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  Abstrakt  5 

ABSTRAKT 

Táto práca je zameraná na návrh monitorovacieho zariadenia pre fotovoltaické elektrárne, 

ktorý je založený na báze PLC. Práca zahrňuje možnosti, spôsoby a uvádza dostupné prostriedky 

k meraniu, či už elektrických alebo fyzikálnych parametrov panelov a okolia. Návrh systému          

je spracovaný pre konkrétne zadanie. Výsledkom je fungujúci systém monitorovania 

fotovoltaických panelov a parametrov okolia. 
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ABSTRACT 

This work is aimed to design monitoring system for fotovoltaic power plants, which is based 

on a PLC. Work contains options, methods and provides the solutions available for measurement, 

either the electrical or physical parameters of panels or surroundings. The design is made for certain 

assignment. The result is functional system for monitoring fotovoltaic panels and parameters of 

surroundings. 
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ZOZNAM SYMBOLOV, SKRATIEK A VELIČÍN 
FVE  Fotovoltaické elektrárne 

FV  Fotovoltaické  

atď.  A tak ďalej 

DC  Direct Current (jednosmerný prúd) 

PLC  Programmable Logic Controller 

OPLC  Operator panel & Programmable Logic Controller 

HMI  Human – Machine Interface 

GSM  Global System for Mobile Communications  

Html  Hyper Text Markup Language 

tzn.   To znamená 

t.j.   To jest 

 

Značka Veličina Značka jednotky 

R  Odpor Ω 

u Napätie V 

i Prúd A 

 

P Výkon W 

 

E Elektrická energia Ws 

 

𝑉𝑊 Rýchlosť vetra ms-1 

 

L Vzdialenosť medzi dvoma prevodníkmi m 

 

𝑡𝑓
 Čas presunu ultrazvukovej vlny s 

 

𝑡𝑟 Čas presunu ultrazvukovej vlny v opačnom smere s 

 

Δϑ Rozdiel teplôt °C 

 

ϑ Teplota °C 

 

∆Udov Dovolený úbytok napätia V 

 

∆U Úbytok napätia V 

 

𝜌  Rezistivita Ω ⋅ 𝑚−1 ⋅ 𝑚𝑚2 

 

l Dĺžka m 

 

S  Prierez vodiča mm2 
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1 ÚVOD 
V dnešnej modernej dobe je automatizácia a spoľahlivosť jednou zo základných požiadaviek. 

Avšak s rastúcou automatizáciou zároveň rastie riziko poruchy niektorých častí systémov. Preto 

pre spoľahlivý systém je dôležité rýchle a presné lokalizovanie chyby a monitorovanie parametrov 

a funkcii počas prevádzky. Monitorovacie systémy sú základnými opatreniami, kedy je možno 

predísť poškodeniu dôležitých súčiastok. Monitorovací systém zaobstaráva  prehľad parametrov 

počas prevádzky, ako napríklad prúd, napätie, výkon, rýchlosť a mnoho ďalších parametrov.  

Cieľom tejto práce je popísať princíp funkcie fotovoltaických panelov, popísať jednotlivé typy 

panelov a ich využitie v praxi.  

Následne zahrňuje parametre, ktoré sú potrebné a požadované k vyhodnocovaniu funkcie 

systému a k jeho monitorovaniu. Popisuje vplyv jednotlivých parametrov, ako napríklad teplota 

okolia a intenzita slnečného žiarenia,  na funkčnosť panelov. Pre meranie parametrov je potrebné 

popísať metódy, ktorými je možné meranie realizovať.  

Ďalej popisuje prvky, ktoré je možné použiť k meraniu jednotlivých parametrov. Pre správne 

vyhodnocovanie parametrov je potrebné poznať princípy jednotlivých zariadení, ich funkciu, 

možnosti napájania zariadenia, výstupný signál, popis jednotlivých vodičov, prepočet výstupného 

signálu na požadovaný parameter, atď. 

Práca popisuje parametre, možnosti a rozšírenia PLC použitého v monitorovacom systéme. 

Taktiež popisuje  parametre a možnosti využitia rozširujúcich modulov pripojiteľných k PLC. 

Neoddeliteľnou súčasťou práce je popis použitého kábla a výpočet jeho požadovaných 

parametrov, ako  je napríklad dovolená prúdová zaťažiteľnosť, dovolený úbytok napätia a výpočet 

dostatočnej dĺžky k jednotlivým zariadeniam.   

Ako ďalšie je popis inštalácie meteostanice Vaisala WXT 520 s následným rozšifrovaním 

digitálnej správy, ktorá je potrebná k získaniu meraných dát respektíve parametrov, ktoré meria 

meteostanica. 

Taktiež zahrňuje  zapojenie daného typu prevodníkov , ktoré je možné použiť k meraniu prúdu 

a napätia FV panelov,  a  hodnoty vstupných parametrov, ktoré by mali prevodníky spĺňať.  
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2 FOTOVOLTAICKÝ PANEL 
Pre pochopenie funkčnosti solárneho panela musíme najprv poznať funkčnosť fotovoltaického 

článku a to práve z toho dôvodu, že fotovoltaický panel sa skladá z veľkého počtu fotovoltaických 

článkov. Tento počet je daný rozmermi respektíve plochou a prevedením fotovoltaického panela. 

Zloženie FV panela môžeme vidieť na Obr.  2-2 Zloženie fotovoltaického článku [1]. 

2.1 Fotoelektrický dej 

Fotoelektrický dej je dej, kedy dopadajúce svetlo respektíve fotóny svetla, určitej vlnovej dĺžky, 

dopadajúce na polovodič môžu generovať vo vnútri polovodiča voľné elektróny a diery. 

Generovanie párov elektrón-diera má za následok zväčšenie elektrickej vodivosti polovodiča. 

Tento jav sa označuje ako vnútorný fotoelektrický jav alebo vnútorný fotoefekt. Vnútorný 

fotoelektrický jav spočíva v pohltení energie svetelného žiarenia elektrónmi. Po pohltení energie 

dopadajúceho žiarenia sa zmení energia elektrónov a môžu sa uvoľniť z valenčného                             

do vodivostného pásma. Tým dochádza k zvýšeniu koncentrácie voľných nosičov náboja vo vnútri 

polovodiča a tým pádom aj k zvýšeniu vodivosti polovodiča. Zvýšenie vodivosti polovodiča závisí 

na teplote a intenzite slnečného žiarenia [2]. 

Pochopenie fotoelektrického deja je dôležité, pretože na rovnakom princípe funguje 

fotovoltaický článok a teda aj celý panel. 

2.2  Zloženie fotovoltaického článku 

FV článok je polovodičová súčiastka s PN prechodom, ktorá pracuje rovnako ako fotodióda a preto 

sa pre zjednodušenie prirovnáva k veľkoplošnej fotodióde. PN prechod vo FV článkoch je založený 

na báze kremíku. Kremík sa používa v polovodičoch pre jeho pomerne veľkú tvrdosť a dobré 

elektrické vlastnosti. Mikroskopický detail môžeme vidieť na Obr.  2-1. 

   

Obr.  2-1 Mikroskopický detail fotovoltaického článku 

 

Slnečné žiarenie dopadajúce na fotovoltaický článok musí mať vyššiu energiu ako šírka 

zakázaného pásma PN prechodu, aby sa medzi opačnými pólmi článku vytvorilo napätie. Napätie, 

ktoré sa vytvorilo medzi opačnými pólmi je dané generáciou párov elektrón-diera.  
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Obr.  2-2 Zloženie fotovoltaického článku [1] 

2.3  Technológie výroby FV panelov 

V tejto kapitole je čerpané zo zdroja [3] a [4]. 

V dnešnej dobe je celá rada technológii výroby FV článkov, ktoré majú svoje určité výhody 

a nevýhody. Okrem zvolených materiálov má pri výrobe článku rozhodujúci vplyv aj kvalita. 

Technológie výroby urobili veľký pokrok. Je to vidieť na účinnosti sériovo vyrábaného 

kremíkového článku vyrobeného v dnešnej dobe, kde pri laboratórnych podmienkach bola 

dosiahnutá účinnosť takmer 20 %, a účinnosti u prvého vyrobeného článku v roku 1954, ktorá 

bola 5 %. Pri spájaní jednotlivých článkov do FV modulov poklesne účinnosť. Tento pokles 

spôsobujú medzi priestory medzi článkami a rámy modulu. 

Ako je vyššie spomínané, jednotlivé technológie výroby majú svoje výhody a nevýhody 

preto je vhodné spomenúť technológie výroby a ich parametre: 

 Monokryštalický kremík – maximálna laboratórna účinnosť dosahuje 24,7 %, 

maximálna prevádzková účinnosť sériového článku dosahuje 21,5 %, typická 

modulárna účinnosť článku je 15 %, plocha potrebná k výrobe 1 kW je 6,7 m2. 

 Polykryštalický kremík - maximálna laboratórna účinnosť dosahuje 18,5 %, 

maximálna prevádzková účinnosť sériového článku dosahuje 15 %, typická 

modulárna účinnosť článku je 14 %, plocha potrebná k výrobe 1 kW je 7,2 m2. 

