
 

 

 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

 

Fakulta elektrotechniky 

a komunikačních technológií 
  

 

 

 

 

 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brno, 2017         Bc. Valentín Leitman 



 
 

 

Diplomová práce 
magisterský navazující studijní obor Elektroenergetika 

Ústav elektroenergetiky 
Student: Bc. Valentín Leitman ID: 147656 

Ročník:  2 Akademický rok: 2016/17 

NÁZEV TÉMATU: 

Koncept nabíjecí stanice s možností off-grid provozu pro elektrokola 

 

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ: 

1. Popis principu funkce nabíjecích stanic – základní charakteristiky, srovnání různých výrobců  
2. Návrh koncepce nabíjecí stanice ve spojení s OZE – vytvoření matematického modelu v prostředí Matlab pro 

jednotlivé části 

3. Vyhodnocení sestavených simulací a verifikace na fyzikálním laboratorním modelu OZE  
4. Energetická a ekonomická analýza navrženého řešení – zhodnocení a doporučení 

DOPORUČENÁ LITERATURA: 

podle pokynů vedoucího práce 

 
Termín zadání: 6.2.2017   Termín odevzdání: 22.5.2017 

 

Vedoucí práce: doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. 

Konzultant: 

doc. Ing. Petr Toman, Ph.D. 

předseda oborové rady 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
UPOZORNĚNÍ: 

Autor diplomové práce nesmí při vytváření diplomové práce porušit autorská práva třetích osob, zejména nesmí zasahovat nedovoleným způsobem 

do cizích autorských práv osobnostních a musí si být plně vědom následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 

121/2000 Sb., včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního zákoníku č.40/2009 Sb. 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně / Technická 3058/10 / 616 00 / Brno 



Bibliografická citace práce: 

LEITMAN, V. Koncept nabíjecí stanice s možností off-grid provozu pro elektrokola. Brno: 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017. 97 

s. Vedoucí diplomové práce doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. . 

 

 

 

 

 

 

PREHLÁSENIE 

„Prehlasujem, že svoju diplomovú prácu na tému „Koncept nabíjecí stanice s možností off-

grid provozu pro elektrokola“ som vypracoval samostatne pod vedením vedúceho 

diplomovej práce a s použitím odbornej literatúry a ďalších informačných zdrojov, ktoré 

sú všetky citované v práci a uvedené v zozname literatúry na konci práce . 

Ako autor uvedenej diplomovej práce ďalej prehlasujem, že v súvislosti s vytvorením tejto 

diplomovej práce som neporušil autorské práva tretích osôb, najmä som nezasiahol 

nedovoleným spôsobom do cudzích autorských práv osobnostných a som si plne vedomý 

následkov porušenia ustanovenia § 11 a nasledujúcich autorského zákona č. 121 / 2000 

Sb., vrátane možných trestnoprávnych dôsledkov vyplývajúcich z ustanovenia časti 

druhej, hlavy VI. diel 4 Trestného zákonníka č. 40/2009 Zb. " 

  

 

 

 

 

   

V Brně dne:  01.05.2017           ……………………………  

 

 

 

Poďakovanie 

Touto cestou  by som chcel vyjadriť svoje poďakovanie môjmu vedúcemu práce, pánovi       

doc. Ing. Petrovi Mastnému, Ph.D , za odborné vedenie , poradenstvo a odbornú pomoc, ktorá 

mi bola poskytnutá pri vypracovaní práce a pri jednotlivých prezentáciách.  Taktiež by som 

chcel touto formou poďakovať svojim  rodičom za podporu všetkých tých rokov, ktoré som 

strávil na vysokej škole a špeciálna vďaka patrí mojej mamine a sestre, ktoré pri mne aj 

v ťažkých rodinných chvíľach vždy stáli. 



 

 

 

 

 

 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY 

A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ 
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION 

 

ÚSTAV ELEKTROENERGETIKY 
DEPARTMENT OF ELECTRICAL POWER ENGINEERING 

 

 

 

KONCEPT NABÍJECÍ STANICE S MOŽNOSTÍ OFF-
GRID PROVOZU PRO ELEKTROKOLA 
CONCEPT OF CHARGING STATIONS WITH OFF-GRID OPERATION FOR ELECTRIC BICYCLES 

 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
MASTER'S THESIS 
 
AUTOR PRÁCE Bc. Valentín Leitman 
AUTHOR 

 

VEDOUCÍ PRÁCE doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. 
SUPERVISOR 

 

 

 

Brno 2017 



Abstrakt: 
Táto diplomová práca pojednáva o nabíjacích staniciach pre elektrické bicykle napájaných 

obnoviteľnými zdrojmi elektrickej energie. Cieľom tejto práce je urobiť návrh hybridnej 

nabíjacej stanice pre elektrické bicykle, ktorá bude pracovať samostatne a v prípade potreby bude 

zálohovaná zo siete. V tejto diplomovej práci sú zahrnuté teoretické poznatky týkajúce sa 

problematiky elektrických bicyklov, ich batérií, nabíjacích staníc, samotných 

konektorov, nabíjačiek a fotovoltaických systémov. Praktickou časťou tejto diplomovej práce je 

základný návrh nabíjacej stanice a následné matematické modelovanie jej jednotlivých častí 

v programe simulink, ktoré sú späté so samotným návrhom nabíjacej stanice. V závere práce sa 

táto diplomová práca zaoberá energetickou a ekonomickou analýzou navrhnutého systému, sú 

v nej zahrnuté rôzne metódy hodnotenia investície, doporučenia vhodných metód spracovania  

a celkové vyhodnotenie danej témy. 

 

 

 

Kľúčové slová: Elektrický bicykel, nabíjacia stanica, nabíjačka, fotovoltaický článok, 

fotovoltaický panel, fotovoltaický systém, fotovoltaická elektráreň, hybridný systém, menič 

napätia, regulátor nabíjania, batéria,  FV systém, výstupný výkon, MPP tracker, Simulink, 

analýza, čistá súčasná hodnota, vnútorné výnosové percento, doba návratnosti 
  



Abstract: 
This thesis deals with charging stations for electric bicycles powered by renewable energy. 

The aim of this work is to make a proposal for the hybrid charging stations for electric bicycles, 

which will work independently and, if necessary, will be backed up by a network. In this thesis is 

entered theoretical information on the issue of electric bicycles, the batteries, charging stations, 

the connectors of chargers, and photovoltaic systems. The practical part of this thesis is the basic 

design of the charging station and its design of the mathematical model of the individual parts in 

Simulink program, which are linked to the actual design of the charging station. In conclusion, 

this thesis deals with energy and economic analysis of the proposed system, therein included 

various methods of assessing investment recommendations of appropriate processing methods 

and overall assessment of the subject. 

 

 

Key words:  Electric bicycle, charging station, battery, photovoltaic cell, solar panel, 

photovoltaic systems, photovoltaic power plant, hybrid system, power inverter, charge controller, 

battery, solar power system, power output, MPP tracker, Simulink, analysis, net present value, 

internal rate of return, payback time
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ÚVOD 
 Elektrická energia je niečo, bez čoho si v dnešnej dobe pomaly nevieme predstaviť život. 

Vďaka elektrickej energii môžeme vidieť v tme, telefonovať, komunikovať na diaľku, hrať sa 

počítačové hry, vďaka nej máme čisté oblečenie a večer môžeme čítať knihy. Dá sa povedať, že 

elektrická energia je už našou súčasťou a bez nej by bola väčšina z nás stratená. 

Vzhľadom na to, že po elektrickej energii je stále väčší dopyt, neobnoviteľné zdroje sa tak 

stále rýchlejšie míňajú, čo má za následok neustále zvyšovanie ceny sa silovú energiu. Ako 

riešenie tohto problému je u dlhšiu dobu používanie obnoviteľných zdrojov, ktoré sú vo väčšine 

prípadov oveľa ekologickejším a lacnejším zdrojom elektrickej energie. 

V tejto diplomovej práci sa budeme konkrétne venovať návrhu hybridnej nabíjacej stanice 

napájanej z fotovoltaických článkov, vhodnej pre nabíjanie elektrických bicyklov, ktoré sa 

v dnešnej dobe začínajú na trhu dostávať do popredia.  V dnešnej dobe ale nič nie je zadarmo, za 

všetko ako aj za elektrickú energiu treba platiť. Práve preto ľudia vymýšľajú technológie ako 

získať elektrickú energiu za čo najnižšiu sumu.  

Táto diplomová práca sa zaoberá práve ekologickým získavaním elektrickej energie 

z  hviezdy názvom Slnko, ktorá sa v poslednej dobe javí ako veľmi perspektívna metóda 

získavania energie. Výhodou tohto spôsobu získavania energie je jej čistota a nízke náklady na 

prevádzku. Naša hybridná nabíjacia stanica bude napájaná práve zo solárnych panelov a umožní 

tak jednoducho a ekologicky nabiť niekoľko elektrických bicyklov naraz, ktoré slúžia svojim 

užívateľom ako forma oddychu v tejto uponáhľanej dobe.  

Našou úlohou bude predstaviť stávajúce a na trhu dostupné nabíjacie stanice, ktoré sa 

v poslednej dobe začali rozširovať a následne urobiť vlastný návrh nabíjacej stanice, ktorá bude 

napájaná z obnoviteľného zdroja elektrickej energie a zálohovaná zo siete. Kľúčovou časťou pri 

návrhu nabíjacej stanice bude predstavenie hlavných funkcií elektrických bicyklov a to tak, aby 

sme ich čitateľom čo najviac priblížili, jedná sa o princípy funkčnosti a rozdelenie prvkov 

elektrických bicyklov. V praktickej časti tejto práce sa budeme zaoberať návrhom jednotlivých 

častí nabíjacej stanice v matematickom programe Simulink, ktorý slúži ako simulátor 

elektrických signálov systémov pomocou ich matematických ekvivalentov a v dnešnej dobe patrí 

medzi špičku medzi simulačnými programami. Záver práce sa bude zaoberať energetickou 

a ekonomickou analýzou navrhnutého systému, bude porovnávať jednotlivé metódy hodnotenia 

investície, kde posledným krokom budú záverečné doporučenia a vyhodnotenia. 

Táto diplomová práca by mohla slúžiť ako návod pre možných budúcich investorov do 

nabíjacích staníc a mala by im priniesť otázky na odpovede prečo takúto nabíjaciu stanicu 

chceme realizovať a poskytnúť im ekonomickú a energetickú analýzu, ktorá bude kľučová 

v investičnom rozhodovaní. 
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1 ELEKTRICKÉ BICYKLE A ICH ČASTI 
 

1.1 Rozdelenie typov elektrických bicyklov podľa pohonu 
 

Elektrický bicykel je bicykel s elektrickým motorom pripojeným zväčša k zadnej časti 

bicykla, ktorá ma za úlohu pomáhať jazdcovi pri šliapaní. To znamená, že jazdec nemá zďaleka 

tak ťažké šliapať do pedálov, ako bez tohto elektrického pohonu, najmä do kopcov 

a problematických oblastí. Niektoré na trhu ponúkané elektrické bicykle umožňujú jazdcovi 

čerpať elektrickú energiu iba z batérií, bez dodatočného šliapania do pedálov [1]. 

Elektrické bicykle sú jednostopové vozidlá, prípadne trojkolky s hybridným pohonom. K ich 

pohonu slúži popri šliapaní aj elektromotor napájaný z batérie. Všetky elektrické bicykle je 

možné všeobecne rozdeliť do dvoch skupín líšiacich sa spôsobom aktivácie elektropohonu. 

Spôsob aktivácie elektropohonu teda môže byť v závislosti od sily šlapania do pedálov, kde sa pri 

prerušení šliapania stáva elektromotor nefunkčným, tento systém nazývame „pedalec“. Ďalším 

spôsobom aktivácie elektropohonu môže byť nezávislý na šliapaní do pedálov a ovláda sa 

pomocou páčky na riadítkach, obvykle otočnou rukoväťou. Takýto spôsob elektropohonu sa 

nazýva „E-Bike“. Elektromotor a svalová sila sú v tomto prípade dva nezávislé zdroje pohodu, 

narozdiel od pedalca, kde sú svalová sila a elektromotora závislé jedna na druhej [2]. 

Tieto vyššie popísané systémy pohonu elektrického bicykla 

na prvý pohľad nemajú markantné praktické rozdiely 

v použiteľnosti, no realita je iná.  

Zatiaľ čo bicykle pedalec sú z hľadiska cestnej premávky 

považované za obyčajné bicykle, e-bike sú viac zaraďované do 

skupiny malých motocyklov. Na bicykle pedalec sa vo veľa 

krajinách nevzťahujú žiadne požiadavky na skúšky zo znalostí 

pravidiel cestnej premávky, no od jazdcov na e-bike sa v mnoho 

krajinách vyžaduje to, čo od vodičov malých motocyklov. 

Plynie z toho záver, že pohon pedalec je len asistenčný, kde 

pohon e-bike sa berie za samostatný pohon bicykla [2]. 

 

 

 

 

Obr. 1.1 Princíp funkčnosti systémov „pedalec“ a „E-Bike“ [2]. 
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1.2 Princíp činnosti elektrických bicyklov 
 

Každý, kto sa niekedy viezol na bicykli s dynamom, ktoré poháňalo svetlá bicykla, by mal 

mať aspoň malú predstavu o tom ako elektrické bicykle fungujú. Bicykle, ktoré sú vybavené 

dynamom fungujú na princípe premeny kinetickej energie na elektrickú energiu, kde koleso 

odovzdá dynamu kinetickú energiu a dynamo vyrobí dostatok elektrickej energie na to, aby 

rozsvietil vlákno žiarovky. Elektrické bicykle fungujú na presne opačnom princípe. Energia je 

akumulovaná v batérii a pomocou riadiacej jednotky je táto elektrická energia odvádzaná do 

elektromotora ktorý poháňa bicykel. Riadiaca jednotka vyhodnocuje množstvo prúdu podľa 

požiadavky od pedálov a senzorov rýchlosti v elektrických bicykloch pedalec, alebo podľa 

požiadavky užívateľa prostredníctvom otočenia rukoväte.  

Typická batéria má výkon od 350-500W a musí byť schopná uschovať čo najviac elektrickej 

energie a práve z tohto dôvodu sú najčastejšie používané batérie práve lithium-ion-ové. Tieto 

typy batérií sú dnes najviac používané v prenosných laptopoch a mobilných telefónoch, práve pre 

svoje dobré akumulačné schopnosti. Tieto batérie v dnešnej dobe majú výdrž okolo 60-80km 

a keď sa vybijú, je možné ich znova nabiť pomocou pripojenia prenosnej nabíjačky do elektrickej 

siete o striedavom napätí 230V.  

Batérie, ktoré poháňajú elektrický bicykel dokážu vyvinúť toľko elektrickej energie, že 

dokážu rozhýbať bicykel až na dvojnásobok rýchlosti akú je schopný vyvinúť bežný užívateľ. 

Rýchlosť elektrického bicykla vyvinutá batériou môže dosiahnuť rýchlosť 32km/h aj napriek 

tomu, že zákonom stanovené maximum je 25km/h. 

 

1.3 Elektromotory podľa spôsobu umiestnenia, výkonu a napätia 
 

V moderných elektrických bicykloch sú používané takmer výlučne tzv. BLDC motory 

(brushless direct current), teda jednosmerné motory bez komutátorov (bez trecích elementov). 

Menovité napätie je najčastejšie 36V, pri lacnejších pohonoch je 24V, pri výkonných zase 48V až 

72V. Moderné BLDC motory majú v rotore umiestnené silné permanentné neodymové magnety a 

v statore väčšinou 3-fázové vinutia zapojené do hviezdy. Točivé magnetické pole vzniká 

postupným privádzaním napätia na vinutia jednotlivých fáz. Toto zabezpečuje polovodičová 

riadiaca jednotka, ktorá nahradila v minulosti používaný komutátor s uhlíkovými kefkami. Úplne 

sa tým odstránilo iskrenie, mechanické trenie (straty) a teda aj opotrebovanie. Tieto motory sú 

bez údržbové, ich životnosť v prípade elektrických bicyklov je cca 100.000 km, majú minimálne 

elektromagnetické rušenie [6].  

V prípade, že výkon motora elektrického bicykla neprevyšuje 250W, tak tieto bicykle 

splňujú normu EN 15194 a podľa legislatívy sa teda považujú za bicykle obyčajného typu. Podľa 

tejto normy môže byť funkcia motora aktivovaná iba aktívnym šliapaním do pedálov bicykla. 
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 Ak je na bicykli prídavný akcelerátor, môže elektrický bicykel uvedený z kľudového stavu 

iba do maximálnej rýchlosti 6km / hod., čo je možné použiť v situácii, keď tlačíme bicykel do 

kopca, ktorý už bicykel nemôže vyjsť, napríklad pri 25% stúpaní. V prípade, že sa jedná 

o elektrický motor s výkonom vyšším ako 250W priraďujeme tento bicykel do skupiny malých 

motocyklov. Menovitý výkon motora elektrického bicykla nesmie presiahnuť hodnotu 250 W a 

pri dosiahnutí rýchlosti 25 km / hod. sa musí elektropohon vypnúť [3],[4].  

1.3.1 Elektromotory podľa umiestnenia – Centrálne elektromotory 

 

Centrálne, alebo inak nazývané stredové elektromotory sú umiestnené v blízkosti stredovej 

osi a podieľajú sa na pohode elektrického bicykla prostredníctvom reťaze. Názov centrálny 

elektromotor odpovedá ich skutočnému umiestneniu na elektrickom bicykli. Spolu s batériou 

tvoria skoro vždy centrálnu pohonnú jednotku . Cestou centrálneho umiestnenia sa najviac začala 

uberať firma Yamaha so svojou pohonnou jednotou PAS (Power Assist System) z prvej polovice 

deväťdesiatych rokov. V tomto komplete je veľmi dobre premyslený integrovaný pohon spolu so 

stredovou osou, kľukami, pedálmi a prevodníkom [2]. 

Motory umiestnené v strede bicykla sú najefektívnejšie, čo sa týka využívania energie a majú 

kladný vplyv na vyváženie elektrického bicykla. V dnešnej dobe je už možno tieto elektromotory 

namontovať na bežné bicykle. Okrem Yamahy patria medzi typických zástupcov tohto pohonu 

systémy aj od nemeckej firmy Bosch, pre ktoré ale musia byť špeciálne upravený rám. Tieto 

motory sú z dôvodu vysokej obstarávacej ceny umiestňované predovšetkým na elektrické bicykle 

najvyššej triedy [2].  

Výhodou centrálneho motora je možnosť zvoliť správny prevod motora a malé neodpružené 

hmoty. Centrálny pohon dokáže s motorom nižšieho výkonu vyvinúť vysokú rýchlosť a zároveň 

je vhodný aj do kopcovitého terénu. Nevýhodou je komplikovaná montáž, vysoká cena, väčšie 

mechanické straty (teda nižšia účinnosť pohonu oproti hub-motorom), skrátenie životnosti reťaze 

a hlučnejší chod motora. Pri nevhodnom umiestnení sa pohon môže poškodiť pri páde [6]. 

