Cílem práce byl návrh řídicího algoritmu re-konfigurátoru PV pole pro případy
zastíněníjeho části. Řešení práceje opřeno o moŽrosti vyuŽivánívybavení
partnerské univerzity. Výstupem práce je simulace rtvných konfigurací PV
panelů s využitím navrženého algoritmu a s ověřením pomocí měření na
konkrétní sestavě panelů.

Slovní hodnocení:

Nanlnění cí|ů práce:

Práce se v teoretické části věnuje obecnějšímu popisu fotovoltaiky a parametrů fotovoltaicsich článků. Jako
část propojující teorii a praktickou část student dále popisuje možnosti propojování PV panelů a možnosti
vyllŽíváni rekonťtgurace jako nástroje pro optimalizaci (maximaIizaci) ziskáváni energie při měnících se
podmínkách provozu - zastínění nebo nutná změna v počtu využívaných panelů'

V praktické části se student zabyvá tvorbou simulačního modelu pro ověřování vlastností rekonťrgurací.
Yyužívá k tomu spojení simulací v prostředí Spice a Matlab a spojuje výhody obou simulačních softwarů.
V rámci praktické části jsou zdokumentovány algoritmy a M-funkce vyuŽité pro rekonfigurace. Veškeré
vývořené skripty, funkce apod. jsou přílohou práce. Vhodn;.im způsobem je uvedeno měření v porovnání se
simulacemi.

Cíle oráce isou splněnv.

Logická stavba a sty|istická úroveň práce:

Po logické stránce je práce vhodně nalrŽená, rozsah text jednotlivých kapitol je větší, neŽbyvá u závěrečných
prací obvyklé. Tento rozsah textu je ale dán množstvím provedených činností. Práce je v některých pasáŽich
|ehce zatíŽena překlepy nebo chybami, nijak to ale neovlivňuje bezproblémové vnímání textu. Grafická
dokumentace ie nadpruměrná.

Využití záměrů. námětů a návrhů v praxi:

Výsledky práce jsou využitelné pro praxi i pro potřeby uýuky. Vývoj algoritmů pro rekonfiguraci je přínosem
pro optimá|ní vrnržívání FVE.

Případné další hodnocení (př ipomínky k práci):

Celá práce byla vytvořena díky spolupráci s pracovištěm University of Palermo, kde Bc. David Kaplan
absolvoval roční stáž. Během stáže zde měl trvalou oodooru ve wbavení a konzultacích.
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