 Amorfný kremík - maximálna laboratórna účinnosť dosahuje 12,7 %, maximálna 

prevádzková účinnosť sériového článku dosahuje 8 %, typická modulárna účinnosť 

článku je 6 %, plocha potrebná k výrobe 1 kW je 16,7 m2. 

 CdTe (Telurid Kadmia) - maximálna laboratórna účinnosť dosahuje 16,5 %, 

maximálna prevádzková účinnosť sériového článku dosahuje 10 %, typická 

modulárna účinnosť článku je 7 %, plocha potrebná k výrobe 1 kW je 16,7 m2. 

 CIS alebo CIGS (Meď, Indium, Gálium, Selenid) - maximálna laboratórna účinnosť 

dosahuje 19,5 %, maximálna prevádzková účinnosť sériového článku dosahuje 11 %, 

typická modulárna účinnosť článku je 10 %, plocha potrebná k výrobe 1 kW je 10 

m2. 

 Koncentrované články - maximálna laboratórna účinnosť dosahuje 40 %, maximálna 

prevádzková účinnosť sériového článku dosahuje 35 %, typická modulárna účinnosť 
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článku je 28 %, plocha potrebná k výrobe 1 kW je 3,6 m2. Tieto články obsahujú 

zrkadlá a šošovky, ktoré sústreďujú slnečné žiarenie. 

Z vyššie uvedených parametrov jednotlivých článkov je vidieť, že najväčšiu účinnosť majú 

koncentrované články a tým pádom potrebujú najmenšiu plochu k výrobe 1 kW. Tieto články sú 

však najdrahšie. 

U článkov s polykryštalickým a monokryštalickým kremíkom je vidieť značný rozdiel 

(približne 6,2 %) v maximálnej laboratórnej účinnosti, no výsledná modulárna účinnosť článku sa 

líši iba o 1 %. 

2.4  Využitie FV panelov 

V súčasnosti sa FV panely používajú najmä kvôli tomu, že vyrábajú tzv. zelenú energiu. Táto 

energia neprodukuje žiadne vedľajšie škodlivé látky pre životné prostredie a pre ľudský 

organizmus, preto je jednou z najprijateľnejších pre životné prostredie. Pri iných druhoch výroby 

elektrickej energie, napríklad v teplárňach alebo atómových elektrárňach sa produkujú vedľajšie 

látky, ktoré majú negatívny dopad na životné prostredie. Ako sme vyššie rozoberali technológie 

výroby FV panelov, poznáme tieto druhy panelov respektíve článkov použitých v paneloch: 

monokryštalický kremík; multikryštalický kremík; amorfný kremík; telurid kademnitý. Každý 

z uvedených typov je určený pre daný typ osvetlenia, napríklad typ založený na multikryštalickom 

kremíku dokáže pracovať aj pri zamračených podmienkach (difúzne žiarenie), ale pri jasných 

podmienkach má menšiu účinnosť ako typ založený na monokryštalickom kremíku. 

Tak ako majú FV panely pozitíva, tak majú aj negatíva. 

Pozitíva: 

 Zelená energie – ako sme vyššie spomínali, FV panely neprodukujú 

vedľajšie látky pri premieňaní slnečnej energie na elektrickú 

 Cenová dostupnosť – s rozširujúcimi sa technológiami sa zlepšovali 

technológie výroby FV panelov a tým pádom aj ich cena. Pre zlepšovanie 

okolitého ovzdušia a životného prostredia sa poskytujú dotácie pre 

vybudovanie FV panelov.  

 Veľa výrobcov – mnoho firiem ponúka okrem FV panelov aj súčasti pre 

priame alebo nepriame (cez batériu) napájanie objektu, zapojenie panelov 

a prídavných prvkov a zároveň aj cenovú ponuku po odčítaní dotácie.  

 Energetická návratnosť – panely v dnešnej dobe majú veľkú energetickú 

návratnosť ako aj dlhú životnosť. 

 Jednoduchosť zapojenia 

 Údržba – FV panely sú nenáročné na údržbu, dá sa povedať, že panely na 

rodinných domoch nevyžadujú žiadnu údržbu. 

 Záložný zdroj elektrickej energie (iba v prípade s batériou). 
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Nevýhody: 

 Intenzita slnečného žiarenia – Česká republika, Slovenská republika 

a väčšina strednej Európy nepatria medzi krajiny s najlepšou intenzitou 

slnečného žiarenia ako môžeme vidieť na Obr. 2-3 a Obr. 2-4. To má za 

následok zníženú účinnosť panelov. Táto nevýhoda sa dá odstrániť, aj keď 

nie úplne, správnym výberom miesta a oblasti pre umiestnenie panelov. 

 

Obr.  2-3 Mapa intenzity slnečného žiarenia v Európe [5] 

 

Obr.  2-4 Mapy intenzity slnečného žiarenia v CZ a SK [5] 

 Degradácia – ďalším negatívnym vplyvom pri FV článkoch je ich 

degradácia. Aj keď výrobcovia garantujú dlhodobú životnosť kremíkových 

FV modulov, ich degradácia je vždy prítomná. Je to hlavne z dôvodu 

korózie a taktiež, že sú vystavené priamym vplyvom počasia ako dážď, 

teplotná záťaž, v určitých podmienkach sneh a krúpy. Výkyvy spôsobujú, 

že sa vo vnútri panela môžu nahromadiť pary vody, ktoré napomáhajú 

k degradácii. Degradácia článkov má za následok zníženie výkonu FV 
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panela. Zníženie výkonu panela sa udáva v percentách jeho maximálneho 

výkonu, napríklad 0,5 % / rok. Ako sme vyššie spomínali, panely 

respektíve články sú vyrábané rôznymi technológiami a každá 

z technológii má odlišnú degradačnú rýchlosť:  

 

a) Monokryštalický kremík – 0 až 4 % za rok 

b) Multikryštalický kremík – 0 až 5 % za rok 

c) Amorfný kremík – 0 až 5 % za rok 

d) Cadmium Telluride (CdTe) – 0 až 6 % za rok 

Rýchlosť degradácie je rozdielna pri rôznych podnebiach [6]. 

 Slabá výkonnosť – voči jadrovým, tepelným a vodným elektrárňam majú 

FV elektrárne slabú výkonnosť. Vďaka spomínaným slnečným 

podmienkam majú FV elektrárne nestabilnú produkciu energie voči 

ostatným druhom výroby elektrickej energie, napríklad v noci vyrábajú           

FV elektrárne zanedbateľnú hodnotu elektrickej energie. 

2.5  Zapojenie FV panelov 

Konfigurácia zapojenia FV panelov vychádza z niekoľkých základných technických 

a ekonomických požiadaviek: 

 Miesto pre umiestnenie panelov na požadovanom objekte. Rozmiestnenie panelov 

na požadovanom objekte je dané vonkajšími vplyvmi, ako napríklad tienenie 

aktívnej plochy FV panela a polohe objektu v rámci azimutu a sklonu. Z mapy 

Slovenskej Republiky (Obr. 2-4) môžeme vidieť, že FV panely sa z dôvodu využitia 

slnečnej energie viac oplatia na juhu krajiny ako na severe, kde je intenzita 

slnečného žiarenia menšia. 

 Spôsob využitia systému a to napríklad: 

- Priame napájanie spotrebičov – pri priamom napájaní striedavých spotrebičov 

musíme vyrobené jednosmerné napätie premeniť na striedavé napätie 

o frekvencii 50 Hz, premenu nám zabezpečí striedač. Problém premeny 

jednosmerného napätia na striedavé odpadá pri jednosmerných spotrebičoch,   

ale je vhodné použiť menič napätia, ktorý bude udržiavať hodnotu napätia           

na požadovanej konštantnej hodnote. 

- Záložný systém s akumuláciou elektrickej energie – pri akumulácii je potrebná 

batéria, ktorá akumuluje energiu z panelov. 

- On-grid systém – On-grid systém je zapojenie FV panelov priamo na elektrickú 

sieť. Výhodou takéhoto zapojenia je možnosť dodávať vyrobenú 

a nespotrebovanú elektrickú energiu späť do siete. 

 Zvolený typ regulátoru 
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3 MONITOROVANÉ PARAMETRE FV PANELOV 
Pri prevádzke FV panelov musíme sledovať hneď niekoľko základných parametrov. Jedným           

zo základných parametrov je dodávaná respektíve vyrobená elektrická energia. Ďalším 

parametrom       sú klimatické podmienky, ktoré ovplyvňujú účinnosť premeny slnečnej energie na 

elektrickú. V tejto kapitole sa budeme zaoberať rôznymi vplyvmi, ktoré ovplyvňujú elektrické 

vlastnosti panela a teda je potrebné ich monitorovanie. Pri monitorovaní je kladený dôraz na 

presnosť, spoľahlivosť. 