 

 

Obr. 1.2 Centrálna pohonná jednotka Panasonic, schránka s batériou a elektromotorom [2]. 
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1.3.2 Elektromotory podľa umiestnenia -Nábojové ( HUB ) motory 

 

Hub motory sú dnes najčastejšie a najlacnejšie riešenie pohonu moderných elektrických 

bicyklov. Motor je súčasťou kolesa a nachádza sa v stredovej osi. Na rozdiel od klasických 

elektromotorov sa obal motora točí (v obale sú vypletené špice) a výstupný hriadeľ stojí (tvorí 

osku kolesa). Je to kompaktné a elegantné riešenie s minimálnymi zásahmi do konštrukcie 

bicykla -  potrebná je len výmena pôvodného kolesa alebo dokonca iba výpletu. Hub motory 

môžu mať vnútorný planétový prevod s voľnobežkou (tzv. mini motory 250W s priemerom cca 

130mm) alebo môžu byť bez prevodu (tzv. priame hub motory 500 až 1000W s priemerom cca 

240mm) [6].  

• Bez prevodové motory   

Bez prevodové motory fungujú čisto len na princípe rotora a statora. Vonkajší plášť motora je 

zo svojej vnútornej strany dookola osadený veľmi silnými magnetmi. Druhú časť motora tvorí 

jednotlivé vinutie riadené elektronikou postupne tvoriacou magnetické pole tak, aby na základe 

fyzikálnych síl dochádzalo k roztočeniu vonkajšieho plášťa osadeného permanentnými 

magnetmi. Aby mal motor dostatočný ťah, musí byť aj počet magnetov, ich rádius, rozloženie a 

teda aj rozmer vlastného motora pomerne veľký. Z toho vyplýva jedna z nevýhod týchto motorov 

a tým sú väčšie rozmery a hmotnosť.  

Motory bez prevodu majú oproti prevodovým motorom tiež o niečo väčšiu spotrebu 

elektrickej energie predovšetkým v nízkych rýchlostiach. Krútiaci moment vo veľmi nízkych 

rýchlostiach do cca 10km / h je tiež nižší. V rýchlostiach vyšších je to práve naopak. Tieto 

motory netrpia tak výraznou stratou efektivity pri vysokých rýchlostiach ako je tomu pri 

motoroch prevodových a sú naopak úspornejšie.  

Nespornou výhodou bez prevodových motorov je tiež nulová hlučnosť a to z dôvodu 

absencie akýchkoľvek ďalších mechanických častí a prevodov. S tým súvisí aj všeobecne väčšia 

životnosť tohto typu motorov a to predovšetkým v prípade ťažších jazdcov a pri jazde s batožinou 

[5]. 

• Prevodové motory 

U týchto motorov je plášť motora napojený na stator prostredníctvom planétovej 

prevodovky,  ktorá redukuje vlastnú rýchlosť otáčok motora. Vlastný motor,  ktorý je principiálne 

veľmi podobný tomu priamemu, sa teda otáča mnohonásobne rýchlejšie a cez prevody je jeho sila 

násobená. Vďaka tomu môže byť telo motora výrazne menšie a ľahšie, než je tomu u bez 

prevodových motorov [5].Použitie planétovej prevodovky zabezpečuje väčší krútiaci moment v 

nízkych rýchlostiach a pre zabezpečenie dostatočnej sily, nie sú nutné tak veľké rozmery motora. 

Prevodové motory sú veľmi efektívne v nižších rýchlostiach. Pri rýchlostiach vyšších sa však z 

dôvodu prevodovania prejavuje zníženie efektivity motora a vyššia spotreba. Vo vysokých 

rýchlostiach sa motor otáča mnohonásobne rýchlejšie ako bez prevod motor. Planétová 

prevodovka je tiež do istej miery hlučná. Pri lacných motorov je tento efekt veľmi znateľný.  
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Pri motoroch značkových počujete typický zvuk prevodovky len v nízkych rýchlostiach a 

veľkom zaťažení motora [5].  

 

1.4 Elektronické riadiace jednotky elektrických bicyklov 
 

Jednou z nezanedbateľných častí elektrických bicyklov určite sú aj riadiace jednotky. 

Tieto riadiace jednotky sú takzvaným mozgom celého elektrického bicykla. Doslova je to vlastne 

malý počítač, ktorý ma za úlohu spracovávať informácie z čidiel, ovládacích prvkov a batérie. 

Tento malý počítač riadi vhodným spôsobom výkon elektrického motora s ohľadom na prúdový 

odber z batérie. Tieto jednotlivé informácie vyhodnocuje a informuje o tom aj užívateľa 

prostredníctvom malého displeja, ktorý má užívateľ zvyčajne na riadidlách.  

Riadiaca jednotka harmonizuje podiel svalovej sily ktorú vyvíja človek a motorickej sily, 

ktorú vytvára motor, to všetko má vplyv na jazdný režim elektrického bicykla a zabraňuje to tak 

trhavému nábehu elektromotora a jeho nárazovému prerušeniu pri dosiahnutí rýchlosti 25 km/h. 

Elektronika tak určuje aj režim jazdy elektrického bicykla buď smerom k vyššej rýchlosti ( 

väčšiemu krútiacemu momentu), alebo naopak k pohodovejšej a plynulejšej turistickej jazde.  

Riadiaca jednotka v elektrickom bicykli musí v každej polohe rotora vedieť, na ktoré 

vinutie motora (fázu) je potrebné priviesť napätie a tým vytvoriť točivý pohyb. Informáciu o 

aktuálnej polohe rotora získa meraním magnetického poľa cievok pomocou troch miniatúrnych 

Hall senzorov nalepených na statore, alebo nepriamym spôsobom, čo znamená meraním 

indukovaného napätia od pohybu rotora v magnetickom poli (tzv. back EMF - Electromotive 

force). Za nevýhodu prvého riešenia s Hall senzormi  sa považuje dosť veľká poruchovosť a 

potreba ďalších päť vodičov v prívodnom kábli motora. Nevýhodou druhého riešenia s meraním 

back EMF je skutočnosť, že motor sa nedokáže pohnúť z pokojového stavu, musíte ho najprv 

roztočiť. V praxi to znamená, že motor zaberie až po roztočení kolesa pedálmi, čo môže byť 

problém pri pohýnaní v križovatke alebo do kopca [6]. 

 

 

 

Obr. 1.3 Principiálna schéma koordinácie elektropohonu a šliapania [2]   
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1.5   Akumulácia energie v elektrických bicykloch 
 

Batérie sú jednou z najdôležitejších častí elektrického bicykla a preto musíme dávať zvláštnu 

pozornosť výberu tohto prvku elektrického bicykla. Batérie vo veľkej miere ovplyvňujú výkon 

elektrického bicykla, dojazd, životnosť ale hlavne je to cena elektrického bicykla. Vplýva na jeho 

hmotnosť, rozloženie hmotnosti a tak isto aj na dizajn celku. 

Batérie ako akumulátory energie k napájaniu elektrického bicykla sú zostavené z väčšieho 

počtu elektrochemických článkov, takzvaných „paketov“ v ktorých prebieha elektrolytická 

polarizácia medzi kladnou a zápornou elektródou v príslušnom elektrolyte. Pri nabíjaní sa 

elektródy akumulátoru polarizujú a pri vybíjaní sa vracajú do pôvodného stavu. Zapojením 

článku do série sa napätie na batérii zvýši toľko krát, koľko článkov zapojíme do série, pričom 

kapacita zostáva rovnaká. Zapojením článkov paralelne sa zvyšuje kapacita batérie toľko krát, 

koľko článkov je paralelne zapojených, pričom napätie zostáva na úrovni jedného článku.  

Pomocou poskladania týchto článkov do série a paralelne vieme postaviť batériu o požadovanom 

napätí [2]. 

Elektrické bicykle v dnešnej dobe využívajú hneď niekoľko typov batérií, čo sa týka 

technológie uchovávania elektrickej energie. Bežná kapacita batérií elektrických bicyklov sa 

pohybuje okolo 10 - 11 Ah. Čo sa týka technológií, každá má isté výhody, ale aj nevýhody v 

rámci používania a údržby [5]. 

Pri elektrických bicykloch sa v dnešnej dobe javí ako ideálny Li-Ion technológia a to 

predovšetkým vďaka nízkej hmotnosti. Štandardné napätie batérie elektrických bicyklov je 36V, 

no používajú sa aj batérie s iným napätím. Pri lacnejších modeloch sa stretneme aj s 24V a pri 

výkonnejších so 48V napätím. Kvalitné batérie majú dlhšiu životnosť a sú schopné poskytovať 

vyššie vybíjacie prúdy [5]. 

 

1.6 Napätie batérií a rozdelenie podľa chemického zloženia 
 

Napätie batérie vypovedá o spôsobe jej použitia v rôznych typoch elektrických bicyklov, ale 

aj o spôsobe použitia v teréne. Zjednodušene môžeme tvrdiť, že čím vyššie napätie má batéria, 

tým väčší potenciálny odpich môže mať príslušný motor pri danom prúdovom odbere. Na trhu 

dnes máme naozaj mnoho batérii s rôznym napätím a chemickým zložením. Vodič by si mal pred 

kúpou bicykla dať záležať na výbere správneho typu batérie, tak aby bol potenciál batérie čo 

najviac možno využitý alebo aby bicykel tak vďaka nej nebol zbytočne ťažký. Samotný výber 

batérie samozrejme musí podliehať daným požiadavkám elektromotora. 
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1.6.1 Rozdelenie podľa napätia batérií 

Na trhu je dnes možné zohnať batérie s rôznou hodnotou napätia, najčastejšie sa môžeme 

stretnú s batériami o napätí 24, 36, 48, 72V. Každé z týchto napätí sa spravidla používa v rôznych 

typoch elektrických bicykloch a do rôznych terénov.  

S batériami o napätí 24V sa dnes môžeme stretnúť len zriedka, no stále je ich na trhu a na 

cestách dosť na to aby sme ich mohli v tejto diplomovej práci vynechať. Batérie tohto typu nájdu 

uplatnenie hlavne u menej náročných užívateľoch, ktorí nekladú až taký dôraz na mieru 

asistencie pri šliapaní a na celkový dojazd elektrického bicykla. Najčastejšie sa s tým typom 

batérií môžeme stretnúť pri bicykloch, ktoré sú používané hlavne pri rekreačných cyklo výletoch 

po ceste, alebo v ľahkom teréne. Jedná sa teda hlavne o skladačky a malé mestské bicykle. 

 

       
Typ batérie Li-ion Samsung 

 
      

Napätie 24V 

       
Kapacita batérie 187,2Wh 

       
Kapacita 7,8Ah 

       
Hmotnosť 1,9Kg 

       
Max. nab. napätie 29,75V 

       
Max. vyb. prúd 15A 

       
cut-off napätie 18,5V 

       
Vnútorný odpor <75mΩ 

       
Životnosť >700 nabití 

       
Pracovná teplota od -20°C do +50°C  

       
Rozmery 248,5 x 147,6 x 56,5mm 

 

Obr. 1.4 Technické parametre batérie Li-ion SAMSUNG 24V [7] 

Batérie s napätím 36V sú v dnešnej dobe tie najpoužívanejšie a dajú sa považovať aj za akýsi 

aktuálny štandard a zároveň aj najlepšiu voľbu ak berieme do úvahy pomer cena a výkon. Batérie 

tohto typu sú konštruované tak, aby zvládli veľkú prúdovú záťaž, to znamená že bicykel 

s batériou o napätí 36V bude disponovať dostatočným výkonom elektrického bicykla. Použitie 

týchto batérií sa dá dnes aplikovať do väčšiny typov elektrických bicyklov, či už do malých 

mestských bicyklov, ale svoje miesto nájdu aj pri horských  bicykloch používaných do rôznych 

terénov.  Použitie 36V batérie v elektrickom bicykli je dostačujúce aj pre náročnejších jazdcov 

a poskytuje dostatočný výkon aj v teréne.  

 

 

   

Typ batérie Li-ion Samsung 

    

Napätie 36V 

    

Kapacita 10,4Ah 

    

Hmotnosť 2,5Kg 

    

Max. nab. napätie 42V 

    

Max. vyb. prúd 20A 

    

Max. nab. prúd 2,5A 

    

Životnosť >800 nabití 

    

Pracovná teplota od -20°C do +50°C  

    

Rozmery 362 x 90 x 90mm 

 

Obr. 1.5 Technické parametre batérie Li-ion SAMSUNG 36V [7] 
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Ďalšou veľkosťou napätia batérie, ktorá sa v elektrických bicykloch v dnešnej dobe objavuje 

je  napätie 48V, ktoré sa predovšetkým používa v elektrických bicykloch pre náročnejšie účely, 

ako sú horské bicykle do náročných terénov a takisto svoje miesto si nájdu u náročných 

užívateľov, ktorí od svojho bicyklu potrebujú dostatočný výkon a zároveň potrebujú aj 

dostatočný dojazd elektrického bicykla, ktorý najčastejšie používajú v horskom teréne. Väčšou 

výhodou oproti batérii 36V je tá, že pri rovnakom výkone z batérie 48V odoberáme menší prúd 

ako pri 36V batérii, tým pádom je batéria s napätím 48V menej prúdovo zaťažená, tým pádom 

odvádzame menej odpadného tepla a celkovo má pohon väčšiu účinnosť. Nevýhodou týchto 

batérií je samozrejme väčšia náročnosť na spracovanie a tým pádom aj vyššia cena.  

 

 Typ batérie Li-ion Samsung 

Napätie 48V 

Kapacita batérie 974Wh 

Kapacita 20,3Ah 

Hmotnosť 5,6Kg 

Max. nab. napätie 54,6V 

Max. vyb. prúd 60A 

Životnosť >500 nabití 

Pracovná teplota od -10°C do +50°C  

Rozmery 380 x 150 x 85mm 

 

Obr. 1.6 Technické parametre batárie Li-ion SAMSUNG 48V [7] 

 

V neposlednom rade nesmieme zabudnúť na batérie ktoré svojím napätím a svojimi 

parametrami zaujali naozaj len špičku užívateľov,  jedná sa o batérie s napätím 72V.  Použitie 

takejto batérie je dnes naozaj rozšírené medzi elektrickými skútrami, saegwaimi , ale aj 

elektrickými bicyklami, ktoré svoji užívatelia  berú naozaj len do toho najťažšieho terénu a na 

naozaj dlhé trate. Dojazd takejto batérie v plnom nabití môže dosahovať viac než 100km.  Batérie 

nájdu využitie hlavne v motoroch o výkone aspoň 1000W a cena sa môže pohybovať od 

15000kč. 

 

1.6.2 Rozdelenie batérií podľa chemického zloženia 

 

Najväčšie vplyvy na úžitkové vlastnosti batérie má ich chemické zloženie. V dnešnej dobe sa 

môžeme stretnúť naozaj s veľkým množstvom typov batérií pre elektrické bicykle ale nie každý 

typ je na použitie v e-bikoch vhodný. Hlavné požiadavky na takúto batériu sú aby bola ľahká, 

mala dostatočnú kapacitu, pracovné vlastnosti by mali byť stále aj vo veľkých teplotných 

medziach, mala by dať sa nabíjať relatívne rýchlo, ale čo je hlavné aby mala stabilné napätie. 

Podľa týchto požiadaviek užívateľ musí zhodnotiť štýl svojej jazdy a oblasť použitia elektrického 

bicykla a podľa toho sa správne rozhodnúť, čo kúpiť.  Ďalej len spomenieme typy batérií, ktoré 

sa v e-bikoch používajú najčastejšie. 
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• PB batéria (Olovo) 

Olovené batérie sa v dnešnej dobe používajú v najlacnejších typoch elektrických bicyklov. 

Na trhu sú dostupné väčšinou len s napätím 12V, takže ak máme motor ktorý pracuje s napätím 

36V potrebujeme takéto batérie spojiť do série tri. Výsledná hmotnosť takejto batérie môže 

dosahovať až 10-15kg, čo je pri elektrických bicykloch veľa, vzhľadom na to že jednou 

z najdôležitejších požiadaviek na elektrický bicykel je aby bolo čo najľahšie. Tieto batérie sú 

menej odolné voči hlbokému vybitiu a ich kapacita značne závisí od teploty. Jednou z veľkých 

výhod týchto batérií je ich nízka cena a to, že nie sú náchylné k vznieteniu [6]. 

 

Tab. 1.1 Výhody a nevýhody PB oloveného akumulátora [5] 

PB olovený akumulátor 

Výhody Nevýhody 

Počiatočná cena Nižšia účinnosť dobíjania 70-90% 

Nenáchylný k samovznieteniu Menší počet dobíjacích cyklov 

Je schopný dodávať veľké 
prúdy 

Malá hustota energie na kilogram 
(30-40Wh/Kg) 

 
Nutná ekologická likvidácia 

 

• NiMH batéria (Nickel Metal Hybride) 

Jedná sa o druh galvanického článku, ktorý má v porovnaní so staršou technológiou na 

princípe nikel-kadmiového akumulátoru až skoro dvojnásobnú kapacitu. Cena tejto batérie je 

relatívne nízko a jednou z veľkých výhod tejto batérie je to, že dokáže dodávať pomerne veľký 

prúd a práve z tohto dôvodu je táto batéria rozšírená v mnoho aplikáciách. Použitie tejto batérie 

sa objavovalo aj v elektrických bicykloch ale v dnešnej dobe ju nahrádza hlavne Li-ion batéria.  

Jedným zo zaujímavostí je, že táto batéria bola použitá v hybridných vozidlách Toyota Prius, 

alebo v elektrických bicykloch značky Mercedes-Benz [5]. 

 

Tab. 1.2 Výhody a nevýhody NiMH batérie [5] 

NiMH batérie 

Výhody Nevýhody 

Má stabilé napätie Výpadky funkcie batérie pod 5°C 

2,5 x vyššia kapacita ako Ni-Cad Samovybíjanie pri izbovej tep. 15-30% 

Batéria je schopná dodať vysoké 
prúdy 

Nutnosť častejšieho nabíjania pri jej 
nepoužívaní 

Nízka cena 
 

Možnosť rýchlonabíjania bez 
poškodenia batérie  
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• Li-Ion batéria (Lithium Ion) 

Lithium Ionové batérie sú dnes najmodernejšie batérie a postupne z trhu vytláčajú úplne 

všetky olovené batérie. Uplatnili sa hlavne vďaka ich malým rozmerom a približne štvrtinovej 

hmotnosti oproti oloveným batériám. Elektrický prúd v týchto batériách vzniká tokom iónov lítia, 

odkiaľ vznikol aj ich názov. Majú vysoký počet vybíjacích cyklov od 500 až do 2000 a široký 

rozsah prevádzkových teplôt od-20 až do +60°C. Tieto batérie sú veľmi citlivé na prevádzkové 

podmienky, preto sú najčastejšie vybavené ochrannými obvodmi BMS ( Battery Management 

System), čo je ochrana proti skratu a nadmernému vybitiu či nabitiu. Tieto články sú šetrné k 

životnému prostrediu. Ich najväčšou nevýhodou je vysoká  obstaracia cena, kde 36V batériu 

o kapacite 10Ah môžeme zohnať za cca 300€ vrátane BMS obvodov a nabíjačky. Pri zohľadnení 

niekoľkonásobne väčšieho počtu nabíjacích cyklov sa stáva ich prevádzka oveľa lacnejšou ako 

pri olovených batériách. Lítium-iónové batérie rozdelujeme podľa materiálu katódy (lítium + iný 

kov), prípadne podľa elektrolytu (tekutý alebo polymérový). Stretávame sa najčastejšie s týmito 

verziami: Li-Pol, LiMn2O4, LiNiCoMn204, LiFePO4 [6]. 

Jednou z hlavných požiadaviek na tieto batérie je, že pri nabíjaní, je potrebné používať 

výhradne dodanú nabíjačku a s batériou by sa nemalo v tomto smere nijako inak experimentovať. 

Pri tomto type batérií je treba aj napriek nízkej úrovni samovybíjania dbať na udržovanie batérie 

v nabitom stave[5].  

 

Tab. 1.3 Výhody a nevýhody Li-Ion batérie [5] 

Li-Ion batéria 

Výhody Nevýhody 

Vysoká hustota energie na 1Kg, 
zároveň malý objem 

Batéria starne bez ohľadu na používanie  

Samovybíjanie do 5% za mesiac pri 
izbovej teplote 

Nebezpečenstvo zhorenia, alebo 
nenávratného poškodenia pri 

nesprávnom nabíjaní 

Batérie nemajú pamäťový efekt Batériám škodí úplné vybitie 

Vysoká životnosť batérie Rýchlejšie starnutie pri vysokej záťaži 

 

Li-Ion batérie sú konštruované tak, aby vydržali čo najviac cyklov, no počet cyklov závisí 

hlavne na tom, ako je s batériou zaobchádzané. V prevažnej väčšine elektrických bicyklov sa ale 

nachádzajú  aktívne prvky, ktoré redukujú nevýhody týchto batérií na minimum. Práve preto 

môžeme povedať, že sa jedná o jednu z najuniverzálnejšie využívanú technológiu na trhu[5]. 
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• Li-Pol batéria (Lithium Polymer) 

Tieto batérie sa vyvinuli z batérií typu Li-ion ako ich drahšia a v niektorých prípadoch aj 

lepšia alternatíva. Tieto batérie sú veľmi rozšírené v modelárskych RC autíčkach na diaľkové 

ovládanie, kde sa dajú plne využiť ich výhody. Li-Pol batérie disponujú oproti predchádzajúcej 

technológii ešte vyššou hustotou energie a vyšším počtom nabíjacích cyklov čo znamená viac ako 

1000 cyklov s poklesom na 60% pôvodnej kapacity. Li-Pol batérie sú však oveľa 

komplikovanejšie čo sa týka nabíjania. Musia obsahovať dodatočné logické obvody, čo logicky 

zvyšuje ich výslednú cenu. Ostatné výhody a nevýhody sú takmer identické s článkami Li-Ion[5]. 

 

Tab. 1.4 Výhody a nevýhody Li-Pol batérie [5] 

Li-Pol batéria 

Výhody Nevýhody 

Vysoká hustota energie na Kg, 
zároveň malý objem 

Batéria starne bez ohľadu na používanie 

Samovybíjanie 5% za mesiac pri 
izbovej teplote 

Nebezpečenstvo vznietenia pri skratoch, 
nutná inertná ochrana 

Nemá pamäťový efekt Batériám škodí úplné vybitie 

Vysoká životnosť Vysoká cena kvôli ochr. Elektronike 

Rýchlonabíjanie 
 

Vysoký vybíjací prúd 
 

 

• LiFePO4 batéria (Lithium Ferid Phosphate) 

Jedná sa o batérie, ktoré majú mnoho spoločných vlastností s technológiou Li-Ion. Tieto 

batérie sú ale oproti Li-Ionovým oniečo dá sa povedať flexibilnejšie, čo sa týka hlavne 

dodávaného prúdu pri špičkových odberoch.  Medzi ich hlavné výhody patrí predovšetkým 

odolnosť voči tepelným únikom a tým pádom aj vyššia úroveň bezpečnosti. Tieto batérie 

umožňujú používateľom rýchle nabíjanie, avšak je to na úkor skrátenia jej životnosti. Jednou 

z veľkých nevýhod je ich vyššia váha, ktorá tieto batérie posúva skôr do automobilového 

priemyslu [5]. 

Tab. 1.5 Výhody a nevýhody LiFePO4 batérie [5] 

LiFePO4 batéria 

Výhody Nevýhody 

Vysoká hustota energie na Kg, 
zároveň malý objem 

O niečo nižšia hustota uschovanej 
energie ako pri Li-Ion 

Maximálny počet nabíjacích cyklov je 
okolo 200 

Možnosť predčasného zlyhania batérie v 
prípade častého vybitia pod 30% 

Nemá pamäťový efekt 
 

Vysoká životnosť 3-10 rokov 
 

Účinnosť nabíjania až 95%  
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2 NABÍJACIE STANICE V SPOJENÍ S OZE 
 

V dnešnej dobe sa rozširovanie nabíjacích staníc zvyšuje hlavne s masovejším šírením 

elektrických bicyklov na trhu.  Najväčší výskyt týchto elektrických staníc je dnes na 

parkoviskách, autobusových a vlakových staniciach, pri supermarketoch, ale hlavne na turisticky 

atraktívnych miestach ako sú veľkomestá a populárne cyklotrasy. V anglickom jazyku sa tie to 

stanice nazývajú „charge point“. Jednou zo zaujímavých myšlienok nabíjacích staníc je 

zostavenie takzvaných batériových bánk, kde sa vybité batérie vymieňajú za nabité, bez 

zbytočného čakania na nabitie. Táto myšlienka je ale použiteľná, len pri používaní toho istého 

typu elektrických bicyklov, ako sú napríklad spoločnosti „City Bike“ atď. 

 Nabíjacie stanice, ktoré majú slúžiť pre verejnosť musia spĺňať jednu veľmi dôležitú 

podmienku a to je nabíjacia flexibilita, to znamená že táto stanica by mala nabiť akýkoľvek 

elektrický bicykel, skúter, alebo elektrickú kolobežku. Vzhľadom na to, že najpoužívanejším 

typom batérií v dnešnej dobe sú Li-Ion batérie, ktoré sú náchylné na nesprávne nabíjanie a na 

nabíjacie napätie, je teda potrebné takéto elektrické bicykle nabíjať len s nabíjačkou dodávanou 

od výrobcu, aby sa predišlo poškodeniu batérií. Každá verejná nabíjacia stanica teda musí mať 

jednotné napätie, pomocou ktorého dokáže každý užívateľ pripojiť svoju nabíjačku a bezpečne 

nabiť svoj elektrický bicykel. Jedná sa teda o striedavé napätie 230V.  

 

2.1 Nabíjacie stanice v našom okolí 
 

Nabíjacích staníc sa v roku 2016 v Českej republike nachádza približne 250, no veľká 

väčšina z nich slúži práve automobilom. Nabíjacích staníc s elektrickou prípojkou 230V pre 

elektrické bicykle je dnes zhruba  40.  

Vzhľadom na to, že elektrické bicykle potrebujú pre nabíjanie obyčajnú zásuvku 230V, je 

teda možné ich dobiť v hoteloch, turistických chatách, alebo reštauráciách, ak to umožňujú. 

Takýchto dobíjacích bodov je registrovaných dnes vyše 300 [9]. 

 

Obr. 2.1 Mapa dobíjacích miest pre elektrické bicykle 
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Obr. 2.2 Mapa dobíjacích staníc v Česku. 

 

2.2 Nabíjacie stanice dostupné na našom trhu 
 

Nabíjacie stanice pre elektrické bicykle musia splňovať istú nabíjaciu flexibilitu, to znamená, 

že po pripojení k takejto nabíjacej stanici by sme mali nabiť každý typ elektrického bicykla 

pomocou výrobcom priloženej nabíjačky. Zásuvka pre nabíjanie elektrického bicykla musí 

používať systém dvojpólových zásuviek a vidlíc podľa ČSN EN 60439-1/-3 s napätím 230V 

s možnosťou odberu prúdu aspoň 10A. Dnes sa na trhu môžeme stretnúť s rôznymi nabíjacími 

stanicami, ktoré obsahujú dvojpólovú zásuvku na 230V, mnoho z nich slúžia aj ako nabíjacie 

stanice pre elektromobily.  

Výhodou užívateľov elektrických bicyklov teda je to, že si batériu môžu nabiť aj na týchto 

staniciach. Nevýhodou je ale to, že pre použitie väčšiny mestských nabíjacích staníc potrebujú 

užívatelia čipovú kartu.   

Ďalším typom nabíjacích staníc s ktorým sa môžeme stretnúť na našom trhu sú nabíjacie 

stanice, ktoré sú vrátane zabudovaného zvoleného typu nabíjača ktorý dodáva požadované 

napätie. Tieto nabíjače je možné osadiť ľubovoľnou koncovkou, tak aby odpovedala nabíjaciemu 

konektoru na batérii. V dnešnej dobe je výrobcov batérií pre elektrické bicykle mnoho a môžeme 

sa stretnúť s rôznymi typmi koncoviek, najčastejšie sú však používané XLR, 3PIN, 4PIN  alebo 

špeciálne konektory, ako je napríklad konektor od firmy BOSH s ktorým nabijete len elektrický 

bicykel kompatibilný s touto technológiou. Použitie takýchto nabíjacích staníc je vhodné do 

firiem alebo domácností, ktoré majú k dispozícii elektrické bicykle s rovnakou technológiou a je 

pre ne jednoduchšie zapojiť koncovku do batérie bez potreby elektrického adaptéra. 
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2.2.1 Fotovoltaická nabíjacia stanica NEOSOLAR 

 

Fotovoltaická nabíjacia stanica od firmy Neosolar je vyrábaná prednostne pre funkciu 

nabíjania elektrických bicyklov, či už v domácnosti, firmách alebo chatách. Jedná sa o produkt, 

ktorý firma Neosolar dokáže zákazníkom prispôsobiť podľa potreby umiestnenia, alebo podľa 

potreby veľkosti dodávaného výkonu nabíjacej stanice. Fotovoltaický systém je postavený na 

výrobkoch od holandskej spoločnosti Victron Energy [10].  

Solárna nabíjačka pozostáva z 80Wp polykryštalického fotovoltaického panelu osadenom 

v pevnom hliníkovom ráme s rozmermi 88 x 67 cm. Ďalšími veľmi dôležitými komponentmi sú 

solárny regulátor s externým displejom, bezúdržbová gélová batéria a menič napätia.  

Ochrannými prvkami v systéme sú ističe [10]. 

 

Tab. 2.1 Komponenty nabíjacej stanice NEOSOLAR [10] 

Komponenty stanice NEOSOLAR 

Počet ks Názov Výrobca a parametre 

1x Solárny panel Victron Energy 80Wp/12V 

1x Solárny regulátor PWM 10A 12/24V 

1x Externý displej MT-50 

1x Solárna gélová batéria Victron Energy GEL 110Ah/12V 

1x DC istič 10A 

1x Poistný odpojovač 63A 

4x "Z" úchyt na panel - 

1x Menič napätia DC/AC SINUS Victron Energy Phoenix 180VA / 12V 

 

 

Navrhnutý menič SINUS Victron Energy Phoenix 180VA/12V má maximálny trvalý výkon 

170W. Táto hodnota je dostačujúca pre väčšinu externých nabíjačiek elektrických bicyklov, ktoré 

majú nabíjací výkon okolo 100-150W. Spoločnosť Neosolar ale dokáže upraviť parametre tejto 

stanice tak, aby dokázala napájať aj nabíjačky o väčších výkonoch. Kapacita batérií elektrických 

bicyklov, ktoré sú bežne dostupné na trhu sa najčastejšie pohybuje v rozmedzí  300 - 700Wh. Pre 

tieto batérie panel o špičkovom výkone 80Wp priemerne vyrobí v období od mája do septembra 

približne 250-300Wh energie za deň. Pomocou takejto stanice teda môžeme plne vybitú batériu 

nabiť zhruba za 1 až 2 dni . Výstupné napätie z meniča je striedavých 230V a je vhodné na 

pripojenie akejkoľvek nabíjačky elektrického bicykla [10].  

Solárna gélová batéria má celkovú kapacitu 110Ah, z toho využiteľná kapacita je približne 

70% z pôvodnej kapacity, rátame teda približne 75Ah, čo predstavuje zhruba 900Wh použiteľnej 

energie. Množstvo tejto energie je dostačujúce pre plné nabitie vybitej batérie elektrického 

bicykla. Cena tejto nabíjacej stanice sa na českom trhu pohybuje od 16 400kč vrátane DPH, 

závisí to však od požiadaviek užívateľa. 
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Obr. 2.3 Principiálna schéma zapojenia  fotovoltaického systému NEOSOLAR [10] 

 

2.2.2 Fotovoltaický nabíjací set Solar SET 

 

Fotovoltaický nabíjací set Solar SET ponúka na trhu internetový portál e-bicykle.sk  a jeho 

distribútorom je spoločnosť ID-design, s.r.o. . Tento nabíjací systém ponúka väčší nabíjací výkon 

oproti systému od spoločnosti NEOSOLAR, preto je vhodný pre nabíjanie viac ako jednej  

batérie elektrického bicykla [11].  

Použitie tohto solárneho setu je vhodné napríklad do rodinného domu, kde bude jeho 

potenciál naplno využitý viac ako jedným užívateľom. Cena tohto setu na slovenskom trhu je aj s 

montážou 1489€ s DPH [11].  

Obsah toho solárneho setu je nasledujúci: 

 

Tab. 2.2 Komponenty solárneho setu Solar SET [11] 

Komponenty solárneho setu Solar SET 

Počet ks Názov Výrobca a parametre 

2x Solárny panel ASEC 240Wp 

1x Solárny regulátor Steca PR 2020 12/24V 

1x Menič Steca Solarix PI 1100 1000W 

2x Solárny akumulátor AEE START 12V 95Ah 
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2.2.3 Fotovoltaická nabíjacia stanica Solar BikePort 

 

Táto fotovoltaická nabíjacia stanica Solar BikePort je na trh prinášaná rovnakou 

spoločnosťou ako fotovoltaický set Solar SET. Táto nabíjacia stanica má o niečo vyšší nabíjací 

výkon ako Solar SET a na náš trh je dodávaná aj s drevenou konštrukciou, ktorá slúži ako stojan 

pre elektrické bicykle a zároveň slúži aj ako vhodná plocha pre umiestnenie troch fotovoltaických 

paneloch o špičkovom výkone 240Wp. Použitie tejto stanice môže byť pre rodinné domy, 

reštaurácie, ale aj malé firmy, ktoré ponúkajú svojim zamestnancom alebo zákazníkom 

ekologické riešenie dobíjania svojich bicyklov. Použitie tejto stanice nieje obmedzené len na 

elektrické bicykle, ale je vhodné na pripojenie akéhokoľvek zariadenia, ktorého výkon 

nepresiahne 3,6kW. Jednou z možností je pripojenie elektrického skútra. Cena nabíjacej stanice 

Solar BikePort sa na Slovenskom trhu pohybuje približne za 3700€ aj s montážou a DPH [11]. 

 

Tab. 2.3 Komponenty solárnej nabíjacej stanice Solar BikePort [11] 

Komponenty solárnej nabíjacej stanice Solar BikePort 

Počet ks Názov Výrobca a parametre 

3x Solárny panel ASEC 240Wp 

1x Solárny regulátor Steca PR 2020 12/24V 

1x Menič Steca Solarix PI 1100 1000W 

2x Solárny akumulátor AEE START 12V 95Ah 

1x Drevený stojan 4m x 5m x 2,5m 

 

 

 

Obrázok 2.1Fotovoltaická nabíjacia stanica Solar BikePort [11] 
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2.2.4 Fotovoltaická nabíjacia stanica Smartflower POP+ 

 

Fotovoltaickú nabíjaciu stanicu Smartflower prináša na trh rakúska firma Nanosun s.r.o , 

ktorá je zároveň distribútorom výrobcu fotovoltaických systémov Sharp Solar. 

Smartflower POP je prvý solárny systém All-in-One na svete. Ide o systém, ktorý funguje 

oproti iným fotovoltaickým systémom umiestneným na streche až o 40 % účinnejšie vďaka 

možnosti natáčania celého systému za solárnym žiarením. Táto počítačom riadená nabíjacia 

stanica sleduje veľkosť intenzity solárneho žiarenia a podľa potreby sa natočí [12]. 

Pri východe  slnka, sa smartflower POP  automaticky rozvinie a natočí svoj vejárovitý 

modul, ktorý pozostáva z 12 monokryštalických panelov. Modul je astronomicky riadený a 

pohyblivý v dvoch osách. Práve to zabezpečuje optimálnu orientáciu vzhľadom ku slnku (presný 

uhol 90°) počas priebehu celého dňa a aj keď je slnko v zime nízko. Výhodou tohto solárneho 

systému oproti strešným systémom je skutočnosť, že Smartflower POP je schopný  produkovať 

presne také množstvo energie, ktoré je práve potrebné. Udržuje napájanie rovnomerne a využíva 

aj energiu posledných slnečných lúčov dostatočne efektívne aby tým pokryla spotrebu elektrickej 

energie v podvečerných hodinách. Po západe slnka sa sám automaticky poskladá do svojej 

bezpečnostnej polohy a samočinne sa očistí [12]. 

Cena tento fotovoltaickej elektrárne záleží od jej samotného vybavenie, vzhľadom na to, že 

výrobca  na trhu ponúka niekoľko jej variácií, najjednoduchší typ systému Smartflower 

s výkonom 2,3kWh sa pohybuje od 390 000kč a typ, ktorý má v sebe zabudovanú nabíjačku na 

elektromobily a elektrické bicykle môže dosiahnuť hodnoty až 600 000kč [12]. 

 

 

Obrázok 2.2 Fotovoltaický systém Smartflower od Nanosun [12]. 
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Tab. 2.4 Výrobcom udávané parametre fotovoltaickej stanice Smartflower [12] 

 
POP+ ON-GRID POP+ OFF-GRID 

Nominálna kapacita solárneho 
systému 

2,31kWp 

Výkon cez dvoj osé sledovania slnka 3400-6200kW/h 

Kapacita batérie 2,3kWh (2 články) 4,6kWh (4 články ) 

Technológia batérie LiFePO4 s integrovaným systémom riadenia batérie 

Životnosť batérie 5000 cyklov ( 50% strata kapacity ) 

Účinnosť batérie 92% plný cyklus 

Rozpätie prevádzkových teplôt -20°C až +50°C 

Výstupný výkon 6000W ( špička ), 3000W konštantných pri 25°C 

Účinnosť výstupného meniča 95% 

Kompatibilita s elektrickou sieťou 230V +/- 2% / 50Hz +/-0,1% 

Hmotnosť celého systému 770kg 800kg 

Inštalácia 2 AC prípojky (vstup a výstup) 1 AC prípojka ( výstup ) 

Monitorovanie LAN/WAN 

 

 

 

Obrázok 2.3 Porovnanie výroby elektrickej energie strešným systémom a systémom     

Smartflower [12] 

2.2.5 Mestské nabíjacie stanice 

 

Jednou z prioritných vlastností mestských nabíjacích staníc je to, že majú slúžiť bežným 

užívateľom (obyvatelia, turisti atď.) v prípade potreby nabiť si svoj elektromobil alebo elektrický 

bicykel. Uľahčujú im tak premiestňovanie po meste a zároveň aj podporujú ekologickejšiu 

prepravu, čo má priaznivý vplyv na ekosystém. 
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Najväčšími poskytovateľmi nabíjacích staníc  sú práve distribútori elektrickej energie ako sú 

Skupina ČEZ, PRE- Pražská energetika a E.ON . Mestské nabíjacie stanice sa v skratke nazývajú 

aj „e-point“ a každá z týchto mestských nabíjacích staníc je označená na mape tak, aby si 

užívateľ v teréne v prípade potreby mohol nabiť svoj elektrický bicykel na čo najbližšom mieste. 