3.1  Meranie teploty povrchu panela 

Zmena teploty ovplyvňuje napätie a to tak, že s klesajúcou teplotou hodnota vygenerovaného 

napätia stúpa, tým pádom môžeme povedať, že teplota panela ovplyvňuje jeho vlastnosti výroby 

elektrickej energie. Zmena teploty má za následok posun pracovného bodu FV panela, ako môžeme 

vidieť na Obr.  3-1 a tým pádom aj množstvo vyrobenej elektrickej energie. 

 

Obr.  3-1 V-A charakteristiky FV článku  teploty panela [7]. 

 

3.2  Meranie prúdu a napätia 

Množstvo dodávaného respektíve vyrobeného prúdu a napätia sú dôležité parametre, ktoré je 

potreba monitorovať, keďže ich zmena spôsobí zmenu okamžitého výkonu. Zmena okamžitého 

výkonu má za následok zmenu okamžitej hodnoty vyrábanej elektrickej energie. Hodnotu prúdu 

alebo napätia je možné zistiť mnohými spôsobmi s využitím Ohmovho zákona, rovnica (3-1).   

 𝑢 (𝑡) = 𝑅 ⋅ 𝑖 (𝑡) (𝑉; Ω, 𝐴) 

Kde u (t) je napätie na svorkách (na rezistore), i (t) je prúd tečúci rezistorom, R je 

hodnota rezistora. 

(3-1) 
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3.3  Meranie výkonu panela 

Keďže sme sa v kapitole 3.2 zaoberali meraním napätia a prúdu, po aplikovaní rovnice (3-2) 

dostaneme hodnotu výkon. 

 𝑃 (𝑡) = 𝑖(𝑡) ⋅ 𝑢(𝑡) (𝑊; 𝐴, 𝑉) (3-2) 

Kde P(t) je výkon, i(t) je prúd a u(t) je napätie. Vypočítaná hodnota výkonu je okamžitá 

hodnota, ktorá sa mení s časom. Pre zistenie hodnoty vyrobenej elektrickej energie z výkonu,            

si musíme zvoliť časový úsek ∆t, za ktorý budeme sledovať meniaci sa výkon. Hodnotu vyrobenej 

elektrickej energie dostaneme z rovnice (3-3). 

 

 
𝐸 = ∫ 𝑃(𝑡) 𝑑𝑡

𝑇1

𝑇0

 (𝑊𝑠; 𝑊, 𝑠) 
(3-3) 

 

3.4  Meranie intenzity slnečného žiarenia 

FV panel potrebuje na výrobu elektrickej energie slnečné žiarenie. Množstvo dopadajúceho 

slnečného žiarenia výrazne ovplyvňuje ako výkon panela, tak jeho účinnosť a V-A charakteristiku, 

ako je to znázornené na Obr.  3-2. Množstvo dopadajúceho žiarenia respektíve intenzita slnečného 

žiarenia sa udáva vo W/m2. 

 

Obr.  3-2 Príklad vplyvu rôznych hodnôt intenzity žiarenia na V-A charakteristiku FV panela 

podľa [8]. 

 

 

 

I [A]

U [V]
1100 W/m2 200 W/m2
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4 PRÍSTROJE PRE MONITOROVANIE PARAMETROV 
Uvedené parametre FV panelov je možné merať viacerými spôsobmi. Voľba vhodného prístroja 

pre meranie požadovaných parametrov je dôležitá, či už z hľadiska ekonomického alebo 

technického. Preto musíme vyberať z prístrojov, ktoré sú nám k dispozícii, sú kompatibilné             

so systémom, sú spoľahlivé a majú dostatočnú citlivosť, ktorú si užívateľ definuje podľa toho aké 

presné meranie potrebuje. V tejto kapitole sa čerpá z [11]. 

4.1  Senzor pre meranie teploty povrchu panela 

V prípade senzorov, ktoré merajú teplotu je možnosť použiť termočlánky, termistory, atď. 

Termočlánok je tvorený z dvoch drôtov rozdielnych materiálov, ktoré sú na jednom konci 

spojené. Toto spojenie sa nazýva meracia alebo aktívna časť. Na druhom konci sú drôty nespojené. 

Táto časť sa nazýva referenčná a pripojujú sa na ňu vodiče, na ktorých sa následne produkuje 

napätie. Napätie je závislé na teplote na oboch častiach, to znamená, že pri rozdielnej teplote 

aktívnej časti voči referenčnej vzniká elektrický potenciál [9]. Vhodnými termočlánkami                   

sú termočlánky typu „K“ (NiCr-Ni), s rozsahom (-200 °C až 1350 °C) pre meranie teploty povrchu 

panela. Veľkou nevýhodou termočlánkov je ich výstupný signál, ktorý je približne 41 µV/°C [10]. 

 Termistory sú dvojpólové elektrické súčiastky. Termistory sa delia na dva typy: 

 PTC (Positive Temperature Coefficient) termistory  – pri zvyšujúcej sa 

teplote rastie zároveň odpor súčiastky. 

 NTC (Negative Temperature Coefficient) termistory – pri zvyšujúcej sa 

teplote klesá odpor súčiastky. 

Teplotné čidlo PT100 je termistor, ktorého odpor sa zväčšuje s rastúcou teplotou tzn. , že sa 

radí medzi pozistory. Tento druh čidla budeme používať pre meranie teploty povrchu panela. 

Rozsah meraných teplôt bude od -50 °C do 80 °C.  

4.2  Meteostanica Vaisala WXT520 

Vaisala WXT520 je malý a ľahký vysielač, ktorý ponúka meranie šiestich parametrov počasia 

v jednom kompaktnom balení. Týmito parametrami sú: rýchlosť vetra a jeho smer, zrážky, 

atmosférický tlak, teplota a relatívna vlhkosť. Meteostanica Vaisala WXT 520 má krytie 

IP65/IP66. Meteostanica ponúka viacero voliteľných komunikačných protokolov, ako napríklad: 

SDI-12, ASCII automatic & polled a NMEA 0183. Zo sériových rozhraní ponúka možnosť voľby: 

RS232, RS-485, RS-422 alebo SDI-12. 

Dôležitým doplnkom WXT520 je možnosť ohrevu stanice, ktorý slúži ako ochrana proti 

zamrznutiu dôležitých komponentov a znehodnoteniu produktu. Ďalším doplnkom je súprava, 

ktorá bráni vtákom zasahovať pri meraní zrážok a vetra, aby nedošlo k skresleniu výsledkov 

merania. Veľkosť, pozícia a tvar zábrany má minimálny vplyv pri meraní. 

Vaisala WXT520 taktiež ponúka ochranu proti prepätiu, ktorá bráni náhodnému prepätiu 

k zničeniu zariadenia. Taktiež je doporučené používať prepäťovú ochranu a to najmä v prípadoch, 

kedy je meteostanica umiestnená na vysokých budovách, kde je zvýšené riziko úderu bleskom. 

Rez meteostanice môžeme vidieť na obrázku Obr.  4-1, kde:1 sú prevodníky vetra, 2                     

je zrážkový senzor, 3 je senzor tlaku a 4 sú senzory vlhkosti a teploty. 



  4 Prístroje pre monitorovanie parametrov  21 

 

Obr.  4-1 Rez meteostanice VAISALA WXT520 [11]. 

4.2.1 Princíp merania vetra 

WXT 520 používa senzorovú technológiu Vaisala WINDCAP®. Vetrový senzor má zoskupenie 

troch rovnomerne uložených ultrazvukových prevodníkov na horizontálnej strane. Rýchlosť vetra 

je určovaná podľa času, za ktorý sa ultrazvuk dopraví z jedného prevodníku k druhému. Pri nulovej 

rýchlosti vetra je čas odoslania ultrazvuku rovnaký, ako čas prijatia. Ak vietor prúdi v smere 

ultrazvukovej vlny sa čas presunu ultrazvukovej vlny skracuje. V prípade ak vietor prúdi proti 

smere sa čas presunu predlžuje. 

Pre výpočet rýchlosti vetra je rovnica (4-1). 

 
𝑉𝑊 = 0,5 ⋅ 𝐿 ⋅ (

1

𝑡𝑓
−

1

𝑡𝑟
) (𝑚𝑠−1; 𝑚, 𝑠, 𝑠) 

(4-1) 

Kde Vw je rýchlosť vetra, L je vzdialenosť medzi dvoma prevodníkmi, 𝑡𝑓 je čas presunu 

ultrazvukovej vlny v prednom smere a 𝑡𝑟 je čas je čas presunu ultrazvukovej vlny v opačnom 

smere. 

4.2.2 Princíp merania zrážok 

Meranie množstva zrážok zabezpečuje Vaisala RAINCAP®. Senzor pozostáva z oceľového krytu 

a piezoelektrického senzora, ktorý sa nachádza na spodnej strane krytu. 

Senzor detekuje dopad každej jednej dažďovej kvapky. Signály z dopadov kvapiek                       

sú v pomere k množstvu dopadnutých dažďových kvapiek. Dôležité je použitie pokročilých filtrov 

odstraňujúcich šum, ktorý je spôsobený inými zdrojmi. Zaznamenávanými parametrami                      

je množstvo akumulovaných zrážok, trvanie dažďa a špičková intenzita. Senzor je schopný 

rozoznávať krúpy od dažďových kvapiek. 
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4.2.3 Princíp merania tlaku, teploty a vlhkosti 

Meteostanica obsahuje modul, ktorý zahŕňa separátne senzory tlaku, teploty a vlhkosti. Sú to: 

BAROCAP®, TMERMOCAP® a HUMICAP®. Senzory sú založené na pokročilom RC oscilátore 

a dvoch referenčných kacitoroch.  

4.2.4 Ohrev meteostanice WXT520 

Ohrievací senzor (Th), ktorý zabezpečuje ohrev sa nachádza priamo pod zrážkovým senzorom.       

Z Obr.  4-2 je vidieť, že teplota na senzore (Th) je väčšia ako teplota okolia (Ta). Dôvodom                

je umiestnenie senzora, ktorý sa nachádza vo vnútri zariadenia. 

Ak vonkajšia teplota (Ta) klesne pod 4 °C, začína ohrev cez ohrievacie telesá, ktoré sú tiež 

pod zrážkovým senzorom. Ohrievacie telesá udržujú teplotu Th nad 4 °C, pokiaľ je vonkajšia 

teplota menšia ako -1 °C. Pri vonkajšej teplote menšej ako -15 °C ohrievacie telesá udržujú teplotu 

senzora nad 0 °C.  Popísaný priebeh ohrievania môžeme graficky vidieť na Obr.  4-2.  

 

Obr.  4-2 Rozdiel teplôt ohrievacieho senzora a okolia [11]. 

4.3  Pyranometer 

Pyranometre sú zariadenia, ktoré slúžia na meranie množstva dopadajúceho slnečného žiarenia. 

Senzor je navrhovaný pre meranie hustoty toku slnečného žiarenia (W/m2). Pracuje na princípe 

termoelektrickej detekcie. Dopadajúce žiarenie je takmer úplne pohltené horizontálnym čiernym 

povrchom. Pohltenie spôsobuje zvýšenie teploty, ktorá je meraná pomocou termočlánkov 

spojených sériovo alebo sériovo paralelne. Sklenená kopula, obklopuje spojenie termočlánkov          

a slúži na ochranu voči nepriaznivým javom, ale aj k zlepšeniu odozvy senzora keď sa slnko 

nachádza blízko horizontu (spôsobuje ‘ohyb’ dopadajúceho slnečného lúča). Výstupné napätie 

z pyranometra je lineárne úmerné množstvu dopadajúceho žiarenia [12]. Použitý pyranometer bude 

SG002, parametre sú uvedené v Tab. 4-1 

Tab. 4-1 Parametre pyranometra SG002. 

Zariadenie Napájanie  Výstupný signál Meraný rozsah 

Pyranometer SG002 18-30 VDC 0-2 V 0-2000 W/m2 



4 Prístroje pre monitorovanie parametrov 23 

4.4 FV čidlo SI-01TC-T 

FV zrovnávacie čidlo SI-01TC-T je senzor, ktorý slúži k meraniu dopadajúceho žiarenia, môžeme 

ho vidieť na Obr.  4-3. Senzor je vyrobený z monokryštalického solárneho článku, ktorý je spojený 

nakrátko. Takéto spojenie má za následok chybu v meraní okolitej teploty, avšak senzory 

s označením „TC“ majú aktívnu kompenzáciu teploty, ktorá chybu redukuje. Senzory s označením 

„-T“ majú možnosť merať teplotu solárneho článku.  

Obr.  4-3 FV čidlo SI-01TC-T [13]. 

Tieto senzory sa používajú najmä k zrovnávaniu dopadajúceho slnečného žiarenia na FV 

panely. Pyranometre, ktoré sú umiestnené v horizontálnej polohe voči povrchu zeme merajú 

dopadajúce slnečné žiarenie pod iným uhlom ako sú umiestnené FV panely. Preto sa používajú 

zrovnávacie čidlá, ktoré sa najčastejšie umiestňujú na lištu pod FV panely, aby boli pod rovnakým 

uhlom voči povrchu zeme, ako to môžeme vidieť na Obr.  4-4. 

K získaniu požadovaných fyzikálnych veličín respektíve parametrov FV panelov z čidla je 

potrebné prepočítať jednotlivé výstupy podľa Tab. 4-2. 

 Prepočítanú hodnotu teploty je možné zistiť podľa rovnice (4-2). 

ϑ =
𝑈 − 1,235 𝑉

10 𝑚𝑉 ⋅ °𝐶−1
 (°𝐶; 𝑉) 

(4-2) 

Tab. 4-2 Parametre a prepočítavacie koeficienty SI-01TC-T. 

Zariadenie Výstupný signál Napájanie 

SI-01TC-T 0-10 V 5-28 VDC 

Prepočet intenzity slnečného žiarenia Výstupné napätie 

od 0 do 1 V pre intenzitu od 0 do 1000 W/m2 1,235 V + ϑ (°C) ⋅ 10 mV/°C 
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Obr.  4-4 Umiestnenie FV čidla SI-01TC-T. 

4.5 Prístroj pre meranie prúdu 

Pri meraní prúdu je najvhodnejším prístrojom Hallova sonda, ktorá pracuje na princípe Hallovho 

javu a je tvorená polovodičovou doštičkou. Prúd, ktorý preteká cez vodič vytvára v okolí vodiča 

magnetické pole s určitou magnetickou indukciou. Toto pole indukuje v železnom jadre 

magnetický tok, ktorý zároveň prechádza cez Hallovu sondu, ktorá je vložená do vzduchovej 

medzery v jadre. Prechodom magnetického toku cez Hallovu sondu vzniká tzv. Hallovo napätie. 

Polovodičová doštička je najčastejšie technicky riešená tak, aby magnetická indukcia pôsobila 

kolmo k vektoru prúdovej hustoty [14]. 

4.6 Prístroj pre meranie napätia 

Pri meraní napätia je v našom prípade potrebné previesť napätie na požadovaný rozsah, ktorý vedia 

I/O moduly Unitronics spracovať. Naskytuje sa možnosť využitia odporového deliča, ktorý má 

možnosť, pri správnom zvolení odporov upraviť napätia na požadovanú hodnotu. Schéma 

odporového deliča je na Obr.  4-5. Z rovnice (4-3) je zrejmé, že hodnotu napätia U2, ktorú chceme 

mať na výstupných svorkách,  môžeme správnou voľbou odporov nakonfigurovať na požadovanú 

hodnotu. 

𝑈2 = 𝑈 ⋅
𝑅2

𝑅2 + 𝑅1
 (𝑉; 𝑉, Ω, Ω, Ω) 

(4-3) 
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Obr.  4-5 Schéma odporového deliča 

4.6.1 Prevodníky napätia a prúdu 

Prevodníky sú elektrotechnické zariadenia, ktoré prevádzajú merané parametre na požadovaný 

výstupný signál v určitom rozsahu. V našom prípade potrebujeme previesť výstupné napätie a prúd 

z FV panelov. Konkrétne to budú prevodníky ISOL200/DC, ISOL400/DC alebo PXN od 

spoločnosti Rawet® s.r.o., Obr.  4-6. Jednou z výhod týchto prevodníkov je, že majú galvanicky 

oddelený vstup od výstupu a zároveň od napájania.  

Obr.  4-6 Prevodník ISOL200/DC [15]. 
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5 MONITOROVACÍ SYSTÉM UNITRONICS 
Firma Unitronics sa zaoberá vývojom systémov PLC (Programmable logic controller). Systémy 

PLC sa využívajú najmä v priemyslových oblastiach k riadeniu alebo monitorovaniu. PLC                 

sa v praxi využívajú najmä kvôli vysokej stabilite (neobsahujú operačný systém Windows), 

dlhodobej spoľahlivosti, podobnosti programovacieho jazyka u rôznych výrobcov PLC, 

jednoduchej údržbe a jednoduchej integrácii do existujúceho systému (napríklad expanzné 

moduly). 

Výhodou PLC od Unitronics voči konkurencii je systém OPLC™. Systém spája PLC a HMI 

(Human Machine Interface). Spojenie systému ponúka menej programovania, keďže 

programovacie prostredie pre PLC a HMI je rovnaké.   