Veľkou nevýhodou týchto nabíjacích staníc je, že na použitie množstva z nich potrebujete čipovú 

kartu RFID, ktorú vydá poskytovateľ elektrickej energie. Na niektorých z týchto staníc sa dá 

platiť aj platobnou kartou a nieje tak potrebné kontaktovať distribútora elektrickej energie. Ak sa 

ale nabíjacia stanica nachádza napríklad v hotely alebo reštaurácii, slúži teda hlavne pre hostí, no 

po dohodnutí sa s obsluhou je možné nabiť si svoj elektrický bicykel bez poplatku.  

Pre ukážku nasledovne predstavíme nabíjacie stanice prevádzkované Pražskou energetikou, 

jedná sa o nabíjacie stanice PREpoint STANDARD a PREpoint PLUS. 

 

Tab. 2.5 Parametre nabíjacej stanice PREpoint PLUS[19] 

PRE ePoint PLUS 

Typ EVT150.12 

Výrobca ENSTO 

Prevádzkové napätie 230/400V 

Trieda krytia IP44 

Spoj Klasická zásuvka + Mannekes 

Materiál Nerezová oceľ 

Platná norma  IEC 61851-2, EN 60439-1/-2 

Prístup RFID karta 

 

 

Tab. 2.6 Parametre nabíjacej stanice PREpoint STANDARD [19] 

PRE ePoint STANDARD 

Typ EVT150.12 

Výrobca ENSTO 

Prevádzkové napätie 230V 

Maximálny výkon 3600W 

Hlavná poistka na prívode 63A 

Maximálny prúd nabíjania 16A 

Medza zbytkového prúdu 30mA 

Sieťový konektor KE10.1 

Trieda krytia IP34 

Spoj Zásuvky 2ks 

Materiál Nerezová oceľ 

Platná norma EN 60439-1/-3 

Prístup Kľúč 
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Obr. 2.4 Nabíjacie stanice ePoint STANDARD (naľavo) a ePoint PLUS (napravo)[19]   

 

2.2.6 Prenosné nabíjačky a rýchlonabíjačky 

 

Pri navrhovaní nabíjacej stanice je potrebné mať informácie o nabíjačkách ktoré slúžia 

k nabitiu batérií do elektrických bicyklov. Na trhu sú dnes dostupné nabíjačky s rôznym 

výkonom a rôznym nabíjacím prúdom. Pri kúpe elektrického bicykla výrobca vždy k batérii pridá 

nabíjačku do príslušenstva alebo odporučí vhodnú nabíjačku pre konkrétny typ batérie. 

Najčastejšie používané nabíjačky sú od výrobcov batérií a predstavujú tak najvhodnejší 

a najbezpečnejší spôsob ako nabiť batérie. V ponuke sa však nachádzajú aj nabíjačky ktoré majú 

schopnosť rýchlo nabíjania, to znamená, že dokážu dodať vyšší nabíjací prúd, tým pádom vyšší 

výkon a nabitie batérie na hodnotu 100% sa tak môže skrátiť aj o polovicu času. Pri výbere 

rýchlonabíjačky je potrebné dbať na kompatibilitu s batériou a jej samotné štítkové parametre.  

Pri výrobcoch elektrických motorov a batérií ako sú napríklad  Bosch a Yamaha, ktorí sú 

u nás najrozšírenejší, výrobcovia vyslovene zakazujú používanie iných ako originálnych 

nabíjačiek, kde každý z nich používa svoj typ pripájacieho konektora k batérii, kde medzi 

jednotlivými typmi neexistujú žiadne redukcie.  

Trh s elektrickými bicyklami a ich konektory teda nie sú unifikované a v princípe to pre nás 

znamená, že na nabitie jedného typu batérie napríklad od firmy Bosch, budeme potrebovať 

originálnu Bosch nabíjačku dodávanú s bicyklom, ktorá sa pripája do zásuvky so striedavým 

napätím AC 230V. To isté platí aj pre Yamahu a Bionx. Naša nabíjacia stanica preto bude 

potrebovať na výstupe striedavých 230V, tak aby sme dodržali nabíjacie kritériá od výrobcu 

a zároveň oslovili čo najväčšie množstvo užívateľov. 

Ďalej si predstavíme niekoľko nabíjačiek a rýchlonabíjačiek, ktoré sú na trhu používané 

najbežnejšie. Práve z ich štítkových hodnôt budeme môcť neskôr stanoviť predikciu výkonu našej 

nabíjacej stanice.     
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Tab. 2.7 Špecifikácia prenosných nabíjačiek[25],[26] 

 
Bosch standard Bosch compact 

Yamaha classic 
2016 

AGOGS Turbo KINGPAN 

AC vstupné napätie 100-240V 100-240V 100-240V 100-240V 230V 

AC vstupný prúd 1,5A 1A 1,3A - - 

Výkon (približne ak 
neuvedené výrobcom) 

cca 180W cca 100W cca 160W 210W max. 250W 

Nabíjací prúd DC 4A 2A 3,6A 5A 5A 

Nabíjacie napätie DC 36V 36V 42V 24-72V 48V 

Kompatibilita 
CX / Performance/ 

Active line, 
Classic+ 

CX / Performance/ 
Active line, 

Classic+ 

Yamaha /podľa 
konektora 4pin 

Podľa 
konektoru 

Podľa konektoru 

Konektor DC Bosch klasický Bosch klasický Yamaha klasický 3PIN, XLR XLR, 3PIN 

Indikátor nabíjania nie nie nie áno (LED) áno (2xLED) 

Chladenie pasívne pasívne pasívne pasívne aktívne 

Rozmery 190x86x54mm 160x75x45mm 184x86x50mm 175x80x55mm 200x100x68mm 

Hmotnosť 800g 600g 800g 700g 1,2kg 

Približná doba nabíjania 
batérie 500Wh 

4,5h 7,5h 4,5h 3,5h cca 3h 

Dĺžka AC kábla 1,5m 1,5m 1,5m - 1,5m 

Dĺžka DC kábla 1,0m 1,0m 1,0m - 1,5m 

 

Na Obr. 2.5 je možné vidieť nabíjacie krivky lithiových batérií, kde CC je nabíjanie pri 

konštantnom prúde a CV je nabíjanie pri konštantnom napätí. Z obrázku vyplýva, že nabitie 

batérie po 80% jej kapacity trvá zhruba rovnako dlho ako nabitie batérie od 90-100% kapacity 

a to z dôvodu nižšieho nabíjacieho prúdu v záverečných 20% nabíjania.  

 

 

Obr. 2.5 Nabíjacie krivky lithiovej batérie 
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3  NABÍJACIA STANICA AKO FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM  
 

Je všeobecne známe, že slnko je obrovským zdrojom energie. Túto energiu slnko vyžaruje 

pomocou elektromagnetického žiarenia do priestoru. Po dopadnutí elektromagnetického žiarenia 

nastáva premena svetelnej energie na tepelnú energiu. V dnešnej dobe sa ale snažíme toto 

elektromagnetické žiarenie premeniť na elektrickú energiu a to práve vďaka fotovoltaickým 

systémom. Takýto systém sa skladá zo solárnych panelov, riadiacej elektroniky (regulátor, 

menič) a vlastnej akumulácie.  Výstup z takéhoto systému je následne napojený na spotrebič 

energie, poprípade je systém napojený na distribučnú sústavu pre zdielanie prebytku elektrickej 

energie. 

Následne sa budeme zaoberať jednotlivými časťami fotovoltaického systému a ich 

detailnejšiemu popisu. Zobrazenie jednoduchého fotovoltaického systému je na Obr. 3.1. 

 

Obr. 3.1 Principiálna schéma fotovoltaického systému  

 

Na Obr. 3.1 je zobrazený fotovoltaický systém, ktorý má za úlohu napájať spotrebiče 12V 

alebo spotrebiče AC o napätí 230V ako je aj nabíjačka pre elektrické bicykle. Tento systém patrí 

medzi ostrovné systémy (grid-off), čo znamená, že nieje pripojený k distribučnej sieti. To v praxi 

znamená že, elektrickú energiu, ktoré spotrebiče spotrebujú, musí tento fotovoltaický systém aj 

vyrobiť a nieje možné ich tak napájať z rozvodnej siete. 

 

3.1 Fotovoltaický článok 
 

Fotovoltaický článok je prúdový zdroj, ktorého veľkosť dodávaného prúdu závisí od 

množstva dopadajúceho svetla na plochu panela. Výkon, ktorý sa meria na fotovoltaických 

paneloch sa často udáva vo W/m2.   
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Obr. 3.2 Elektrická schéma zapojenia jedného solárneho článku [14]. 

 

Na obrázku Obr. 3.1 je zobrazená skutočná schéma zapojenia solárneho článku. Toto je 

ekvivalentný model elektrického zapojenia solárneho článku. Ideálne články môžu byť zobrazené 

ako prúdový zdroj s diódou.  

V praxi ale ideálny solárny článok neexistuje a preto má aj nejaký sériový odpor, ktorý  

reprezentuje  odpor vodiča a prechodový odpor. Dióda má takzvaný bočníkový prúd [15]. 

Výsledný prúd je teda rovný: 

 

I = IPH - ID - ISH                                     (A; A; A; A), [14].   (3.1) 

 

Parametre článku z ampér voltovej charakteristiky 

Obrázok  Obr. 3.3 ukazuje V-A charakteristiku solárneho článku pre určitú hodnotu 

ožiarenia  a určitú hodnotu teploty článku . Ak je FV článok skratovaný, výstupný prúd je na 

maxime (Isc – skratový prúd) a napätie článku je nulové. Ak je FV článok zapojený naprázdno, 

napätie, ktoré je na jeho kontaktoch je na maxime (Uoc napätie naprázdno) a prúd je nulový. 

V každom z týchto dvoch stavov je výstupný výkon z článku nulový.  

 

 

Obr. 3.3 V-A charakteristika solárneho článku[16]. 
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Medzi stavom článku nakrátko a stavom naprázdno, je výstupný výkon z FV článku väčší 

ako nula. Ak sú svorky FV článku spojené s premenným odporom, tak pracovný bod je určený 

priesečníkom V-A charakteristiky solárneho článku a V-A charakteristiky odporu. Na obrázku 

Obr. 3.3 je V-A charakteristika odporovej záťaže lineárna priamka. Ak je odporová záťaž malá, 

tak FV článok pracuje v oblasti medzi bodmi A a B zobrazených na krivke. V tejto oblasti sa FV 

článok správa ako konštantný zdroj prúdu. Ak je odporová záťaž príliš veľká, tak FV článok 

pracuje v oblasti medzi D a E, kde sa článok správa skôr ako zdroj konštantného napätia.  Bod C 

na grafe znázorňuje bod maximálneho výkonu pre určitú hodnotu osvetlenia a teploty článku 

[16].  

 

Skratový prúd 

Maximálny prúd, ktorý je fotovoltaický článok schopný dodať pri nulovom napätí sa nazýva 

skratový prúd ISC. Tento prúd je rovný prúdu, ktorý je generovaný svetlom to znamená, že          

ISC = IL , ak predpokladáme , že odpor RS je rovný nule. Veľkosť tohto skratového prúdu závisí 

na množstve intenzity svetla dopadajúceho na plochu fotovoltaického článku [17].  

Tak isto závisí aj na spektrálnej citlivosti, na množstve ožiarenej plochy článku, teplote 

a hodnota tohto skratového prúdu sa pohybuje približne v jednotkách ampérov [17].  

 

Napätie na prázdno 

Napätie naprázdno označujeme ako UOC a je to maximálne napätie na výstupných svorkách 

FV panelu alebo článku, kedy je prúd nulový a nie je pripojená záťaž na výstupe. Napätie na 

prázdno je taktiež napätie fotovoltaického panela, alebo článku pri danej teplote a množstve 

intenzity svetla dopadajúceho na plochu panelu, alebo článku. Toto napätie môže dosahovať 

hodnôt na výstupe z panelu od 10V až niekoľko desiatok voltov [17]. 

 

Pracovný bod fotovoltaického panela 

Pracovný bod fotovoltaického panelu je bod na volt-ampérovej charakteristike, ktorý hovorí 

o tom, kde práve fotovoltaický panel pracuje. Miesto tohto bodu na volt-ampérovej 

charakteristike závisí na vlastnostiach daného pripojeného spotrebiča a v ideálnych podmienkach 

by mal byť zhodný s miestom maximálneho výkonu MPP ( Maximal Power Point ). Akt tento 

pracovný bod fotovoltaického panelu leží  v bode skratového prúdu, alebo napätia na prázdno, 

znamená to, že tento fotovoltaický panel nevyrába žiadnu elektrickú energiu. Tento pracovný bod 

je veľmi závislí na teplote a osvetlení FV článku. Ak sú podmienky pre ochladenie panela zlé, 

napríklad nefúka vietor a teplota vzduchu dosahuje okolo 40°C, alebo je panel pod priamym 

slnečným žiarením dlhšiu dobu, môže dôjsť k z zvýšeniu teploty povrchu panela až na 80°C [17].  

Táto zvýšená teplota má veľký vplyv na zmenu elektrických vlastností panela, ktorá má za 

následok zníženie výstupného napätia. Ak dôjde k zníženiu výstupného napätia, dôjde k zníženiu 

výkonu panela. 
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 Ak je panel takýmto podmienkam vystavený celý deň, je možná strata až 70% dosiahnutej  

dennej maximálnej výroby elektrickej energie. Tieto dôsledky tohto javu je možné zmierniť 

pomocou zariadenia, ktoré optimalizuje odpor záťaže (MPP-tracker) [17]. 

 Na obrázku Obr. 3.4  je možné vidieť závislosť V-A charakteristiky FV článku na teplote 

článku (b) a závislosť V-A charakteristiky na množstve osvetlenia článku (a). 

 

 

Obr. 3.4 V-A charakteristiky FV článku pre rôzne teploty a osvetlenie článku [16]. 

 

Maximálny výkon MPP 

Maximálny výkon fotovoltaického článku je bod, ktorý sa nachádza na volt-ampérovej 

charakteristike, ktorý udáva maximálny výkon FV panela. Tento bod leží na súradniciach 

prúdovej a napäťovej zložky.  

Ak sa zameriame na bod maximálneho výkonu z volt-ampérovej charakteristiky, môžeme 

odčítať nasledujúce hodnoty prúdu a napätia [17]: 

 

- PMPP – Maximálny výkon fotovoltaického panelu. 

- IMPP – Prúd, kedy článok alebo panel dodáva maximálny výkon. 

- UMPP – Napätie, kedy článok alebo panel dodáva maximálny výkon. 

 

Maximálny výkon, je výkon fotovoltaického článku, alebo panela, ktorý je schopný panel 

dodať pri určitých poveternostných podmienkach. Tento výkon môžeme vyjadriť vzťahom (3.2), 

[18]: 

���� � ���� . ����        ( W ; V ; A )  (3.2) 

 

Na prispôsobenie parametrov záťaže, slúži sledovač maximálneho pracovného bodu, ktorý 

zabezpečí to, aby článok, alebo panel, dodával čo najvyšší možný výkon [17]. 
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3.2 Regulátor nabíjania 
 

Funkcia regulátora nabíjania spočíva v snahe o čo najväčšiu nabíjaciu účinnosť a aby sa 

batérie nabíjané z fotovoltaických panelov nepoškodili. Tieto regulátory nabíjania sa vždy 

zapájajú medzi fotovoltaický panel a akumulátory. Na trhu sú dostupné dva typy regulátorov. 

 

PWM regulátory 

 Regulátory PWM z anglického názvu „pulse - width modulation“  má funkciu ako 

stabilizátor napätia, čo znamená, že znižuje napätie fotovoltaických panelov na optimálnu 

hodnotu, aby sa batérie počas nabíjania nepoškodili. Keď sa akumulátory nabijú, regulátor 

nabíjania sa postará o elektrické odpojenie fotovoltaických panelov od batérie aby nedochádzalo 

k prebíjaniu batérií a tým k znižovaniu jej životnosti. Tieto regulátory majú tiež na starosti 

kontrolu aktuálneho stavu akumulátorov a udržujú ich v optimálne nabitom stave. Ak napätie 

fotovoltaických panelov klesne pod istú hranicu, regulátor napätia ich znovu elektricky odpojí od 

batérie. 

 

MPPT regulátory 

Regulátory MPPT z anglického názvu „maximum power point tracker“ majú vstavaný 

vysokofrekvenčný DC-DC menič, ktorý mení vstupné napätie na striedavé napätie o vysokej 

frekvencii. Toto vysokofrekvenčné napätie opäť mení na jednosmerné, ale už s inou hodnotou, 

pričom nastáva aj zmena prúdu. Funkcia tohto regulátora je podobná ako funkcia transformátora, 

len s tým rozdielom, že výstup je jednosmerné napätie a prúd. Tento regulátor mení výstupné 

hodnoty z fotovoltaického panela tak, aby boli pre nabíjanie batérií optimálne. Ak regulátor 

zmenší výstupné napätie z fotovoltaických panelov, zvýši sa tým prúd na hodnotu ktorú panel 

nedodáva. Tým dochádza k optimalizácii napätia a prúdu , ktorými sa batéria nabíja tak, aby sa 

pracovný bod nachádzal v „kolene“ V-A charakteristiky a to znamená, že sa nachádza 

v maximálnom výkonovom bode. 

Kvalitný MPPT regulátor má oproti PWM regulátorom veľkú výhodu, ktorá spočíva 

v zvyšovaní efektivity a znižovaní strát . 

 

3.3 Solárne batérie 
 

Akumulátor je jedným z najdôležitejších prvkov fotovoltaického systému, preto by sme mali  

dbať na výber vhodného typu. Fotovoltaické systémy, hlavne off-grid systémy ale aj hybridné 

systémy, potrebujú pre uschovávanie nevyužitej vyrobenej elektrickej energie batérie.  



 Nabíjacia stanica ako fotovoltaický systém 

 

40

V týchto batériách sa uschováva prebytočná elektrická energia vyrobená fotovoltaickým 

systémom a v prípade potreby, ak systém nevyrába elektrickú energiu, môžeme ju čerpať 

z uschovanej energie v batériách. 

 Energia z fotovoltaického systému sa získava hlavne cez deň, keď elektromagnetické 

žiarenie dopadá na fotovoltaické panely. Elektrická energia sa ale spotrebuváva aj v noci, kedy je 

výroba elektrickej energie solárneho systému nulová. Práve preto sa používajú akumulačné 

systémy, ktoré sú dôležitou súčasťou ostrovného, ale aj hybridného systému.  

Výber vhodných akumulačných systémov vychádza z návrhu fotovoltaického systému. Je 

potrebné zvoliť správny počet batérií vzhľadom na výkon systému. Ak sa zvolí malý počet 

akumulátorov, celý systém sa stáva menej efektívnym a to z toho dôvodu, že nedokáže pokryť 

energetickú náročnosť objektu ak dochádza k malej výrobe elektrickej energie od solárnych 

panelov (napríklad večer, alebo pri veľkej oblačnosti). Ak sa zvolí veľký počet akumulátorov, 

systém bude predimenzovaný a bude tým dochádzať k nevyužitiu celkovej kapacity 

akumulátorov, tým pádom sa systém stáva zbytočne predraženým. Čím menej batérií je 

v systéme, tým je menšia hmotnosť systému, jeho rozmery, cena. Pri navrhovaní systému sa 

sleduje ale aj počet možných hĺbkových vybití a samovybíjanie. 