5.1  OPLC™ Vision V1040™ 

 

Obr.  5-1 OPLC Vision V1040™ [16] 

Vision V1040™ je výkonné PLC so zabudovaným HMI operačným panelom, ktorý v sebe 

zahrňuje farebný dotykový displej s rozlíšením 800x600 a s deviatimi programovateľnými 

tlačítkami. Napájanie je zabezpečené 12 V alebo 24 V zdrojom. Pri montáži do panela splňuje 

kryciu normu IP65, pri montáži do skrine splňuje normu IP20. OPLC™ vo vnútri zahŕňa procesor 

so skenovacím časom pre typické aplikácie 9 µs, 2 MB pamäte pre operačnú logiku, 32 MB pamäte 

pre obrázky a 1 MB pamäte pre fonty. V1040™ ponúka možnosť pripojenia vymeniteľnej pamäte, 

ktoré sú kompatibilné s rýchlymi micro-SD kartami. OPLC™ ponúka možnosť pripojenia 

konektorov: RS232, RS485, USB, CANbus a Ethernet. Taktiež ponúka komunikáciu cez GPRS 

(General Packet Radio Service) alebo GSM telefónnych sietí pre zasielanie SMS. Užívateľ             

má možnosť pripojiť až 1024 digitálnych, vysoko rýchlostných a analógových vstupov/výstupov 

podľa potreby. Taktiež je možnosť pripojiť 24 PID regulátorov. Zadná časť Vision V1040™ 

obsahuje port pre pripojenie nezávislého PLC, tzv. Snap-in modul, na ktorý je možno pripojiť 
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ďalších 62 vstupov/výstupov. Z expanzných modulov sú na výber diaľkové alebo lokálne adaptéry 

[17].  

5.2  Expanzný modul EX-RC1 

Galvanicky oddelený rozširujúci adaptér pre vzdialené I/O moduly, Obr.  5-2. Pripojenie modul 

k PLC pomocou CANbus konektoru. Napájanie modulu je 12 V DC alebo 24 V DC. Modul splňuje 

kryciu normu IP20. EX-RC1 umožňuje vzdialenú lokalizáciu vstupov/výstupov vo vzdialenosti 

jedného kilometra od PLC [18]. 

 

Obr.  5-2 EX-RC1 [18]. 

5.3  Expanzný modul EX-A2X 

Galvanicky oddelený rozširujúci adaptér pre lokálne I/O moduly, Obr.  5-3. Modul splňuje kryciu 

normu IP20. Napájanie modulu je 12 V DC alebo 24 V DC. Možnosť pripojenia ôsmich 

expanzným modulov [18]. 

 

Obr.  5-3 EX-A2X [18]. 
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5.4  Snap-in I/Os V200-18-E3XB/E4XB 

Snap-in sú moduly, ktoré môžu byť jednoducho pripojené k zadnej časti PLC a umožňujú 

rozšírenie PLC o ďalšie vstupy a výstupy, či už digitálne alebo analógové. 

Modul V200-18-E3XB/E4XB, ktorý je na Obr.  5-4, je napájaný DC napätím o hodnote 24 V. 

Obsahuje 18 pnp/npn digitálnych vstupov, 4 analógové vstupy (14 bit, 0-10 V, 4-20 mA),                 

15 relátkových výstupov, 2 pnp/npn výstupy a 4 analógové výstupy (12 bit, 0-10 V, 4-20 mA) [19]. 

 

Obr.  5-4 Snap-in I/O V200-18-E4XB/E3XB 

5.5 Expanzný modul IO-ATC8 

Expanzný modul IO-ATC8 ponúka rozšírenie PLC o 8 vstupov, ktoré môžu byť nastavené ako 

analógové vstupy alebo ako vstupy z termočlánkov. IO-ATC8 je zobrazený na Obr.  5-5. 

 

Obr.  5-5 IO-ATC8 [18]. 
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6 REALIZÁCIA 
Pre zapojenie zariadení monitorovacieho systému FV panelov a parametrov okolia bolo potrebné 

určiť káblové trasy k jednotlivým zariadeniam t.j. potrebné zamerať vzdialenosť medzi 

zariadeniami a rozvádzačom monitorovacieho systému. V prvom kroku bol zrealizovaný 

orientačný náčrt zariadení do poskytnutého situačného výkresu strechy. Následne boli do výkresu 

načrtnuté vytýčené káblové trasy a zariadenia monitorovacieho systému. V ďalšom kroku bolo 

uskutočnené fyzické meranie káblových trás priamo na streche objektu. Situačný plán strechy 

s jednotlivými zariadeniami a vytýčenými káblovými trasami monitorovacieho systému bol 

zakreslený do nového výkresu. Vzdialenosti (káblové trasy) k jednotlivým zariadeniam sú uvedené 

v Tab. 6-1. 

Tab. 6-1 Vzdialenosti (káblové trasy) k jednotlivým zariadeniam 

č. Zariadenie dĺžka [m] 

1 kamera    11,5 

2 meteostanica 16,6 

3 SI-01TC-T - zrovnávacie čidlo 11,2 

4 pyranometer 14,6 

5 trasa do rozvádzača panelov 21,3 

  Spolu 75,2 

 

Nakoľko sú všetky zariadenia monitorovacieho systému umiestnené v exteriéri - na streche 

budovy, sú vystavené nepriaznivým účinkom vonkajšieho prostredia (mráz, dážď, vietor, priame 

slnečné žiarenie a iným vplyvom okolia). Z uvedeného dôvodu káble privedené k týmto 

zariadeniam musia odolať vplyvom vonkajšieho prostredia. Ku kabeláži bol navrhnutý a použitý  

kábel typ FTP Cat 5E do vonkajšieho prostredia , ktorý má nasledovné parametre: 

 4 x 2 x 0,5mm2 (Cu vodiče plný prierez )  

 PE plášť  

 Tienenie 

 Teplota prostredia -20°C až +70°C 

 Maximálna prúdová zaťažiteľnosť jedného vodiča (pri 25°C) 1,5 A 

Prúdová zaťažiteľnosť kábla je veľmi dôležitý parameter, pretože prostredníctvom vodičov 

kábla je realizované napájanie ohrevu meteostanice Vaisala WXT520. Meteostanica má 

maximálny odber  0,6 A (pri 24 V).  Prierez vodičov kábla pre uvedenú  prúdovú zaťažiteľnosť je  

dostačujúci.  

Pre správne zvolenie kábla je tiež veľmi dôležitý dovolený úbytok napätia. V tomto prípade     

je to taký úbytok napätia, ktorý nespôsobí skreslenie nameraných hodnôt, tzn. neprekročí rozlíšenie 

použitého vstupu PLC modulu (0-10 V), ktorý má rozlíšenie 14-bit, čo je v prepočte 16384 

jednotiek. Ak podelíme maximálnu hodnotu použitého vstupného rozlíšenia PLC (0-10 V) 

maximálnou hodnotou analógového rozlíšenia pri danom rozlíšení vstupu (14-bit) dostaneme 

hodnotu napätia, ktorá spôsobí zmenu o jeden bit. Názorný výpočet je v rovnici (6-1). Vypočítanú 

hodnotu dovoleného úbytku napätia by úbytok napätia na káblovej trase nemal prekročiť.  
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∆𝑈𝑑𝑜𝑣 =

10 𝑉

16384
= 6,10352 ⋅ 10−4 𝑉 

(6-1) 

Pre výpočet úbytku napätia na káblovej trase, pri jednosmernom prúde, použijeme             

rovnicu (6-2). 

 ∆𝑈 = 𝑅 ⋅ 𝐼 (𝑉; Ω, 𝐴) (6-2) 

Pri výpočte odporu vodiča musíme rešpektovať jednosmerný prúd, potom môžeme vypočítať 

odpor vodiča podľa (6-3).  

 
𝑅 = 𝜌

2 ⋅ 𝑙

𝑆
 (Ω; Ω ⋅ 𝑚−1 ⋅ 𝑚𝑚2, 𝑚𝑚2) 

(6-3) 

Z Tab. 6-1 poznáme dĺžky káblov k jednotlivým zariadeniam. Následne je potrebné z dátových 

hárkov jednotlivých zariadení vyčítať rozlíšenie respektíve hodnoty výstupného signálu a hodnotu 

vstupného odporu Snap-in I/O modulu. Tieto hodnoty sú v Tab. 4-1 a Tab. 4-2. Vypočítané odpory 

jednotlivých vodičov Rvod a celkový odpor Rcelk (Z rovnice (6-3)) sú v tabuľke Tab. 6-2. 

Tab. 6-2 Vypočítané odpory vodičov. 

Zariadenie     Rcelk (Ω) Rvod (Ω) l (m) 

SI-01TC-T - zrovnávacie čidlo 1000001 0,799994 11,2 

pyranometer 1000001 1,042849 14,6 

trasa do rozvádzača panelov 1000002 1,521416 21,3 

ρCu (Ω ⋅ 𝑚−1 ⋅ 𝑚𝑚2) 0,017857 Rsnap-in I/O (Ω) 1000000 

S (mm2) 0,5       

 

Z vypočítaných odporov následne určíme podľa rovnice (6-2) jednotlivé úbytky napätia. 

Vypočítané hodnoty sú v Tab. 6-3. 

Tab. 6-3 Úbytky napätia  

Zariadenie     ∆U (V) Rvod (Ω) I (A) Uvýstup (V) 

SI-01TC-T - zrovnávacie čidlo 8,00E-06 0,799994 1,00E-05 10 

pyranometer 2,09E-06 1,042849 2,00E-06 2 

trasa do rozvádzača panelov 1,52E-05 1,521416 1,00E-05 10 

 

Hodnota úbytku napätia je maximálna hodnota bez ďalších zariadení, tzn., že ak pridáme 

zariadenie s určitým vstupným odporom zvýši sa aj hodnota Rcelk o túto hodnotu, následne sa 

zmenší hodnota prúdu I a taktiež výsledná hodnota úbytku napätia. 

Z Tab. 6-3 je viditeľné, že ani jedna hodnota úbytku napätia neprekračuje vyššie uvedenú 

dovolenú hodnotu úbytku napätia (6,1⋅10-4 V). Z tohto vyplýva, že kábel vyhovuje ako na dovolený 

úbytok napätia tak aj na prúdovú zaťažiteľnosť, z týchto dôvodov je použitie kábla vyhovujúce. 

6.1  Inštalácia a zprevádzkovanie meteostanice Vaisala WXT520 

Spodný pohľad na mateostanicu Vaisala WXT520 môžeme vidieť na Obr.  6-2. Pre správne 

meranie uhla  respektíve smeru vetra je potrebné umiestniť a natočiť metostanicu tak, aby šípka 

„Sever“, ktorá je na Obr.  6-2 ako bod 1 smerovala na sever. Správne nasmerovanie stanice je 

dôležité z dôvodu, že smer vetra je vyhodnocovaný ako uhol od 0° do 360°, kde 0° je sever.  
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Ďalšou dôležitou súčasťou je správne zapojenie svorkovnice a následne prepojenie 

v rozvádzači. V prípade nesprávneho zapojenia svorkovnice  hrozí riziko možného poškodenia 

zariadenia.  

Aktuálne umiestnenie meteostanice na streche budovy T12 je na Obr.  6-1. 

 

Obr.  6-1 Aktuálne umiestnenie meteostanice na streche budovy T12 

 

Obr.  6-2 Vaisala WX520 spodný pohlaď [11]. 

Bod 2 z Obr.  6-2 je štvorpinový konektor pre pripojenie servisného portu. Po pripojení na PC 

je možné pomocou programu Vaisala Configuration Tool jednoduché nastavenie stanice. Program 

umožňuje nastaviť typ sériového pripojenia (RS-232, RS-485 a RS-422), typ komunikačného 

protokolu, charakter merania a interval obnovenia dát.  
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Pre overenie správnosti funkcie je možné cez sériový port dostať správu zo stanice 

s parametrami. Správa je odosielaná zariadením v užívateľom nastavených intervaloch. Užívateľ 

si môže definovať parametre, ktoré chce mať v správe zahrnuté a ktoré nie, a taktiež si môže zvoliť 

typ komunikačného protokolu. Syntax správy je nasledovná:  

0R0,Dn=099D,Dm=111D,Dx=127D,Sn=2.6M,Sm=3.2M,Sx=4.0M,Ta=16.6C,Tp=1

7.2C,Ua=54.5P,Pa=979.7H,Rc=0.00M,Rd=0s,Ri=0.0M,Hc=0.0M,Hd=0s,Hi=0

.0M,Rp=0.0M,Hp=0.0M,Th=18.5C,Vh=0.0N,Vs=24.3V,Vr=3.524V<CR><LF>  

Textové pole je potrebné rozšifrovať podľa typu zvoleného protokolu. Všeobecné textové pole 

v ASCII komunikačnom protokole je možné rozšifrovať podľa Tab. 6-4. 

Tab. 6-4 Všeobecné rozšifrovanie textovej správy z ASCII protokolu 

Znak Názov Jednotka Znak za číslom 
identifikujúci jednotku 

Dn Minimálny uhol smeru vetra stupne (°) #, D  
Dm Priemerný uhol smeru vetra stupne (°) #, D  
Dx Maximálny uhol smeru vetra stupne (°) #, D  
Sn Minimálna rýchlosť vetra m/s, km/h, mph, knots #, M, K, S, N  
Sm Priemerná rýchlosť vetra m/s, km/h, mph, knots #, M, K, S, N  
Sx Maximálna rýchlosť vetra m/s, km/h, mph, knots #, M, K, S, N  
Ta Vonkajšia teplota vzduchu °C, °F #, C, F  
Tp Vnútorná teplota zariadenia °C, °F #, C, F  
Ua Relatívna vlhkosť %RH #, P  
Pa Tlak vzduchu hPa, Pa, bar, mmHg, inHg #, H, P, B, M, I  
Rc Množstvo akumulovaných zrážok mm, in #, M, I  
Rd Trvanie dažďa  s #, S  
Ri Intenzita dažďa mm/h, in/h #, M, I  
Hc Množstvo akumulovaných krúp úderov/cm2, úderov/in2, úderov #, M, I, H  
Hd Trvanie krupobitia s #, S  
Hi Intenzita krupobitia úderov/cm2h, úderov/in2h, úderov/h #, M, I, H  
Rp Špičková intenzita dažďa mm/h, in/h #, M, I  
Hp Špičková intenzita krupobitia úderov/cm2h, úderov/in2h, úderov/h #, M, I, H  
Th Teplota ohrevu °C, °F #, C, F  
Vh Napätie ohrevu V #, N, V, W, F  
Vs Napájacie napätie V V  
Vr 3,5 V referenčné napätie V V  
Id Informačné pole abecedno-číslicová    

 

Znak # identifikuje neplatné dáta. 

Pri ohreve stanice (Vh) vypísané znaky z Tab. 6-4 identifikujú nasledovné stavy: 

 # - ohrev nie je k dispozícii (nebol požadovaný). 

 N – možnosť ohrevu je k dispozícii, ale bol zablokovaný užívateľom alebo teplota 

ohrevu je nad vysokým limitom kontrolovaných teplôt. 

 V – ohrev pracuje na 50 % a teplota ohrevu je medzi vysokým a stredným limitom 

kontrolovaných teplôt (limity sú v Obr.  4-2, ∆𝜗 = 0 … 5 °𝐶). 
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 W – ohrev pracuje na 100 % a teplota ohrevu je medzi stredným a nízkym limitom                                                                                                                                                                           

kontrolovaných teplôt (limity sú v Obr.  4-2, ∆𝜗 = 5 … 15 °𝐶). 

 F – ohrev pracuje na 50 % a teplota ohrevu je pod nízkym limitom kontrolovaných 

teplôt. 

Využitím Tab. 6-4 je možné rozšifrovať vyššie uvedenú textovú správu. Rozšifrovaná textová 

správa je v Tab. 6-5.  

Tab. 6-5 Rozšifrované hodnoty a znaky textovej správy.. 

Znak v textovej správe Znak Názov Hodnota Jednotka 

0R0   Adresa zariadenia (začiatok správy) 0   

Dn=099D Dn Minimálny uhol smeru vetra 99 ° 

Dm=111D Dm Priemerný uhol smeru vetra 111 ° 

Dx=127D Dx Maximálny uhol smeru vetra 127 ° 

Sn=2.6M Sn Minimálna rýchlosť vetra 2,6 m/s 

Sm=3.2M Sm Priemerná rýchlosť vetra 3,2 m/s 

Sx=4.0M Sx Maximálna rýchlosť vetra 4 m/s 

Ta=16.6C Ta Vonkajšia teplota vzduchu 16,6 °C 

Tp=17.2C Tp Vnútorná teplota zariadenia 17,2 °C 

Ua=54.5P Ua Relatívna vlhkosť 54,5 % 

Pa=979.7H Pa Tlak vzduchu 979,7 hPa 

Rc=0.00M Rc Množstvo akumulovaných zrážok 0 mm 

Rd=0s Rd Trvanie dažďa  0 s 

Ri=0.0M Ri Intenzita dažďa 0 mm/h 

Hc=0.0M Hc Množstvo akumulovaných krúp 0 úderov/cm2 

Hd=0s Hd Trvanie krupobitia 0 s 

Hi=0.0M Hi Intenzita krupobitia 0 úderov/cm2 h 

Rp=0.0M Rp Špičková intenzita dažďa 0 mm/h 

Hp=0.0M Hp Špičková intenzita krupobitia 0 úderov/cm2 h 

Th=18.5C Th Teplota ohrevu 0 °C 

Vh=0.0N Vh Napätie ohrevu 0 V 

Vs=24.3V Vs Napájacie napätie 24,3 V 

Vr=3.524V Vr 3,5 V referenčné napätie 3,524 V 

<CR><LF>   Identifikátor konca správy     

 

6.2 Inštalácia pyranometra SG002 

Pyranometer, ktorý slúži na meranie intenzity dopadajúceho slnečného žiarenia môžeme vidieť na 

Obr.  6-3. Pyranometer je umiestnený v horizontálnej polohe voči zemskému povrchu, je 

umiestnený na streche budovy a je mechanicky pripevnený k zábradliu. Aktuálne umiestnenie 

pyranometra a meteostanice Vaisala je na  Obr.  6-4. 
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Obr.  6-3 Umiestnenie pyranometra SG002. Obr.  6-4 Aktuálne umiestnenie meteostanice    

Vaisala a pyranometra SG002. 

6.3 Meranie prúdu a napätia z FV panelov 

K meraniu prúdu a napätia budú slúžiť jednosmerné prevodníky od firmy Rawet® a to konkrétne 

prevodníky PXN. 