Najvhodnejším typom akumulátorov pre fotovoltaický systém sú takzvané trakčné batérie, 

kde sa pri ich návrhu uvažuje s hĺbkovým vybíjaním, to znamená, že majú veľkú výhodu oproti 

oloveným autobatériám. Typovo najpoužívanejšie sú, bezúdržbové gélové akumulátory, lithiové 

akumulátory ale aj klasické údržbové olovené akumulátory. Ich jednotlivé porovnanie je 

v Tab.3.1 nižšie. 

 

Tab. 3.1 Porovnanie akumulátorov pre fotovoltaický systém [20] 

Parametre / Typ batérie Gélová batéria Lithiová LiFePO4 Solárna olovená 

Výrobca Victron Energy  Victron Energy Banner 

Kapacita 90Ah 90Ah 100Ah 

Pracovné napätie 12V 12,8V 12V 

Rozmery 350x167x183 mm 286x164x255 mm 354x175x190 

Hmotnosť 26 Kg 16 Kg 23kg 

Počet cyklov pri vybíjaní 50% 750 5000 1000 

Životnosť pri 25°C 8 rokov 10 rokov 6 rokov 

Cena s DPH 6400 kč 34 000 kč 3800 kč 

 

Parametre, ktoré sú uvedené v tabuľke Tab.3.1 sú udávané výrobcom. V skutočnosti na 

niektoré parametre ako sú napríklad životnosť a počet vybíjacích cyklov vplývajú aj parametre 

ako sú teplota okolia, úroveň hĺbky vybíjania batérie. Skutočnosť sa teda môže líšiť od 

tabuľkových parametrov výrobcu, preto by sme pri návrhu akumulačného systému mali zvoliť aj 

vhodné umiestnenie batérií a dimenzovali ich kapacitu tak, aby sme ich hĺbkovo vybíjali čo 

najmenej, to nám predĺži celkový počet nabíjacích cyklov a tým sa prevádzka takéhoto systému 

stáva viac ekonomickou. 
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3.4 Menič napätia 
 

Fotovoltaický systém vyrába elektrický prúd o jednosmernom napätí, ktoré je ďalej potrebné 

prekonvertovať do striedavého napätia, vzhľadom na to, že dnes väčšina spotrebičov pracuje na 

striedavé napätie o hodnote 230V. Práve na túto konverziu napätia sa používajú napäťové meniče 

(striedače...atď). Pri výbere vhodného meniča napätia je potrebné vedieť v akej prevádzke tento 

systém bude pracovať (grid-off , grid-on alebo hybridná prevádzka) . Menič napätia sa zapája 

medzi solárne akumulátory a rozvodnú sieť v prípade akumulačného systému. V prípade grid-on 

systému, bez použitia akumulačných prvkov sa zapája priamo za ochrany (odpojovače, prepäťové 

ochrany) fotovoltaických panelov.  

Pri výbere meniča môžeme vyberať z dvoch hlavných typov meničov. Prvým je klasický 

menič napätia, ktorý slúži len na transformáciu napätia z jednosmerného na striedavé. Druhým 

typom je menič hybridný, kde práve typ tohto meniča budeme používať v nabíjacej stanici pre 

elektrické bicykle, pretože sa bude jednať o systém s možnosťou off-grid. Funkciou hybridného 

meniča je kombinácia obyčajný menič napätia doplnený o integrovanú nabíjačku batérií. Práve 

tento hybridný menič dokáže pracovať v dvoch režimoch, grid-off a grid-on. Na rozdiel od 

obyčajných meničov dokáže kontrolovať množstvo energie odoberanej zo siete, alebo 

akumulátorov. Veľkou výhodou hybridných meničov je to, že sú galvanicky oddelené od siete, čo 

zabraňuje prietoku energie do siete, čo znamená že so sieťou môže pracovať bez toho , aby 

fotovoltaický systém dodával do siete [20]. 

Pri navrhovaní fotovoltaického systému a výbere vhodného meniča, je potrebné vedieť 

zapojenie fotovoltaických panelov tak, aby sme menič mohli dimenzovať na výstupné napätie zo 

solárnych panelov. Tak isto je vhodné zamyslieť sa nad zapojením akumulátorov, tak aby ich 

výstupné napätie bolo v medziach pracovného napätia meniča. Meniče dokážu pracovať 

v určitom napäťovom rozsahu, tak aby pokles, alebo vzostup napätia na batériách nespôsoboval 

výpadky dodávky elektrickej energie [21].   

 

4 NÁVRH NABÍJACEJ STANICE V SPOJENÍ S OZE 

4.1 Výber vhodného obnoviteľného zdroja pre nabíjaciu stanicu  
 

Obnoviteľné zdroje pre nabíjaciu stanicu musia spĺňať isté kritériá. Tieto kritéria by mali byť 

v súlade so životným prostredím a preto výroba elektrickej energie z takéhoto zdroja by mala byť 

čo najčistejšia a ekonomicky najnávratnejšia. Voľba vhodného typu obnoviteľného  zdroja závisí 

predovšetkým na počiatočných nákladoch, prevádzkových nákladoch, ale v neposlednom rade aj 

na polohe umiestnenia. 
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 Najvhodnejšie použiteľné obnoviteľné zdroje elektrickej energie v spojení s nabíjacou 

stanicou sú dnes veterná energia a solárna energia.  Veterné elektrárne sú dnes najčastejšie 

používané v oblastiach s veľkým klimatologickým potenciálom. Pri použití veternej energie by 

bolo vhodné keby sa táto nabíjacia stanica nachádzala na veternom mieste s priemernou ročnou 

rýchlosťou aspoň 4-5m/s. Veľkou nevýhodou veternej nabíjacej stanice  oproti solárnej je 

hlučnosť, ktorú veterné turbíny vytvárajú. Pre výbere solárnej energie ako obnoviteľného zdroja 

pre nabíjaciu stanicu, by sa táto stanica mala nachádzať na svetelnom mieste a v Českej 

Republike má použitie tohto typu obnoviteľného zdroja väčší potenciál ako veterná energia.  

Za nabíjaciu stanicu pre elektrické bicykle môžeme považovať aj obyčajný fotovoltaický 

systém, ktorý nemusí byť priamo určený len na nabíjanie elektrických bicyklov, vzhľadom na to, 

že používame napätie 230V. Takéto fotovoltaické systémy sú dnes veľmi rozšírené a dajú sa 

vyskladať z dostupných komponentov na trhu. 

 

 

 

 

Obr. 4.1 Ročný úhrn slnečného žiarenia v ČR [10] 

 

Vhodnosť lokality pre využitie slnečnej energie však najlepšie vystihuje mapa globálneho 

slnečného žiarenia, ktorá vychádza z dlhodobých meteorologických meraní. V podmienkach 

Českej republiky dopadne na jeden meter štvorcový zhruba 950 - 1340kWh slnečnej energie z 

čoho najväčšiu časť (asi 75%) v letnom období. Údaj o ročnom úhrne globálneho slnečného 

žiarenia je veľmi dôležitý pre výpočty budúcej energetickej bilancie fotovoltaického systému a 

teda aj návratnosti investície [10] . 
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4.2 Výber lokality nabíjacej stanice 
 

Nabíjaciu stanicu s podporou obnoviteľných zdrojov je potrebné umiestniť na miesto, ktoré 

bude pre túto stanicu znamenať najvyššie možnú využiteľnosť jej potenciálu. Podľa portálu 

praha.eu sa v českej republike sa nachádza vyše 44 000 km diaľkových trás vhodných  pre 

cyklistov, kvalita týchto ciest je však veľmi rozdielna a nie všetky sa dajú oficiálne považovať za 

cyklotrasy. Táto skutočnosť svedčí o tom, že cyklistika je v českej republike veľmi rozvinutý 

šport. Najvyšší počet cyklotrás sa nachádza v okolí hlavného mesta ČR, Prahy. V okolí hlavného 

mesta je nameraných vyše 224 km trás pre cyklistov, no všetko v intraviláne, čiže v mestskej 

časti. V hlavnom meste sa nachádzajú desiatky nabíjacích staníc pre elektrické bicykle, preto pri 

výbere lokality musíme uvažovať aj s dopytom po tejto nabíjacej stanici. Výber vhodnej lokality 

pre nabíjaciu stanicu elektrických bicyklov závisí hlavne od investora a pre túto diplomovú prácu 

zvolíme oblasť Južnej Moravy. Najvhodnejšie je zvoliť lokalitu na vyťažených trasách. Dve 

z populárnych českých cyklotrás sú napríklad trasa Praha-Viedeň, EuroValeo 13 alebo trasa 

Brno-Viedeň, kde cez sezónu podľa portálu brnonakole.cz využije tieto trasy vyše 2000 cyklistov 

denne. Pre naše účely budeme výber lokality špecifikovať podľa úhrnu dopadu slnečného 

žiarenia a podľa vyťaženosti cyklo trás. Týmto miestom je práve mestečko Hevlín, kde sa spájajú 

trasy Praha-Viedeň, EuroValeo 13 a Brno-Viedeň [23]. 

 

 

Obrázok 4.1 Mestečko Hevlín, spojka EuroValeo 13 a Brno-Vídeň 

 Priemerný ročný úhrn dopadu slnečného žiarenia v tomto okolí dosahuje viac než 

1100W/m2, čo toto miesto zaraďuje do miest s vysokým potenciálom pre výrobu elektrickej 

energie z fotovoltaických panelov. Výber presného umiestnenia tejto nabíjacej stanice pre túto 

diplomovú prácu nebudeme bližšie špecifikovať, budeme teda navrhovať systém ktorý sa bude 

nachádzať na Južnej Morave v okolí mestečka Hevlín [23]. Na trase Euro Valeo 13 a Brno-Vídeň 

sa v okolí mestečka Hevlín nachádzajú podľa interaktívnej mapy z portálu cyklistvytani.cz 

približne 4 nabíjacie stanice v okolí 20km, no priamo v mestečku Hevlín ani jedna. Preto 

umiestnenie tejto  nabíjacej stanice v mestečku Hevlín je vhodné a má tak veľký potenciál.  
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4.3 Predikcia zaťaženia fotovoltaickej nabíjacej stanice 
 

V Českej Republike sa trh s elektrickými bicyklami rozmohol najviac po roku 2010, kedy 

dojazd elektrického bicykla dosahoval v priemere hodnotu 40 km. V roku 2015 sa dojazd nových 

elektrických bicyklov pohybuje v priemere do 100 km. Jeden z najväčších predajcov elektrických 

bicyklov Akumo uvádza, že v roku 2014 predal cez 8000 kusov. Predpoklady na rok 2016 sú 

aspoň  20000 kusov za rok, pričom obyčajných bicyklov bez elektrického pohonu sa ročne predá 

vyše 300 000 kusov[24].  

Z tohto údaju vyplýva, že ročný predaj elektrických bicyklov doposiaľ predstavoval zhruba 

3% z celkového predaja. Elektrických bicyklov na cestách je stále oproti bežným bicyklom veľmi 

málo, približne 1-2%. Dôvod tak malého percentuálneho obsadenia elektrických bicyklov je stále 

ich cena, ktorá je vyššia od ceny obyčajného bicykla minimálne o 15000kč. Kvalitný elektrický 

bicykel môže dosahovať cenu vyše 70000kč a špičková trieda týchto bicyklov nesiaha pod 

hranicu 100000kč.  

Pri stanovení predikcie zaťaženia fotovoltaickej stanice je veľmi dôležité stanoviť približnú 

hodnotu energie, ktorú odoberie jedna nabíjačka elektrického bicykla z nášho systému. V tabuľke 

Tab. 2.7 je zobrazená základná špecifikácia prenosných nabíjačiek a rýchlo-nabíjačiek, ktoré sú 

najbežnejšie používané. Pre stanovenie energie, ktorú odoberie jedna rýchlo-nabíjačka je 

potrebné stanoviť aj orientačný čas nabíjania batérie jedným zákazníkom. Vzhľadom na to, že 

nabíjacia stanica bude umiestnená pri oddychovom mieste (reštaurácia, penzión, atď...) 

v mestečku Hevlín, budeme predpokladať, že maximálna doba nabíjania nepresiahne 1,33 

hodiny, čo je 80min. Následné množstvo energie odoberané jednou nabíjačkou je najvhodnejšie 

stanoviť zo simulátora nabíjania, kde stanovíme jednotlivé parametre nabíjanej batérie 

a parametre nabíjačky, ktorá ju bude nabíjať. Stanovené hodnoty zobrazíme v tabuľke Tab. 4.1. 

 

 

Obr. 4.2 Nabíjacia charakteristika batérie s článkami Samsung ICR18650-20Q[30] 
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Tab. 4.1 Tabuľka simulácie nabíjania batérie elektrického bicykla o kapacite 520Wh 

Hodnoty Batérie Nabíjací profil 

Typ článkov Samsung ICR18650-20Q Napätie na článok 4,2V 

Sériová vetva 10 (37V) Max. nabíjací prúd 4A 

Paralelná vetva 7 (14Ah) Koniec nabíjania pri 0,01A 

Simulácia nabíjania  

Oblasť grafu Čas Kapacita Wh Percentá nabitia  

Konštantný prúd (CC) 3,39h (203,4 min.) 507,9Wh 97,90% 

Konštantné napätie (CV) 0,42h (25,2 min.) 12,3Wh 2,10% 

Spolu 3,81h (228,6 min.) 520,2Wh 100% 

 

Nabíjacia charakteristika, ktorú je možné vidieť na obrázku Obr.4.2 je meraná pomocou 

programovateľnej rýchlo nabíjačky Cycle Satiator, ktorá sa špecializuje priamo na nabíjanie 

batérií pre elektrické bicykle. Jej parametre môžu byť rôzne nastavené, napr. napätie od 24 do 

60VDC, nabíjací prúd až do 8A a dokáže nabíjať články s rôznymi chemickými zloženiami a tým 

prispôsobiť nabíjaciu charakteristiku nabíjania článkov tak, aby sa neznižovala životnosť 

článkov. Účinnosť tohto typu nabíjača dosahuje hodnoty 95% 

Na obrázku Obr. 4.2 je znázornená nabíjacia charakteristika batérie s článkami Samsung 

ICR18650-20Q. Z grafu vyplýva, že nabíjanie od 0 až do 100% trvá 228,6 minút, kde vypínací 

prúd sme stanovili na hodnotu 0,01A. Oblasť grafu CC, čiže oblasť s nabíjaním konštantným 

prúdom  trvalo  203,4  minút,  kde sa batéria nabila na 97,9% svojej kapacity a napätie 

dosahovalo hodnoty od 28V až do 42V. 

 Pri dosiahnutí napätia batérie  42V nabíjací proces prešiel do stavu CV, čiže nabíjanie 

pomocou konštantného napätia a prúd exponenciálne klesal až k nulovej hodnote. Dĺžka 

nabíjania batérie konštantným napätím trvalo 25,2 minút a za tento čas sa dobilo zvyšných 2,1% 

kapacity batérie, čiže 12,3Wh energie. 

Z grafu nabíjacej charakteristiky vieme približne určiť množstvo energie odoberané jednou 

nabíjačkou za 80 minút. Zameriame sa teda na oblasť grafu s nabíjaním konštantným prúdom, 

pretože strmosť krivky odberu elektrickej energie je v tejto oblasti najväčšia. Odčítané hodnoty 

sme zapísali do druhej časti tabuľky Tab. 4.1 „Simulácia nabíjania“ . Z tejto tabuľky vieme 

vyčítať, že výkon nabíjačky v oblasti CC dosahuje hodnôt od 116W v čase 0min až po 168W 

v čase 203,4min. Za čas 203,4min (3,39h) sme odovzdali batérii energiu 507,9Wh. Ak budeme 

zjednodušene uvažovať lineárny priebeh nárastu výkonu od 0 do 203,4min, potom množstvo 

energie dodané batérii za 80 minút sa rovná približne hodnote 200Wh. Účinnosť moderných 

nabíjačiek sa pohybuje približne okolo 95%, z toho vyplýva, že pri dodaní 200Wh energie, 

odoberieme zo siete približne 210Wh energie za 80 minút nabíjania. Táto hodnota je stanovená 

za predpokladu, že cyklista príde k nabíjacej stanici s vybitou batériou. V prípade, že cyklista 

príde k nabíjacej stanici polonabitou batériou za 80 minút odoberie cca 220Wh energie zo siete. 

Pre naše účely teda budeme predpokladať, že odoberie viac energie, čiže 220Wh. 
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Predikcia zaťaženia fotovoltaickej stanice je veľmi dôležitá a vzhľadom na to, že životnosť 

takejto stanice môže dosahovať aj 20 rokov. Podľa štatistiky, v špičke letnej sezóny prejde 

mestečkom Hevlín cca 2000 cyklistov, kde z toho v roku 2015 asi 40 cyklistov na elektrickom 

bicykli. Musíme ale predpokladať, že nie každý cyklista bude chcieť nabíjať svoju batériu a tak 

isto nie všetci cyklisti prídu k tejto stanici v jednom okamihu, tak isto ale musíme uvažovať aj 

s nárastom počtu elektrických bicyklov na trhu v budúcnosti, kde predajcovia predpokladajú 

dvojnásobný nárast každý rok.   

Predikciu zaťaženia teda stanovujeme na hodnotu 7700Wh elektrickej energie, pri nabití 

priemerne 35 elektrických bicyklov denne po dobu približne 80minút. 

 

4.4 Návrh komponentov pre nabíjaciu stanicu  
 

Pre návrh komponentov fotovoltaického systému pre nabíjanie elektrických bicyklov sa 

musíme najskôr zamyslieť nad záťažou a dennou spotrebou elektrickej energie, kde rátame  aj 

nárast elektrických bicyklov v budúcnosti. Kapacitu stanice stanovujeme na 8 stojanov, kde 

v norme je stanovené maximálne množstvo elektrických zásuviek na jeden zásuvkový obvod 10, 

pričom celkový odber prúdu pri plnom obsadení nabíjacej stanice neprekročí normou stanovenú 

hodnotu 3680W pri istení 16A ističom. Použitie  8 stojanov v našom prípade bude mať aj 

ochrannú funkciu a to z toho dôvodu, aby nám pri súčasnom napojení niekoľkých nabíjačiek 

naraz prúdový ráz nespôsobil vybavenie istiaceho prvku. 

Pre naše účely budeme uvažovať cyklistickú sezónu, ktorá sa začne v mesiaci apríl a končí 

v mesiaci október. Musíme sa teda zamyslieť nad tým, že táto fotovoltaická stanica bude 

najčastejšie využívaná v týchto mesiacoch a od novembra do februára bude mať táto stanica 

minimálnu spotrebu elektrickej energie. Prebytkovú energiu vyrobenú od novembra do marca 

môže spotrebovať napríklad reštaurácia alebo bar s občerstvením pri ktorej bude stáť. Pre nás sú 

ale dôležité mesiace marec až október a preto návrh stanice sa bude odvíjať od poveternostných 

podmienok v týchto mesiacoch. Je všeobecne známe, že pri návrhu fotovoltaických elektrární je 

potrebné ich dimenzovať pre mesiac v roku s najnižším úhrnom slnečného žiarenia a to z toho 

dôvodu, aby aj v tomto období dokázal systém poskytnúť dostatok elektrickej energie pre daný 

objekt.  

Náš systém bude hybridný, to znamená, že v prípade nedostatku elektrickej energie z FV 

systému budeme brať elektrickú energiu zo siete, čo pokryje výkonové špičky v období, kedy 

systém nevyrába dostatok energie. Pri návrhu si ale musíme uvedomiť, že v období kedy je 

chladno a zamračené počasie (vyrábame menej el. energie), nabíjacia stanica bude teda využitá 

cyklistami oveľa menej ako v období, keď je teplo a pekné počasie (vyrábame viac el. energie). 