                         

Obr.  6-5 Rozmery prevodníku [20]. 

Prevodníky PXN sa vyznačujú: 

  galvanicky oddeleným výstupom od pomocného napájania a vstupu, 

  veľkým rozsahom pomocného napájania 19 až 300 V DC alebo 90 až 250 V AC 

 vstupné signály: - napäťový od ± 10 mV do ± 1000 V  

    - prúdový od ± 50 µA do ± 10 A  

  výstupným signálom v rozsahoch 0...20 mA, 4....20 mA alebo 0....10 V 

Rozmery prevodníka sú zobrazené na Obr.  6-5. Prevodník je možné pripojiť na DIN lištu 35 mm.   

Pri meraní výstupného napätia z FV panelov nie je potrebné upravovať hodnotu napätia 

z panelov, pretože prevodníky majú vstupný napätový  rozsah od ± 10 mV do ± 1000 V. Výstupné 

napätie na prázdno Uoc z jedného FV panela  je 33,4 V DC a výstupný prúd na krátko Isc 8,12 A. 
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Uvedené hodnoty prúdu a napätia sú pri štandardných testovacích podmienkach (STC): Intenzita 

žiarenia 1000 W/m2, teplota 25°C, spektrum dopadajúceho žiarenia AM 1,5.  

Z blokovej schémy zapojenia panelov (Obr.  6-6) je vidieť, že panely sú v stringoch zapojené 

sériovo  a stringy sú navzájom zapojené paralelne. Napätie každého stringu  je 3 ⋅ 33,4 𝑉 =

100,2 𝑉 𝐷𝐶. Keďže sú stringy zapojené paralelne,  je toto napätie zároveň aj celkové napätie 

systému Je potrebné myslieť aj na vplyv teploty. Pri poklese teploty sa zvyšuje hodnota napätia FV 

panela. Tento fakt je treba brať do úvahy a hodnotu napätia uvažovať s rezervou približne 25 %, 

tzn., že výsledná hodnota napätia môže byť až 125,25 V DC. 

 

Obr.  6-6 Bloková schéma zapojenia FV panelov 

Avšak pri prúde je situácia iná. Podľa Obr.  6-6 je vidieť, že jednotlivé panely v stringu              

sú zapojené sériovo, z toho vyplýva, že prúd jedného stringu je 8,12 A. Stringy sú zapojené 

paralelne, takže hodnota prúdu celého systému je 8,12 𝐴 ⋅ 3 = 24,36 𝐴. Znova treba brať do úvahy 

vplyv teploty na hodnotu prúdu, preto musíme uvažovať s rezervou približne 25 %. Pri 

rešpektovaní rezervy môže byť výsledná hodnota prúdu až 30,45 A. Z dôvodu, že prevodníky majú 

prúdový vstup v rozsahu od ± 50 µA do ± 10 A je potrebné k meraniu prúdu zaradiť do obvodu 

bočník  napríklad s prevodom 30 A / 100 mV. 

Prevodníky PXN majú pomocné napájanie, to značí, že musia mať privedené vodiče 

k napájaniu, ku vstupnému a výstupnému signálu.  

Zapojenie kontaktov prevodníka PXN je na Obr.  6-7, kde svorka 1 je mínus vstupného 

signálu, svorka 3 je plus vstupného signálu, svorka 4 je mínus výstupného signálu, svorka 5 je plus 

výstupného signálu, svorky 6 a 7 sú prívod pomocného napájania bez polarity. 
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Obr.  6-7 Schéma zapojenia prevodníka PXN [20]. 

Meranie napätia a prúdu je v štádiu riešenia. Sú vybrané prvky a k nim aj privedené káble, 

ktoré splňujú všetky potrebné požiadavky.   

6.4 Rozvádzač pre monitorovacie zariadenia 

Za účelom  sprehľadnenia, zjednodušenia a k zhromaždeniu jednotlivých výstupov a  napájania 

monitorovacích zariadení bolo potrebné vybrať vhodný rozvádzač, upraviť ho a následne 

nainštalovať na požadované miesto. Pre zjednodušenie prístupu a k predídeniu poškodenia 

zariadenia bolo PLC zabudované do dvier rozvádzača ako to je vidieť na Obr.  6-8. Napájanie 

celého monitorovacieho systému je privedené z rozvádzača R8.5. Označenie jednotlivých vodičov, 

ako aj zabezpečenie proti poškodeniu zariadenia a úraze osôb v rozvádzači pre monitorovacie 

zariadenia spĺňa potrebné požiadavky.  

 

Obr.  6-8 Rozvádzač so zabudovaným PLC 
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Naprogramovanie programu k PLC nebolo súčasťou bakalárskej práce. Jednoduché html 

prostredie s výstupmi z jednotlivých zariadení je na adrese http://147.229.152.22/001.html, kde je 

možné overiť funkčnosť jednotlivých zariadení a senzorov. Náhľad môžeme vidieť na Obr.  6-9, 

kde: 

 SI01TCT-PV panel irradiance (W/m2) - hodnota intenzity slnečného žiarenia, ktorú 

meria zrovnávacie čidlo SI-01TC-T. 

 SI01TCT-PV panel temperature (°C) - hodnota teploty panela, ktorú meria 

zrovnávacie čidlo SI-01TC-T. 

 Pyranometer – Normal irradiance (W/m2) - hodnota intenzity slnečného žiarenia, 

ktorú meria pyranomeret SG002. 

 CMP21 Pyranometer – Normal irradiance (W/m2) - hodnota intenzity slnečného 

žiarenia, ktorú meria pyranomeret CMP21. 

 Outdoor temperature (°C) - vonkajšia teplota, ktorú meria meteostanica Vaisala. 

 Actual wind speed (m/s) - aktuálna rýchlosť vetra, ktorú meria meteostanica Vaisala. 

 Max. wind speed during day (m/s) - maximálna rýchlosť vetra počas dňa, ktorú meria 

meteostanica Vaisala. 

 Wind direction - smer vetra, ktorý meria meteostanica Vaisala. 

 Wind direction angle (°) - smer vetra uvedený v stupňoch.   

 Rain intensity (mm/h) - množstvo zrážok, ktoré meria  meteostanica Vaisala. 

 Relative humidity (%) - relatívna vlhkosť, ktorú meria meteostanica Vaisala. 

 Atmospheric pressure (hPa) - atmosférický tlak, ktorý meria meteostanica Vaisala. 

 Time - aktuálny čas. 

 Date - aktuálny dátum 

 

Obr.  6-9 Náhľad html prostredia  

http://147.229.152.22/001.html
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7 ZÁVER 
Cieľom práce bolo naštudovať problematiku fotovoltaických elektrární, či už ich princíp funkcie 

alebo spôsob využitia. Práca sa zaoberá návrhom  monitorovacieho systému FV panelov 

a parametrov okolia  umiestnených na budove T12 FEKT VUT v Brne.  

Pre dané FV panely bol  navrhnutý monitorovací systém na báze programovateľného automatu 

od firmy Unitronics ,  PLC Vision V1040™.  K meraniu teploty panela ako aj k meraniu intenzity 

slnečného žiarenia dopadajúceho na FV panely slúži zrovnávacie čidlo SI-01TC-T. K meraniu 

intenzity dopadajúceho slnečného žiarenia v horizontálnej polohe voči zemskému povrchu slúži 

pyranometer SG002. Monitorovanie parametrov okolia (teplota okolia, smer a rýchlosť vetra, 

množstvo zrážok, atmosférický tlak a vlhkosť)  je realizované metoestanicou Vaisala WXT520. 

Kamera umiestnená na streche budovy T12 slúži k sledovaniu jednotlivých zariadení.  

K jednotlivym prvkom monitorovacieho systému bol zrealizovaný návrh káblových trás. 

Následne bola uskutočnená fyzická obhliadka jestvujúceho stavu rozmiestnenia jednotlivých 

zariadení na streche fakulty spolu so zameraním vzdialeností medzi jednotivými zariadeniami. 

Pre správnu funkciu monitorovacieho systému bolo potrebné zvoliť typ kábla, ktorý vyhovuje 

požadovaným podmienkam, ako napríklad dolovený úbytok napätia, maximálne prúdové 

zaťaženie a tiež podmienkam okolia. Overenie správnej voľby kábla je možné vidieť v kapitole 6. 

Taktiež bolo pri realizácii potrebné brať ohľad na mechanické poškodenie izolácie kábla a kábla 

ako takého. Z uvedenáho dôvodu boli časti kábla náchylné na mechanické poškodenie vložené do 

ohybnej chráničky alebo kovového žľabu. Pre správnu funkciu meteostanice je zabezpečený ohrev. 