Systém preto budeme navrhovať tak, že v prípade mesiacov apríl až august chceme dosiahnuť čo 

najmenšie odoberanie elektrickej energie zo siete a v mesiacoch september a október budeme 

výkonové špičky kryť zo siete. 
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Straty fotovoltaického systému 

 

Každý z fotovoltaický systémov má určité straty, preto je pre návrh systému veľmi dôležité 

zvoliť vhodné komponenty s vysokou účinnosťou a optimálnymi parametrami. Najčastejšie straty 

nastávajú pri nabíjaní batérií systému (cca 10%), pri meniči napätia cca (10-15%) a pri vodičoch, 

konektoroch a svorkách (2-4%).  

Efektivita meniča ktorý budeme používať je maximálne 95% to znamená že máme 

minimálne 5% straty pri meniči napätia. Ak máme dennú spotrebu elektrickej energie stanovenú 

na 7,7kWh, tak budeme počítať nasledovne: 

 

	�
��č � 	�������á�����č � ����
�,�� ≅ 8105,26	$ℎ                                            (4.1) 

 

Straty pri akumulácii energie v akumulátoroch predstavujú všeobecne približne 8% , takže 

účinnosť je 92%. Pre naše výpočty ale budeme počítať s tým, že polovicu energie budeme brať 

z akumulátorov a polovicu z fotovoltaických panelov. Tým sa naša účinnosť zvýši na cca 96%. 

 

	&'(é*�' � 	����č�+,�é��, �
-.��,/0
�,�0 ≅ 8442,98	$ℎ                                    (4.2) 

Straty na prívodných vodičoch, svorkách a konektoroch sa pohybujú približne v rozmedzí 2-

4%. Preto budeme počítať s priemernou hodnotou 3%, čiže účinnosť 97% 

 

	345�č
 � 	+,�é��,�6�7�č� � -88/,�-
�,�� ≅ 8704,11	$ℎ                                     (4.3) 

 

Účinnosť solárnych regulátorov sa podľa typu pohybuje okolo 95% . V našom systéme bude 

použitý MPPT tracker ktorý má za úlohu sledovať bod maximálneho výkonu a jeho účinnosť 

dosahuje približne 96%. 

 

          	���: � 	6�7�č�����; � -��8,..
�,�0 ≅ 9066,78	$ℎ                                (4.4) 
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9066,78 ≅ 0,849 � 85%                           (4.5) 

Celková účinnosť systému je teda približne 85% a pre dodanie 7700Wh energie budeme 

potrebovať vyrobiť približne 9067Wh energie. 
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Systém bude navrhovaný na sezónnu prevádzku, od apríla do októbra, čo je 7 mesiacov (214 

dní). V období od apríla do októbra je podľa PVGIS priemerná výroba elektrickej energie z 1Wp 

článku v lokalite Hevlín približne 4,04Wh za deň. Toto je pre nás kľúčová hodnota pri návrhu 

fotovoltaického systému [34]. 

Orientačná Lokácia: 48°44'52" Severne, 16°22'51" východne, nadmorská výška: 178 m.n.m. 

 Následne vypočítame potrebný počet “článkov“ o výkone 1Wp pre výpočet počtu 

fotovoltaických panelov. 

 

 ��č��	čIá�J�K	1$L � @MAAN
8,�8 � ��00,�-

8,�8 ≅ 2245	                        (4.6) 

 

Z nasledujúceho výpočtu vyplýva, že budeme potrebovať 2245 článkov o výkone 1Wp. 

Alebo zjednodušene povedané, že potrebujeme panely spolu o výkone aspoň 2245Wp. Tento 

výkon panelov by mal plne pokryť spotrebu elektrickej energie daného systému.  Použijeme teda 

9 kusov fotovoltaických panelov o výkone 250Wp. 

 

4.4.1 Solárny panel Trina Solar 250 TSM-PA05 

 

  Tab. 4.2 Parametre panela Trina Solar [28] 

Solárny panel Trina Solar 250 TSM-PA05 

Špičkový výkon  250Wp 

Max. systémové napätie 1000V 

Napätie v bode MPP 30,2V 

Prúd v bode MPP 8,13A 

Napätie na prázdno 37,51V 

Prúd na krátko 8,68A 

Účinnosť panela 15% 

 

 

 

Obr. 4.3 Rozmery panela Trina Solar 250Wp[28] 

 

Fotovoltaické polykryštalické  panely Trina Solar 250Wp bude použitých v jednom stringu  

9 kusov a budú zapojené do série. Toto zapojenie volíme hlavne z dôvodu menšieho 

jednosmerného prúdu, tým pádom budú na vodičoch menšie výkonové straty. Pre toto zapojenie 

sme vybrali hybridný solárny menič InfiSolar Super 4kW. 
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4.4.2 Hybridný solárny menič InfiSolar Super 4kW 

 

Jedná sa kombinovaný, čiže hybridný jednofázový menič ktorý dokáže pracovať 

v ostrovnom režime, zálohovanom generátorom alebo priamo verejnou sieťou. Tento menič sa 

vyznačuje solárnym regulátorom MPPT, ktorý pracuje až do napätia 500V. Dokáže pracovať aj 

bez batérií, no pre plynulý chod systému je vhodné ho zálohovať. Je určený na prácu 

s polykryštalickými alebo monokryštalickými panelmi, no žiadny pól fotovoltaických panelov 

nesmie byť uzemnený a z panelov nesmie unikať zvodový prúd [27]. 

Tab. 4.3 Parametre meniča InfiSolar Super 4kW [27] 

Menič InfiSolar Super 4kW 

Max. FV vstupný výkon 5000W 

Menovitý vstupný výkon 4000W 

Maximálny nabíjací výkon 4000W 

Hybridný  operačný mód 

Vstup z fotovoltaických panelov 

Men. DC / max. DC napätie 360V / 580V 

Rozsah MPP napätia 280V - 500V 

 Maximálny vstupný prúd 1x18A 

AC výstup 

Nominálne napätie AC 202/208/220/230/240 V 

Rozsah výstupného napätia 184-264,5V 

Nominálny výstupný prúd 17,5A 

AC vstup 

Akcept. vstupné napätie AC 170-280V 

Maximálny vstupný prúd AC 40A 

Batériový mód 

Nominálne výstupné napätie 202/208/220/230/240 V 

Efekt. premeny z DC na AC 91% 

Batérie a nabíjač 

Nominálne napätie batérií 48V 

Maximálny nabíjací prúd 80A 

Fyzické parametre 

Rozmery  117 x 438 x 535 

Hmotnosť 16,2 kg 

Operačná teplota 0 - 40°C 

Komunikačné porty  USB 

 

Obr. 4.4 Solárny hybridný menič InfiSolar Super 4kW [27] 

(1) FV vstup, (2) AC výstup do záťaže, (3) Konektor na batérie, (4) AC vstup zo siete, (5) 

komunikačný port, (6) USB, (7) RS-232 komunikácia, (8) inteligent slot, (9) uzemnenie, (10) 

bezpečnostný vypínač, (11) EMS port, (12) DC spínač, (13) vstup generátora, (14) paralelný 

kom. port, (15) port pre zdielanie prúdu, (16) LCD displej, (17) Ovládacie tlačidlá [27]. 
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4.4.3 Solárne batérie 

 

Výpočet kapacity solárnej batérie je veľmi dôležitý pre správny chod fotovoltaického 

systému v prípade zníženia množstva solárneho žiarenia. Ako prvé je potrebné zohľadniť straty 

pri premene napätia v meniči napätia, tieto straty sme stanovili na približne 5%. Celková denná 

spotreba elektrickej energie pri odbere energie iba z akumulátorov  

 

	OP'_P'(é*�
 � 	�������á�����č � ����
�,�� ≅ 8105$ℎ                                            (4.7) 

 

Náš fotovoltaický systém je hybridný a jeho chod v prípade výpadku energie 

z fotovoltaických panelov alebo z batérií bude zálohovaný zo siete. Na nás je stanoviť vhodnú 

hodnotu batérií tak, aby sme zo siete brali čo najmenej elektrickej energie v prípade výpadku, ale 

zároveň aby chod tohto systému bol ekonomický a náklady na zaobstaranie systému boli tiež čo 

najnižšie.  Keďže sa jedná o FV systém, ktorý bude slúžiť na nabíjanie elektrických bicyklov, 

rátame s tým, že v prípade daždivého počasia alebo počasia s malým slnečným úhrnom bude 

nabíjacia stanica aj menej používaná. Stanovíme teda podmienku, že kapacita batérií by mala byť 

tak veľká, aby dokázala napájať nabíjaciu stanicu s odhadovaným denným odberom 7,7 kWh a 

pokryť aspoň  70%  jej odberu. Hodnotu 70% sme určili orientačne a to z toho dôvodu, že vieme, 

ak budeme mať škaredé počasie a nízku výrobu, nabíjať príde oveľa menej cyklistov a tým 

pádom budeme mať aj nižšiu spotrebu, čo vedie k nižším požiadavkám na batériu.  

 

	@�
*R�'_P'( � 	��,_�,�é��� ∗ 0,7 � 8105 ∗ 0,7 ≅ 5673,5	$ℎ                     (4.8) 

 

Batéria, ktorú budeme používať má napätie pri nominálnej kapacite 55,5V . Menič Infisolar 

4kW dokáže pracovať s batériou až do napätia 64V. 

 

U&'(é*�
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��,� ≅ 102]ℎ                                         (4.8) 

 

Kapacita batérií bude potrebná aspoň 102Ah. Musíme však ale uvažovať, že nemôžeme 

využiť 100% kapacity batérií z dôvodu hlbokého vybitia, ktoré nemá priaznivé účinky pre 

akumulátory. Budeme teda uvažovať s využiteľnou kapacitou batérií 80%, čo je výrobcom udaná 

hodnota. Celkovú kapacitu je teda  potrebné prepočítať ešte raz. 
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Rovnica 4.9 je pre nás len orientačná a z nej budeme vychádzať pri výbere solárnych 

akumulátorov.  Vzhľadom na to, že sme obmedzení trhom, vyberieme batériu s približne 

rovnakou hodnotou kapacity, akú sme vypočítali.  Pre naše účely volíme batériu Li-ion 48V 

121Ah 6,8 kWh s BMS, jedná sa o batérie ktorých využiteľná kapacita podľa výrobcu dosahuje 

hodnotu 80% pri zachovaní 5000 cyklov. 

Tab. 4.4 Parametre batérie Energy storage 7.0  

Energy storage 7.0 

Nominálna kapacita 121,5 Ah 
Napätie pri nominálnej kapacite 55,5V 

Množstvo energie 6,8 kWh 

Množstvo energie pri 80% DOD 5,4kWh 

Hĺbka vybitia 80% 

Max. vybíjací / nabíjací prúd 300A (3 sek.) / 80A 

IP ochrana IP 21 

Počet cyklov 5000 

Hmotnosť 95 kg 

Obr. 4.5 Batéria Energy storage 7.0 

 

4.5 Principiálna schéma zapojenia nabíjacej stanice 
 

Táto principiálna schéma nám slúži ako ukážka prepojenia jednotlivých komponentov 

fotovoltaickej nabíjacej stanice. Táto principiálna schéma je len ukážková a preto sa skutočná 

realizácia môže líšiť.   

 

Obr. 4.6 Principiálna schéma nabíjacej stanice v spojení s OZE 
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5 NÁVRH KOMPONENTOV STANICE V SIMULINKU 

5.1 Matematický model fotovoltaického panelu 
 

Pre modelovanie fotovoltaického článku budeme používať Matlab Simulink 2015. Pri 

matematickom modelovaní je potrebné určiť rovnice fotovoltaických článkov, ktorých sa 

nachádza vo fotovoltaickom panely Trina Solar 60ks. Rovnice fotovoltaického článku 

vychádzajú z jeho náhradnej schémy a sú odvodené pomocou prvého Kirchhoffovho zákona. 

 

 

Obr. 5.1 Elektrická schéma zapojenia jedného solárneho článku [14]. 

 

Na obrázku Obr. 5.1 je zobrazená náhradná schéma zapojenia solárneho článku. Toto je 

ekvivalentný model elektrického zapojenia solárneho článku. Ideálne články môžu byť zobrazené 

ako prúdový zdroj s diódou. V praxi ale ideálny solárny článok neexistuje a preto má istý sériový 

odpor Rs, ktorý  reprezentuje  odpor vodiča a prechodový odpor, udáva tak isto kvalitu 

fotovoltaického článku. Čím je jeho hodnota nižšia, tým má článok vyššiu účinnosť a dá sa teda 

považovať za kvalitnejší. Dióda má takzvaný bočníkový prúd, ktorý prechádza odporom Rp 

a hodnota tohto prúdu by mala byť čo najnižšia, tým pádom veľkosť odporu Rp čo najvyššia. 

V prípade ak je hodnota Rp veľmi malá, môžeme tento článok považovať za poruchový [15].  

Výsledný prúd tečúci jedným článkom je teda rovný: 

 

� � ��b c �d c �eb																																																			f]; 	]; 	]; 	]h, [14].                    (5.1) 

 

�eb		 � O∗ij∗Xk
iA 																																																						f]; 	]; 	Ω; 	6; Ωh, [14].                    (5.2) 
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pq ∗ rO s �e<t																					f]; 	r; 	r; uv ; ]h, [14].                    (5.3) 
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�d		 � �e ∗ f�
w∗xjyzkGY∗zC∗A`		 c 1h																																						f]; 	]; 	A; Ω; 6; Ωh, [14].            (5.4) 
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 Pomocou  týchto rovníc a funkcií z knižnice “Math operations“ sme zostavili bloky 

v programe Simulink,   kde každý z nich predstavuje jednu rovnicu (5.1) až (5.6).  Na 

nasledujúcom obrázku sú zobrazené jednotlivé bloky rovníc, ktoré najviac interpretujú chovanie 

sa fyzikálneho modelu fotovoltaického panelu. Väčšie zobrazenie jednotlivých blokov sa 

nachádza v prílohe.  

 

Obr. 5.2 Bloky matematických rovníc fotovoltaického panelu (zmenšená verzia prílohy A) 
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5.2 Meranie charakteristík FV panela v rôznych podmienkach 
 

Jednou z výhod matematického modelovania fotovoltaických panelov je možnosť simulácie 

rôznych poveternostných podmienok v jednom čase bez potreby zaobstarávania drahých 

meracích prístrojov. Meraním V-A a P-V charakteristík taktiež môžeme otestovať správnosť 

nami vytvorených matematických rovníc fotovoltaického panelu. Pre meranie V-A a PV 

charakteristík je potrebné na výstupné svorky panela napojiť variabilnú záťaž, pomocou ktorej 

odmeriame každý bod charakteristík. Na nasledujúcich obrázkoch je zobrazená schéma pre 

meranie V-A a P-V charakteristík, ktoré sú následne vykreslené pre rôzne hodnoty svetelného 

žiarenia a pre rôzne hodnoty teploty okolia. 

 

 

 

 

Obr. 5.3 Ukážkové zapojenie pre meranie I-V a PV charakteristík 

 

Pomocou schémy zobrazenej na Obr. 5.3 sme zmerali charakteristiky pre rôzne 

poveternostné podmienky, ktoré sú kľúčové pre množstvo výroby elektrickej energie. Tieto 

charakteristiky sú zobrazené na obrázkoch nižšie. V skripte pomocou ktorého sme vykresľovali 

jednotlivé krivky do charakteristiky sme nastavovali hodnotu osvetlenia od 200W/m2 až po 

1000W/m2 s krokom 200W/m2, teplota bola pri týchto meraniach nastavená na konštantnú 

hodnotu 25°C . Nasledovne sme vytvorili skript pre meranie charakteristík so zmenou teploty 

panela, upravili sme meranú schému a pri hodnote osvetlenia 1000W/m2 sme menili teplotu od    

-20°C až po 60°C s medzihodnotami 0°C a 30°C. 
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Obr. 5.4 V-A charakteristika pre rôzne hodnoty slnečného žiarenia 

 

Na obrázku Obr. 5.4 je možné pozorovať chovanie sa V-A charakteristiky za zmeny 

množstva slnečného žiarenia. Z tohto obrázku je zrejmé, že vplyvom znižovania sa množstva 

iradiácie dopadajúcej na fotovoltaický panel sa razantne znižuje skratový prúd ISC , kde pri 

„datasheetových“ hodnotách dosahuje veľkosť 8,7A a pri hodnote iradiácie 200W/m2 dosahuje 

necelých 1,8A, čo má za následok rapídne zníženie výstupného výkonu. Hodnota napätia na 

prázdno sa pri znižovaní iradiácie pohybuje z hodnoty 37,5A na približne 34V, kde táto zmena 

napätia má oveľa menší vplyv na zníženie výkonu a je spôsobená konštantnou teplotou  25°C, 

ktorá by sa v skutočnosti pri znížení osvetlenia znižovala tiež. My sme ju ale pre toto meranie 

nastavili ako fixnú hodnotu. 

 

Obr. 5.5  P-V charakteristika pre rôzne intenzity ožiarenia 
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Z obrázku Obr. 5.5 je zrejmé, že FV panel dosahuje pri 1000W/m2 približne o 3W menší 

výkon ako udáva výrobca, čo môže byť spôsobené buď zaokrúhlovaním normovaných hodnôt 

výrobcom fotovoltaického panela alebo to môže byť spôsobené nastavením parazitného odporu 

RS, ktorého hodnotu sme nastavili na 0,15 Ω, vzhľadom na to, že výrobca jeho hodnotu neudával. 

Z charakteristiky je tiež zrejmé, že pri poklese množstva iradiácie dopadajúcej na panel 

o 200W/m2 nám klesne výstupný výkon panelu približne o 50W.  

 

Obr. 5.6 V-A charakteristika, pre rôzne hodnoty teplôt panela. 

 

Obr. 5.7 P-V charakteristika, pre rôzne hodnoty teplôt panela 

 Pri sledovaní grafov Obr. 5.6 a Obr. 5.7 je zrejmé, že zmena teploty má na výkon 

fotovoltaického panelu menší dopad ako zmena osvetlenia. Teploty sme nastavovali v rozmedzí 

od -20°C až do +60°C . Z charakteristiky vyplýva, že bod maximálneho výkonu MPP dosahuje 

vyšších hodnôt pri nižších teplotách.  
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Pri teplote nižšej ako je datasheetová hodnota , napríklad -20°C nám klesne hodnota prúdu 

nakrátko približne o 0,3A , ale stúpne hodnota napätia na prázdno o približne 2,5V. Vo výsledku 

to znamená že nižšie teploty majú priaznivý vplyv na výkon FV panelov a v neposlednom rade aj 

na výkon celého systému. 

Chovanie sa matematického modelu fotovoltaického panelu odpovedá reálnym hodnotám, 

ktoré by sme namerali na laboratórnom modely a taktiež odpovedá teoretickým predpokladom 

o správaní sa FV panelu pri zmene intenzity ožiarenia a pri zmene teploty panela. Ako literatúru 

pre teoretické predpoklady uvádzame knižnú verziu vedeckých výskumov a poznatkov „Solar 

Energy Engineering - Processes and Systems“ od autora SOTERIS A. KALOGIROU [16]. 

 

5.3 MPP sledovač (Maximum power point tracker) P&O 
 

Jednou z najdôležitejších častí funkčného fotovoltaického systému sa v dnešnej dobe 

považuje takzvaný vyhľadávač, alebo sledovač bodu maximálneho výkonu. V dnešnej dobe sa 

môžeme stretnúť s niekoľkými typmi algoritmov, ktoré sa využívajú pre vyhľadávanie bodu 

maximálneho výkonu. Pre naše účely sme si vybrali algoritmus Perturb & Observe, ktorý funguje 

na princípe zmeny napätia alebo prúdu fotovoltaického panelu, až kým sa z FV panelu neodoberá 

maximálny výkon. Ak na fotovoltaickom paneli dôjde k zvyšovaniu prevádzkového napätia, 

dôjde tým aj k zvýšeniu výkonu FV panela, v tom prípade systém zvyšuje prevádzkové napätie 

po krokoch až kým výkon neklesne o krok späť, v tom prípade systém zníži napätie o jeden krok 

a snaží sa dostať ho do bodu kde FV panel dosahoval maximálny výkon. Tento cyklus je 

nekonečný a jeho princíp je v neustálom hľadaní maximálneho výkonu. Pre ukážku princípu 

funkčnosti logiky tohto algoritmu použijeme obrázok Obr.5.8 .  

Pre lepšie vyznanie sa v blokovej schéme sme si jednotlivé bloky očíslovali od 1 do 11. 

V prvej fáze v bloku 1 dochádza k meraniu parametrov FV panelu (napätie a prúd), pomocou 

týchto parametrov sa následne vypočíta dodávaný výkon v bloku 2 . V ďalšom bloku č. 3 

dochádza k porovnaniu dodávaného výkonu s predchádzajúcou hodnotou a podľa toho je táto 

operácia vyhodnotená a posunutá v prípade rovnosti do bloku č. 11 alebo v prípade nerovnosti do 

bloku č. 4. V štvrtom bloku dochádza k porovnaniu veľkostí medzi dodávaným výkonom a jeho 

predchádzajúcou hodnotou, podľa toho sa cyklus posúva do bloku 5 alebo 6 , kde nastáva 

porovnávanie veľkostí napätia pomocou aktuálnej a predchádzajúcej nameranej hodnoty. 

Pomocou blokov 7 - 10 nastáva zvyšovanie alebo znižovanie veľkosti pulznej modulácie a tým 

dochádza k zmene výkonu, až kým nedosiahneme jeho maximálny bod.  

Skutočný algoritmus P&O sa môže líšiť jednotlivým prepojením a logikou a preto obrázok 

Obr. 5.8  uvádzame len ako ukážkový, no jeho princíp je v skutočnosti ten istý. 
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Obr. 5.8 Algoritmus vyhľadávania maximálneho výkonu P&O (Perturb & Observe) 

 

 

 

Obr. 5.9 Matematické zapojenie algoritmu MPPT metódou Perturb & Observe 
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Pomocou algoritmu na obrázku Obr. 5.8  bol zostavený matematický model v Simulinku, 

ktorý pracuje na tom istom princípe a využíva k svojej funkčnosti matematické funkcie z knižnice 

„Math operations“. Tento algoritmus využíva ako vstupné parametre napätie a prúd, a ako 

výstupný parameter využíva pulznú šírkovú moduláciu, ktorá slúži ako vstup do spínacieho prvku 

(IGBT tranzistor) pri DC/DC konvertore napätia, ktorý je následne zapojený na záťaž.  

Schéma matematického zapojenia algoritmu P&O je zobrazená na obrázku Obr. 5.9.  

 

5.4  DC / DC menič napätia 
 

Pre ukážku funkcie vyhľadávania bodu maximálneho výkonu je potrebné výstup z MPP-

trackera napojiť na spínací prvok, v našom prípade na IGBT tranzistor, ktorý je súčasťou boost 

meniča DC/DC.  

Na obrázku Obr. 5.10 je zobrazené zapojenie DC/DC boost (zvyšujúceho) meniča, ktorý je 

riadený pomocou pulznej šírkovej modulácia z MPP-trackera. Jedná sa o nepriamy prenos 

elektrickej energie cez menič, kde dochádza v cievke L k akumulácii elektrickej energie v jej 

magnetickom poli. Na vstupe sa nachádza kondenzátor C1, ktorý potlačuje vstupné zvlnenie a 

odpor R, ktorý reprezentuje straty v  kontaktoch a vo vedení prúdu. Pri privedení napätia na vstup 

meniča sa cievka chová ako spotrebič elektrickej energie. Pri rozopnutí IGBT tranzistora prúd 

preteká zo zdroja a z cievky L do záťaže a kondenzátora C2, kde sa cievka chová ako zdroj el. 

energie, ktorej napätie sa pripočíta k zdrojovému napätiu.  

Dióda D v obvode zabraňuje vybíjaniu sa kondenzátora C2 v prípade zopnutého stavu IGBT 

tranzistora.  Kondenzátor C2 v obvode zabezpečuje dodávanie prúdu do záťaže, v prípade že je 

IGBT tranzistor v zopnutom stave.  Veľkosť napätia na C2 je potom rovné veľkosti napätia na 

záťaži. Veľkou výhodou tohto typu meniča je jeho nízka cena, jednoduchosť zapojenia a to, že 

k jeho funkčnosti nieje potrebný transformátor, ktorý je finančne náročnejší a vyžadoval by 

zložitejšie zapojenie. Nevýhodou tohto typu meniča môže byť zvlnenie výstupného napätia 

a relatívne malý pracovný výkon.  

Na výstupnej strane meniča máme vytiahnuté sondy, ktoré nám slúžia k meraniu prúdu, 

napätia a výkonu daného systému. Na výstupné svorky meniča sa nasledovne zapojí odporová 

záťaž, pomocou ktorej budeme môcť otestovať celý systém aj za pomoci MPP-trackera. 
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Obr. 5.10 Schéma zapojenia DC/DC boost meniča riadeného pomocou PWM modulácie 

 

Pomocou zapojenia na obrázku Obr. 5.11  je možné nasimulovať funkčnosť blokov FV 

panel, MPP tracker a DC/DC zvyšujúceho meniča. Celý systém pracuje do záťaže RZ, ktorú je 

možné ľubovoľne meniť, charakter záťaže je nastavený ako odporový. Z výstupu meniča DC/DC 

máme vytiahnuté sondy do osciloskopu a na displeje, kde sa merajú okamžité hodnoty výstupu.  

 

 

Obr. 5.11 Zapojenie FV panelu, MPP trackera a DC/DC meniča 



 Návrh komponentov stanice v simulinku 

 

61

 

Obr. 5.12 Výstupný výkon v závislosti na čase s MPPT pri záťaži 100 Ohm 

Po spustení simulácie zapojenia z obrázka Obr.5.11 sme pomocou skriptu z prílohy G 

vykreslili jednotlivé výstupné závislosti na čase. V grafe Obr. 5.12 je vykreslená závislosť 

výstupného výkonu na čase nameranom na záťaži RZ. Pri bližšom pohľade na krivku môžeme 

vidieť jej nepatrné zvlnenie, ktoré môže byť spôsobené parazitnými vlastnosťami IGBT 

tranzistora, alebo nastavením frekvencie MPP-trackera. Po tretej sekunde simulácie mala hodnota 

výkonu zanedbateľný nárast a môžeme teda povedať, že bola ustálená na hodnote približne 

243W. Výstupný výkon z Fotovoltaických panelov dosahoval hodnotu približne 247W, to 

znamená, že účinnosť tohto MPP-trackera s meničom dosahuje účinnosť cca 98%. 

Pre porovnanie kriviek výstupných výkonov s MPPT a bez MPPT pracujúcich do rôznych 

záťaží, sme zapojenie z obrázku Obr.5.11 znova o niečo upravili a vykreslili sme nasledovné 

závislosti.  Skript pre vykreslenie simulácie z grafu Obr. 5.13 sme priložili do prílohy. 

 

Obr. 5.13 Porovnanie závislosti výstupného výkonu na čase s MPPT a bez neho. 
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V grafe Obr. 5.13 je vykreslené porovnanie závislostí výstupného výkonu na čase, kde 

modrá a zelená krivka reprezentujú zapojenie s DC/DC meničom riadeným MPP-

trackerom, červená a čierna krivka reprezentuje zapojenie s DC/DC meničom riadeným iba PWM 

bez MPP-trackera. Modrá a červená krivka reprezentuje zapojenie do záťaže s hodnotou 100 

Ohm a následne čierna a zelená reprezentujú zapojenie pracujúce do záťaže 50 Ohm.  

Pri používaní PWM modulácie bez MPP-trackera je pri záťaži 50 Ohm badateľné väčšie 

zvlnenie signálu na výstupe, kde toto zvlnenie môže byť spôsobené  nastavením frekvencie PWM 

signálu, kde pri zmene jej frekvencie sa dá potlačiť veľkosť zvlnenia. Pri práci meniča bez MPPT 

do záťaže 100 Ohm je zvlnenie výstupných kriviek menšie. 

Pri porovnaní jednotlivých kriviek je zrejmé, že veľkosť výstupného výkonu pri práci bez 

MPPT meniča dosahuje pri rôznych hodnotách zaťaženia po ustálení simulácie rôzne veľkosti. 

V prípade záťaže 50 Ohm dosahujeme dvojnásobný výstupný výkon ako pri záťaži 100 Ohm, čo 

znamená že veľkosť výstupného výkonu je pri používaní PWM závislá na veľkosti zaťaženia.   

Naopak pri porovnaní výkonových kriviek nameraných za meničom pracujúcim s MPP-

trackerom je zrejmé, že čas ustálenia je síce odlišný, no po ustálení simulácie dosahujeme aj pri 

rôznych hodnotách zaťaženia rovnaké množstvo výkonu. V praxi to pre nás znamená, že 

výstupný výkon zo systému, ktorý používa MPP-tracker nieje závislý na veľkosti záťaže a bude 

teda vždy dosahovať maximálnej možnej hodnoty výkonu.  

V Prípade porovnania si matematického modelu meniča s MPP-trackerom a laboratórneho 

modelu meniča s MPP-trackerom môžeme zistiť to, že nami simulovaný model má síce 

v princípe rovnakú logiku algoritmu zvyšovania účinnosti prenosu výkonu ako ten laboratórny, 

no na výstupe z nášho modelu výkon dosahuje väčšie zvlnenie ako pri laboratórnom modeli. 

V princípe to znamená to, že laboratórny model je viac prepracovanejší, dokáže pracovať do 

väčších výkonov a jeho prvky a celkové zapojenie sú optimalizovanejšie.  

Výhodou nášho matematického modelu DC/DC meniča s MPP-trackerom, je to , že 

algoritmus vyhľadávania bodu maximálneho výkonu medzi jednotlivými krokmi zvyšovania 

napätia nemá žiadne oneskorenie, čo v praxi znamená to, že krivka ustálenia výkonu má tzv. 

hladký priebeh, kde pri laboratórnom modeli môže byť odozva MPP-trackera nastavená aj na 

niekoľko sekúnd čo by pri vykreslení ustálenia výkonu malo skôr skokový charakter. Dôvod 

nastavenia dlhšej odozvy môže súvisieť s menšou spotrebou elektrickej energie MPP-trackera 

a tým prispievať k zvyšovaniu účinnosti celého systému. 

 

5.5 Nabíjanie batérie Energy Storage 7.0 a batérií el. bicyklov 
 

Pre simuláciu nabíjania  batérie bolo potrebné určiť nabíjacie parametre, ktoré sme vyčítali 

z návodu priloženému k batérii. Budeme teda nabíjať batériu 48V Energy storage 7.0 s  kapacitou 

121Ah . 
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Podľa výrobcu je maximálny nabíjací prúd 80A a naše zapojenie sme nastavili tak, že do 

80% kapacity batérie ju nabíjame konštantným prúdom  a následne až do 100% kapacity 

konštantným napätím. Pomocou nasledujúceho zapojenia sme vytvorili nabíjaciu charakteristiku. 

 

Obr. 5.14 Ukážka zapojenia nabíjania batérie Energy storage 7.0 

 

Obr. 5.15  Graf závislostí nabíjania vybíjania batérie Energy storage 7.0. 



 Návrh komponentov stanice v simulinku 

 

64

Z nabíjacích charakteristík z grafu Obr. 5.15 je možné vyčítať, že úplne vybitú batériu je 

možné nabiť pri jej maximálnom nabíjacom prúde 80A za 2 hodiny. V skutočnosti ale batéria 

nikdy nedosiahne úplného vybitia, a to vďaka BMS obvodom ktoré ju proti podbitiu chránia. 

Našu batériu Energy storage 7.0 budeme vybíjať na max. 20% kapacity, tak aby sme dodržali 

cyklickú životnosť 5000cyklov. Plné nabitie batérie ak dosahuje minimálnu kapacitu 20% 

dosiahneme približne za 1 hodinu a 40 minút. Pri nabíjaní 80A ale budeme musieť odoberať aj 

energiu zo siete, pretože nabíjací výkon v dosahuje hodnotu až 4800W, kde náš FV systém 

dosahuje pri 1000W/m2 hodnotu výkonu 2250W. V prípade že by sme chceli nabíjať batériu iba 

z fotovoltaických panelov pri osvetlení 1000W/m2 a teplote 25°C, nabitie batérie od 0-100% by 

trvalo približne 4 hodiny a 15 minút a v prípade nabíjania od 20-100% približne 3 hodiny 

a 30minút, kde nabíjací prúd by neprekročil hodnotu 40A. 

Pomocou obdobného zapojenia vytvoríme niekoľko typov dnes na trhu používaných batérií 

od firiem Bosch a Yamaha a porovnáme ich nabíjacie charakteristiky s nami vytvorenou 

charakteristikou na obrázku Obr. 4.2 podľa ktorej sme určovali predikciu zaťaženia našej stanice. 

Ako prvú sme vytvorili batériu Bosch a nabíjali sme ju takým prúdom ako odporúča 

výrobca, čiže 4A. Od 0-100% kapacity sme batérii dodali 519,3Wh energie a nabitie trvalo cca 

225 min. V prípade nabíjania batérie od 20-100% sme dodali batérii energiu 419,6Wh za cca 174 

min. V prípade simulácie nabíjania batérie pomocou cycle satiator sme batérii od 0-100% dodali 

520Wh energie za približne rovnaký čas  

 

Tab. 5.1 Tabuľka simulácií nabíjania batérií elektrických bicyklov 

Tabuľka nabíjacích charakteristík batérií elektrických bicyklov  

Výrobca Bosch Bosch Bosch Yamaha Yamaha 

Menovitá kapacita [Wh] 500 Wh 500Wh 400 Wh 400 Wh 500Wh 

Kapacita [Ah] 13,8 Ah 13,8 Ah 11,6 Ah 11,1Ah 13,8Ah 

Menovité napätie [V] 36 V 36 V 36 V 36 V 36 V 

Nabíjací prúd [A] 4A 2A 4A 3,6A 3,6A 

Čas nabíjania  0-100% 225 min. 417 min. 183 min. 193 min. 241 min. 

Dodaná energia 0-100% 519,3 Wh 517 Wh 436 Wh 413,1 Wh 516,4 Wh 

Čas nabíjania  20-100% 174 min. 343 min. 150 min. 163 min. 202 min. 

Dodaná energia 20-100% 419,6 Wh 416,4 Wh 355,6 Wh 336,8 Wh 420,9 Wh 

 

V tabuľke Tab. 5.1 sú zobrazené nasimulované hodnoty nabíjania batérií elektrických 

bicyklov. Zvolili sme niekoľko najpoužívanejších typov batérií od výrobcov Bosch a Yamaha. 

Výrobca neudáva úplne všetky parametre batérie, ktoré bolo potrebné nastaviť pri simuláciách, 

tak sme niektoré parametre (kapacita pri nominálnom napätí, cut-off napätie, využiteľná 

kapacita,) určili ako determinované z programu simulink. Nabíjanie konštantným prúdom 

prebieha približne do 96% kapacity batérie, zvyšné 4% kapacity batérie nabíjame konštantným 

napätím. 

Simulácie a zapojenia nabíjania jednotlivých batérií prikladáme do elektronickej prílohy. 
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V štvrtej kapitole sme sa venovali predikcii zaťaženia, ktorú sme stanovili za predpokladu, 

že cyklista bude nabíjať približne 80 minút 4A nabíjačkou, kde predpokladáme, že pre cyklistu 

nebude priorita nabiť batériu doplna, ale počas svojej prestávky bude chcieť nabiť časť svojej 

batérie tak, aby zvýšil jej dojazd. Predikcia bola stanovená na 200Wh energie pre jeden bicykel, 

kde pri prepočítaní cez účinnosť nabíjačky odoberieme zo siete 210Wh v prípade ak nabíjame 

prázdnu batériu (20% kapacity). Pomocou simulácie sme nabíjali 500Wh batériu Bosch, ktorá 

bola nabitá na 20%, kde za 80 minút sme jej dodali 205Wh energie a dobili sme ju na 59% 

kapacity. Rozdiel 5Wh medzi simuláciou v simulinku a cycle statiatore  je  spôsobený 

nastavovaním jednotlivých parametrov batérie v simulácii, kde v prípade programu simulink sme 

nemali niektoré hodnoty parametrov od výrobcu a preto tento rozdiel považujeme za reálny. 

Predikciu zaťaženia preto nebudeme znova prepočítavať. 

 

5.5.1 Vybíjanie batérie Energy storage 7.0 

 

Pri vybíjaní batérie Energy storage 7.0 vytvorili zapojenie s odporovou záťažou, práve cez 

túto záťaž sme následne vybíjali batériu. Následne si ukážeme tabuľku nabíjania a vybíjania 

batérie Energy storage 7.0 a zapojenie pomocou ktorého sme batériu vybíjali. 

 

Obr. 5.16  Schéma pre vybíjanie batérie s odstavením pri 20% kapacity 

 

Tab. 5.2 Energetická tabuľka nabíjania a vybíjania batérie Energy storage 7.0 

Energetická tabuľka nabíjania a vybíjania batérie Energy storage 7.0 

Hodnota nabíjania / vybíjania Nabíjanie Vybíjanie Účinnosť [%] 

0-100% / 100-0% 7188 Wh 7028 Wh 97,7% 

20-100% / 100-20% 5888 Wh 5770 Wh 97,9% 

Udané výrobcom - - 97,0% 
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Pri preskúmaní tabuľky Tab. 5.2 je zrejmé, že hodnotu účinnosti ukladania energie do batérií 

sme určovali pri využití 100%  kapacity, kde dosahujeme hodnotu účinnosti 97,7% a následne 

sme simulovali ukladanie energie do batérie v prípade využitia 80% kapacity, kde účinnosť 

dosahovala hodnoty 97,9%. V skutočnom zapojení sa ale v batérii Energy storage 7.0 nachádzajú 

BMS obvody, ktoré majú za úlohu chrániť batériu pred prebitím a podbitím. Tieto obvody majú 

tak isto funkciu rozložiť rovnomerne energiu v článkoch. V prípade nášho zapojenia v programe 

simulink ale obvody BMS nepoužívame, pretože všetky potrebné hodnoty, ako je napr. vypínacie 

napätie, sme do simulácie už nastavili. V skutočnosti tieto BMS obvody majú určitú spotrebu 

elektrickej energie a preto v prípade porovnania účinností nami nasimulovaného ukladania 

energie do batérie a výrobcom udávanej hodnoty, je rozdiel 0,9% (v prípade 80% DOD) reálny. 