Ako je uvedené v kapitole 6.2, meranie prúdu a napätia pomocou prevodníkov nebolo 

z finančných a časových dôvodov zrealizované. Podklady k meraniu a prevodníkom sú 

vypracované. Taktiež sú k prevodníkom (trasa k rozvádzaču panelov) privedené káble. Je potrebná 

iba inštalácia prevodníkov do rozvádzača a nakonfigurovanie systému po inštalácii prevodníkov 

Zariadenie PLC Vision V1040™  je možné rozšíriť o ďalšie moduly. Stávajúci snap-in modul 

v PLC má štyri analógové vstupy, avšak výstupov zo zariadení je päť (dva výstupy z FV čidla SI-

01TC-T, výstup z pyranometra, výstup z prevodníka napätia a výstup z prevodníka prúdu). Z tohto 

dôvodu je potrebné rozšírenie pomocou I/O expanzných modulov.      

PLC Vision V1040™ vyhodnocuje získané výstupné hodnoty z jednotlivých zariadení 

monitorovacieho systému. Následným naprogramovaní je možné tieto hodnoty previesť na 

požadované fyzikálne veličiny. Príklad správy s nameranými hodnotami,  ako aj jej rozšifrovanie 

je uvedený v kapitole 6.1. Hodnoty merania môžeme vidieť na adrese: http://147.229.152.22/001.html. 

Súčasťou bakalárskej práce nebolo naprogramovanie grafického prostredia PLC.     

 

http://147.229.152.22/001.html


Použitá literatúra  39 

POUŽITÁ LITERATÚRA 
[1] Fotovoltaika pro každého. Czech RE Agency [online]. [cit. 2015-11-21]. Dostupné z: 

http://www.czrea.org/cs/druhy-oze/fotovoltaika#  

[2] INCOMEDIA s.r.l.. Fotoelektrický jav [online]. [cit. 2015-12-15]. Dostupné z: 

http://ebook.diversant.sk/fotoelektricky-jav.html  

[3] QUASCHNING, Volker. Obnovitelné zdroje energií. Praha: Grada, 2010. Stavitel. ISBN 

978-80-247-3250-3. 

[4] MASTNÝ, Petr. Obnovitelné zdroje elektrické energie. Praha: České vysoké učení 

technické v Praze, 2011. ISBN 978-80-01-04937-2. 

[5] Solar radiation and photovoltaic electricity potential country and regional maps for 

Europe. JOINT RESEARCH CENTRE: Institute for Energy and Transport [online]. [cit. 

2016-05-17]. Dostupné z: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/cmaps/eur.htm 

[6] Jordan, C. D., Kurty, R. S. Photovoltaic Degradarion Rates – An Analytical Review 

[online], To be published in Progress in Photovoltaic: Reaserch and Applications, June 

2012 [cit. 2015-11-22], NREL/JA-520051664, Dostupné z: 

http://www.nrel.gov/docs/fy12osti/51664.pdf 

[7] KALIGIROU, SOTERIS A., Solar Energy Engineering – Processes and Systems (2nd 

edition), 2014, ISBN : 970-0-12-397270-5 

[8] BENDA, V. STANĚK, K., Wolf, P. Fotovoltaické systémy [online]. [cit. 2015-12-15]. 

Dostupné z: http://www.crr.vutbr.cz/system/files/brozura_04_1104.pdf 

[9] Duff, M., Towey, J. Two Ways to Measure Temperature Using Thermocouples Feature 

Simplicitz, Accuracy, and Flexibility [online]. Analog Dialogue 44-10, October 2010.    

[cit. 2015-12-3]. Dostupné z: http://www.analog.com/library/analogDialogue/archives/44-

10/thermocouple.pdf  

[10] Thermocouple. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): 

Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2016-05-10]. Dostupné z: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Thermocouple 

[11] VAISALA OYJ. Vaisala Weather Transmitter WXT520. USER´S GUIDE. Finland, 

M210906EN-A 

[12] KIPP & ZONEN B.V. The Working Principle of a Thermopile Pyranometer [online]. 

13.2.2015 [cit. 2015-12-17]. Dostupné z: 

http://www.kippzonen.com/News.aspx?id=572#.VnKPjErhDIW 

[13] INGENIEURBURO Mencke & Tegtmeyer GmbH. SILICON IRRADIANCE SENSOR. [cit. 

2016-04-30]. 

[14] INCOMEDIA s.r.l.. Fotoelektrický jav [online]. [cit. 2015-12-15]. Dostupné z: 

http://ebook.diversant.sk/hallov-jav.html 

[15] RAWET® s.r.o.. ISOL200/DC [online]. [cit. 2015-12-03]. Dostupné z: 

http://www.rawet.cz/cz/prev_dc/isol200_dc.pdf 

[16] VOJÁČEK, A. PLC Unitronics Vision V1040 [online]. 2011. [cit. 2015-12-13]. Dostupné 

z: http://automatizace.hw.cz/plc-unitronics-vision-v1040 

http://www.czrea.org/cs/druhy-oze/fotovoltaika%23
http://ebook.diversant.sk/fotoelektricky-jav.html
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/cmaps/eur.htm
http://www.nrel.gov/docs/fy12osti/51664.pdf
http://www.crr.vutbr.cz/system/files/brozura_04_1104.pdf
http://www.crr.vutbr.cz/system/files/brozura_04_1104.pdf
http://www.analog.com/library/analogDialogue/archives/44-10/thermocouple.pdf
http://www.analog.com/library/analogDialogue/archives/44-10/thermocouple.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Thermocouple
http://www.kippzonen.com/News.aspx?id=572#.VnKPjErhDIW
http://ebook.diversant.sk/hallov-jav.html
http://www.rawet.cz/cz/prev_dc/isol200_dc.pdf
http://automatizace.hw.cz/plc-unitronics-vision-v1040


Použitá literatúra  40 

[17] UNITRONICS. Vision™ OPLC™ Technical Specification V1040-T20B [online]. 2011   

[cit. 2015-12-13]. DTS-V1040-T20B 11/10. Dostupné z: 

http://www.unitronics.com/Downloads/Support/Technical%20Library/Vision%20Hardware

/Vision1040%20-%20Specifications/V1040-T20B_TECH-SPEC.pdf 

[18] UNITRONICS. I/O Expansions [online]. [cit. 2015-12-17]. Dostupné z: 

http://www.unitronics.com/plc-hmi/i-o-com-modules 

[19] V200-18-E3XB: Snap-in I/O Module. Unitronics [online]. 2005 [cit. 2016-05-17]. 

Dostupné z: http://www.unitronics.com/plc-hmi/i-o-com-modules 

[20] RAWET® s.r.o.. PX24, PXN [online]. [cit. 2015-12-03]. Dostupné z: 

http://www.rawet.cz/cz/prev_dc/pxn.pdf

http://www.unitronics.com/Downloads/Support/Technical%20Library/Vision%20Hardware/Vision1040%20-%20Specifications/V1040-T20B_TECH-SPEC.pdf
http://www.unitronics.com/Downloads/Support/Technical%20Library/Vision%20Hardware/Vision1040%20-%20Specifications/V1040-T20B_TECH-SPEC.pdf
http://www.unitronics.com/plc-hmi/i-o-com-modules
http://www.unitronics.com/plc-hmi/i-o-com-modules
http://www.rawet.cz/cz/prev_dc/pxn.pdf


Zoznam príloh  41 

ZOZNAM PRÍLOH 

A. SCHÉMY ............................................................................................................................................... 42 

A. 1 - SVORKOVNICA FV ČIDLA SI-01TC-T ...................................................................................... 42 

A. 2 – UMIESTNENIE MONITOROVACÍCH ZARIADENÍ A KÁBLOVÉ TRASY NA STRECHE BUDOVY 

T12   ........................................................................................................................................................ 45 

A. 3 – SCHÉMA ROZVÁDZAČA ............................................................................................................ 44 

A. 4 – SVORKOVNICA VAISALA WXT520 .......................................................................................... 45 

B. DÁTOVÉ HÁRKY ................................................................................................................................ 46 

B. 1 – DÁTOVÝ HÁROK FV ČIDLA SI-01TC-T ................................................................................... 46



A. 1 - Svorkovnica FV čidla SI-01TC-T  42 

A. SCHÉMY 

A. 1 - SVORKOVNICA FV ČIDLA SI-01TC-T 

 



A. 2 – Umiestnenie monitorovacích zariadení a káblové trasy na streche budovy T12  43 

A. 2 – UMIESTNENIE MONITOROVACÍCH ZARIADENÍ A KÁBLOVÉ 

TRASY NA STRECHE BUDOVY T12 

 



A. 3 – Schéma rozvádzača  44 

A. 3 – SCHÉMA ROZVÁDZAČA 

 



A. 4 – Svorkovnica Vaisala WXT520  45 

A. 4 – SVORKOVNICA VAISALA WXT520 

 



B. 1 – Dátový hárok FV čidla SI-01TC-T  46 

B. DÁTOVÉ HÁRKY 

B. 1 – DÁTOVÝ HÁROK FV ČIDLA SI-01TC-T 

 



B. 1 – Dátový hárok FV čidla SI-01TC-T  47 



B. 1 – Dátový hárok FV čidla SI-01TC-T  48 



B. 1 – Dátový hárok FV čidla SI-01TC-T  49 

 