V prípade účinnosti regulátora dobíjania výrobca neudáva presnú percentuálnu hodnotu, 

udáva len účinnosť z DC do AC v prípade batériového módu, ktorá sa rovná 91%. Do týchto 91% 

je potrebné započítať účinnosť meniča 95% a  účinnosť regulátora, ktorú nepoznáme, no môžeme 

si ju z týchto hodnôt jednoducho matematicky odvodiť. Výsledná účinnosť regulátora vychádza 

96%. Do tohto výpočtu sme nezarátali straty 3%, ktoré vzniknú pri ukladaní energie v samotnej 

batérii. 

 

5.6  DC / AC menič napätia 
 

V tejto kapitole sa budeme venovať premene jednosmerného elektrického napätia na 

striedavé, pomocou ktorého dnes môžeme pripojiť do siete väčšinu spotrebičov. Pre naše účely 

budeme používať DC / AC menič s plným H mostíkom vytvorených pomocou IGBT tranzistorov 

riadených pulznou šírkovou moduláciou PWM. 

 Jedná sa o jeden z najspoľahlivejších spôsobov ako vytvoriť požadovanú krivku napätia na 

výstupe. Striedač pracuje v režime štvorcovej spínacej vlny, kde priemerné výstupné napätie je 

ovládané pulznou šírkovou moduláciou a kde okamžité špičkové napätie je ovládané DC 

napätím. Pri tejto topológii zapojenia je možný problém s parazitnými elementmi transformátora, 

ktoré ak sa neberú do úvahy, tak môžu obmedziť vlastnú rezonančnú frekvenciu transformátora 

a následne maximálnu pracovnú frekvenciu v režime PWM. Samotné parazitné prvky majú za 

následok straty v samotných spínacích prístrojoch. Aby sa v praxi predišlo týmto stratám, je 

potrebné túto topológiu prevádzkovať na zníženej spínacej frekvencii, ktorá vyžaduje zvýšenie 

hmotnosti transformátora [31]. 

V našom zapojení budeme používať napäťový zdroj nastavený na hodnotu 48V , ktoré 

budeme následne premieňať pomocou H zapojenia IGBT tranzistorov a pulznej modulácie na 

striedavú hodnotu 48V,  kde pomocou LC filtra vyfiltrujeme PWM signál  na sínusový 

a následne pomocou lineárneho transformátora premeníme jeho veľkosť na hodnotu amplitúdy 

325V, 50Hz.  
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Obr. 5.17 DC / AC menič riadený PWM s lineárnym transformátorom a LC filtrom 

 

Na schéme Obr. 5.17 je možné vidieť vnútorné zapojenie DC / AC meniča, riadeného 

pomocou pulzov PWM v zapojení s LC filtrom.  Riadenie IGBT tranzistorov je zapojené do 

mostíku „H“, kde riadenie ovládania jednotlivých brán, je realizované pomocou referenčného 

sínusového napätia ktoré je modulované na trojuholníkové (pílovité) napätie. Na nasledujúcom 

grafe si ukážeme porovnanie jednotlivých riadiacich signálov. 

 

Obr. 5.18 Detail sínusového signálu 50Hz namodulovaného na pílovitý signál 
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Na grafe Obr. 5.18 môžeme vidieť sínusový signál (modrý) o frekvencii 50Hz, ktorý je 

modulovaný pomocou nosného pílovitého signálu s frekvenciou 2kHz a v spodnej časti môžeme 

vidieť už namodulovaný signál PWM pomocou ktorého riadime ovládanie brán IGBT 

tranzistorov v spomínanom meniči. 

Na výstupe z IGBT tranzistorov sa nachádza LC filter, ktorý ma za úlohu vyfiltrovať signál 

PWM  a na jeho výstupe je možné vidieť sínusový priebeh s frekvenciou 50 Hz. V miestach LC 

filtra môžeme použiť rôzne kombinácie tohto zapojenia a jeho nastavenie závisí od potreby 

veľkosti filtrácie tzv. „total harmonic distortion“ zo skratky THD, čiže zvlnenia signálu. Tlmivky 

ktoré sa v týchto obvodoch slúžia hlavne na potlačenie symetrickej zložky rušenia v napájacích 

obvodoch a tak isto aj pre potlačenie parazitných väzieb medzi signálovými a riadiacimi 

obvodmi.  

Na ďalšej charakteristike si ukážeme tvar výslednej sínusovej vlny s hodnotou, ktorú sme 

namerali za napäťovým filtrom. Do prílohy taktiež uvádzame charakteristiky namerané 

z niektorých bodov v našom zapojení DC / AC meniča. 

 

Obr. 5.19 Okamžitá hodnota napätia z DC / AC meniča, 50Hz, v závislosti na čase 

 

Na grafickej závislosti z Obr. 5.19 je možné vidieť výslednú veľkosť napätia, ktorú sme 

odmerali na výstupných svorkách meniča DC /AC a z tejto grafickej závislosti môžeme odčítať 

amplitúdu 325V a tak isto je možné odčítať frekvenciu, ktorá dosahuje 50Hz. Pri bližšom 

preskúmaní tejto závislosti si môžeme všimnúť v prvej polvlne prechodový dej ustálenia 

simulácie a amplitúda prvej polvlny dosahuje nepatrne nižších hodnôt ako menovitá hodnota 

výstupného napätia. Tento prechodový dej je možné vyfiltrovať optimalizáciou LC filtra a to 

nastavením jeho parametrov. Optimalizáciu LC filtra sme v našom prípade volili postupným 

nastavovaním jednotlivých prvkov tak, aby výsledné napätie dosahovalo určitej kvality, čiže 

325V / 230Vrms a 50Hz. V prípade nepoužití LC filtra by sme na výstupe z meniča odmerali 

veľmi podobné sínusové napätie (po filtrácii signálu), no toto napätie by v počiatkoch simulácie 

nemalo tento prechodový dej, alebo by bol len veľmi krátky a tým pádom zanedbateľný. 
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Pri porovnaní si matematického modelu DC / AC meniča  a jeho fyzikálneho modelu, je 

potrebné si uvedomiť, že matematický model vychádza len zo zadaných parametrov, čo znamená, 

že model dokáže pracovať len s tým, čo mu zadáme. Teda v prípade ak chceme simulovať aj 

parazitné parametre jednotlivých prvkov zapojenia, ako napríklad odpor vodičov  je potrebné 

tento odpor fyzicky pripojiť do obvodu a nastaviť jeho hodnotu. To isté platí aj pre ostatné 

parazitné parametre prvkov ako sú napríklad IGBT tranzistory. Taktiež je potrebné si uvedomiť, 

že v reálnom zapojení má každý prvok alebo súčiastka určitý maximálny výkon s ktorým dokáže 

pracovať, no v programe simulink sa stretávame s prvkami, ktoré dokážu pracovať do tzv. 

“nekonečného“ výkonu, teda nie sú obmedzené. Cievky, kondenzátory a tranzistory teda treba pri 

návrhu takéhoto meniča voliť s dostatočnou výkonovou rezervou, ale zároveň treba dbať aj na 

samotnú účinnosť tohto meniča a teda voliť veľkosť parametrov vzhľadom na ňu. 

Na schéme Obr. 5.17 je možné si všimnúť, že vytváranie signálov PWM, teda signálu 

trojuholníkového (pílovitého) charakteru a signálu sínusového charakteru je možné vytvoriť 

pomocou bloku z knižnice v Simulinku. Pri fyzikálnych meničoch je potrebné tieto signály ale 

vytvoriť buď analógovo, čo sa dnes už považuje za zastaranú technológiu, pomocou 

mikroprocesorov alebo pomocou iných obvodov na tvorbu PWM. V praxi to pre nás znamená, že 

vytvoreniu takýchto signálov predchádza niekoľko ďalších obvodov a súčiastok, ktoré je potreba 

navrhnúť. Dosiahnutie výsledku premeny jednosmerného napätia na striedavé, teda podlieha 

oveľa náročnejšiemu vývoju a zdĺhavejšiemu procesu výpočtov a optimalizácie jednotlivých 

prvkov.  

V matematickom zapojení takisto nedochádza k zohrievaniu súčiastok ako sú tranzistory, 

ktoré je treba v skutočnosti patrične ochladzovať buď aktívnym alebo pasívnym chladením 

v závislosti od pracovného výkonu. V našom prípade matematického modelu sa predo stretávame 

s idealizovanými prvkami, ktoré podliehajú minimu parazitných vplyvov a preto pri vyhotovení 

fyzikálneho meniča je preto treba dbať napríklad aj na umiestnenie jednotlivých súčiastok. 

 

5.7 Prepojenie jednotlivých komponentov 
 

V závere kapitoly matematického modelovania fotovoltaickej nabíjacej stanice sme 

jednotlivé namodelované prvky prepojili, tak aby sme na vstupe do fotovoltaického systému mali 

slnečné ožiarenie fotovoltaických panelov, teplotu panelov a na výstupe sme dostali striedavé 

napätie o hodnote 325V (230Vrms), 50Hz. Následne si ukážeme zapojenie, bez pripojených 

batérií. 

Ako zjednodušenie a pre lepšiu ukážku tohto zapojenia budeme používať zapojenie s jedným 

fotovoltaickým panelom o výkone 250Wp. Záťaž je nastavená na hodnotu 400 Ohm.  
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Obr. 5.20 Ukážka prepojenia jednotlivých častí FV systému 

Vstupom do FV systému je teplota ktorá dosahuje hodnotu 25°C a iradiácia, ktorá 

dosahuje hodnoty 1kW/m2. Podľa udávaných hodnôt výrobcu by tento panel mal dosahovať 

špičkový výkon 250W. Následne si ukážeme niektoré závislosti, podľa ktorých budeme hodnotiť 

účinnosť tohto zapojenia.   

 

Obr. 5.21 Výstupné parametre z DC/AC meniča 
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V grafických závislostiach Obr. 5.21 je možné vidieť výstupné parametre namerané pri 

záťaži 400 Ohm za meničom DC/AC. Pri detailnejšom preskúmaní si tejto závilosti je zrejmé, že 

zhruba až po čase 0,1 sekundy v cykle nastáva ustálenie prechodového deju, ktorý ovplyvňuje 

výstupné parametre, čiže napätie a prúd. Práve tento prechodový dej je možné ovplyvniť 

detailnejšou optimalizáciou jednotlivých parametrov meniča DC/DC a DC/AC ako sú 

indukčnosti a kapacity a tak isto aj frekvenciou MPP-trackera. Tento prechodový dej sa viaže aj 

na vzorkovací čas, ktorý je nevyhnutný nastaviť na pracovnej ploche blokom „Powergui“. Práve 

tento vzorkovací čas je nevyhnutný pre správny výpočet obvodov a v tomto prípade bol 

nastavený na 0,5*10-5 sekundy, čo je fixný vzorkovací čas.   

Pri priblížení si závislostí z Obr. 5.21 je možné vyčítať výstupný výkon z DC/AC meniča 

a jeho hodnota dosahuje približne 223W, čo z pôvodných 247W určuje účinnosť tohto systému 

na približne 90%. Tento údaj ale pre nás nemusí byť striktne smerodajný, pretože výstupný 

výkon tohto systému a jeho samotná veľkosť je veľmi závislá na optimalizácií parametrov 

meničov,  MPP-trackera a v neposlednom rade aj na nastavení vzorkovacieho času. Následne si 

ukážeme tabuľky nameraných hodnôt zo simulácie. 

 

Tab. 5.3 Tabuľka nameraných hodnôt zo simulácie pre jeden FV panel 250Wp 

Namerané hodnoty v simulácii pre jeden FV panel 250Wp 

Výkon panelu pri 1kW/m2 [W] 247W 

Výkon za MPP-trackerom 237W 

Výkon za DC / AC meničom 223W 

Účinnosť simulovaného modelu 90% 

 

Tab. 5.4 Tabuľka nasimulovaných hodnôt pri zapojení s 9ks FV panelmi. 

Namerané hodnoty zo simulácie pri inštalovanom výkone 2250Wp 

Názov Zaokrúhlená hodnota 

Počet FV panelov 9 ks 

Menovitá hodnota výroby el. en. pri 1kW/m2 2250W 

Skutočná hodnota výroby el. en. pri 1kW/m2 2220W 

Výkon za DC/DC meničom s MPP-trackerom  2130W 

Z výkonu určená účinnosť MPPT a DC/DC meniča 96% 

Výkon za DC/AC meničom + straty v trafe 2067W 

Výkon za DC/AC meničom pri minimalizácii strát v trafe 2090W 

Z výkonu určená účinnosť DC/AC + straty v trafe 97% 

Z výkonu určená účinnosť DC/AC pri minimalizácii strát v trafe 98% 

Straty pri ukladaní 50% energie do batérií 4% 

Straty v prívodných vodičoch 3% 

Celková účinnosť simulovaného systému + straty bez akumulácie 90% 

Nami určená účinnosť systému z kapitoly 4.4 + straty bez akumulácie 88,5% 

Celková účinnosť simulovaného systému  s akumuláciou a stratami 86,5% 

Nami určená účinnosť systému z kapitoly 4.4 s akumuláciou a stratami 85% 
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Pri zamyslení sa nad jednotlivými nameranými hodnotami konštatujeme, že výrobcom 

udávaná hodnota menovitého výkonu FV panelu je síce 250Wp, no jeho skutočný výkon bude 

dosahovať pri iradiácií 1kW/m2 hodnotu 247W (to môže byť spôsobené nastavovaním 

parametrov ako sú sériový a paralelný odpor, ktoré výrobca neudáva a boli stanovené približne). 

Účinnosť systému preto musíme prepočítať z tejto hodnoty.  

Celková účinnosť nami nasimulovaného systému bez akumulácie dosahuje hodnoty cca 

90%, kde podľa výrobcov udávaných hodnôt tento systém bez akumulácie by mal dosiahnuť 

88,5%. To nám dáva rozdiel medzi účinnosťou nášho nasimulovaného systému a účinnosťou 

systému, ktorá bola stanovená matematicky približne 1,5%. Ako sme už spomenuli vyššie, 

účinnosť nami nasimulovaného systému je ovplyvnená hodnotami parazitných parametrov 

v meničoch s ktorými počítame a ktoré nastavujeme, preto považujeme odchýlku 1,5% za reálnu.  

Nami stanovenú hodnotu energetickej bilancie a účinnosti celého systému 88,5% bez 

akumulácie a 85% s akumuláciou, ktorú sme si určili v kapitole 4.4 a tak isto účinnosti 

jednotlivých komponentov použitých v systéme teda budeme považovať za reálne a určené 

správne. Za tohto predpokladu výpočty nieje potrebné znova prepočítavať. 

 

 

Obr. 5.22 Porovnanie bilancie energie za MPP-trackerom a za DC/AC meničom +straty 

 

Na obrázku vyššie porovnávame bilanciu elektrickej energie za MPP-trackerom (červená) 

a za DC/AC meničom  (modrá). V tomto prípade krivky po ustálení dosahujú hodnôt 2130W 

(červená) a 2067W (modrá). Z týchto hodnôt sa dá matematicky odvodiť účinnosť DC/AC 

meniča, ktorá dosahuje 97%.  
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5.8 Zhodnotenia simulácií a teoretické porovnania s fyz. modelmi 
 

V piatej  kapitole sa venujeme matematickému modelovaniu komponentov fotovoltaickej 

nabíjacej stanice pre elektrické bicykle, ktorá pracuje so sieťovým výstupným napätím AC 230V 

a frekvenciou 50Hz.  Pre matematické modelovanie sme v našom prípade používali hlavne 

knižnice „Simscape power systems“ a knižnicu „Math operations“.  

Pri modelovaní fotovoltaického panelu sme si mohli vybrať z rôznych možností 

modelovania, keďže program simulink v knižnici obsahuje už predpripravený model solárneho 

článku, ale tak isto aj predpripravený model fotovoltaického panelu, pri ktorých si blokovo 

dokážeme navoliť ich jednotlivé parametre. My sme si zvolili cestu modelovania fotovoltaického 

panelu podľa jeho ekvivalentného elektrického zapojenia a z neho určených matematických 

rovníc, ktoré sme pomocou knižnice „Math operations“ usporiadali do blokov a z týchto blokov 

sme vyskladali jeden fotovoltaický panel. Parametre tohto fotovoltaického panelu sme nastavili 

ako vstupné hodnoty jednotlivých blokov.  

Ak máme porovnať matematický a fyzikálny model fotovoltaického článku, tak pri meraní 

menovitých parametrov panelov je jednoznačne jednoduchšie použiť matematické modelovanie 

tohto panelu a to práve z dôvodu vyfiltrovania nepriaznivých vplyvov, ktoré nastávajú pri meraní 

fyzikálneho FV panelu v teréne, alebo laboratóriu. Tieto nepriaznivé vplyvy môžu byť napríklad 

nečistoty na fotovoltaickom panely, ktoré môžu zapríčiniť preniknutie menšieho množstva 

osvetlenia cez EVA fóliu a tým pádom znížiť presnosť merania. Ďalším vplyvom môže byť 

nerovnomerné rozdelenie teplôt na fotovoltaickom panely, ktoré môže spôsobovať rôzne 

výstupné hodnoty z fotovoltaických článkov a tým spôsobiť chybu merania. Ako posledným 

nepriaznivým vplyvom môže byť napríklad  nestálosť vlastností jednotlivých článkov, ktoré 

môžu trpieť defektmi ako napríklad tzv. „Slimáčie cesty“ , zostarnutie článkov vplyvom 

slnečného ožiarenia a tým znížiť efektivitu celkového merania.  

Práve z toho dôvodu je matematické modelovanie vhodné na prezentáciu nominálnych 

hodnôt FV panelu, ktoré udáva výrobca, pričom v prípade modelovania rôznych situácií, kde 

dochádza k rôznym vyššie spomenutým nepriaznivým vplyvom je potrebné tieto stavy zahrnúť 

do vstupných parametrov alebo upraviť celkovú schému na meranie vlastností FV panelu, čo 

vedie k oveľa zdĺhavejšiemu procesu simulovania. 

V ďalšom kroku sme sa venovali modelovaniu MPP-trackera v spolupráci s DC/DC 

meničom, ktorý slúži k zvyšovaniu účinnosti výroby elektrickej energie, kde týchto algoritmov 

pre zvyšovanie účinnosti je niekoľko a my sme si pre ukážku funkcie tohto komponentu vybrali 

práve algoritmus „Perturb & Observe“. Jeho princíp spočíva v porovnaní výstupných parametrov 

z fotovoltaického panelu a ich následnej zmene. Poľa tohto algoritmu je možné dosiahnuť vyšší 

výkon fotovoltaického panelu pri práci do rôznych záťaží. 
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V prípade porovnania nášho matematického modelu MPP-trackera s jeho fyzikálnym 

modelom, je zrejmé, že spôsob vyhodnocovania zmien výstupných parametrov z FV panelu 

nastáva takmer okamžite pri matematickom modely, kde pri fyzikálnych modeloch toto 

vyhodnocovanie môže byť nastavené na oneskorenie až niekoľko sekúnd medzi jednotlivými 

výpočtami. Práve toto oneskorenie pri laboratórnych modeloch má za príčinu skokový priebeh 

ustálenia výkonu, kde pri našom matematickom modely, je tento priebeh „hladší“. Ako sme už 

spomenuli v kapitole vyššie, práve nastavenie vyššieho oneskorenia môže viesť k nižšej spotrebe 

elektrickej energie a menšiemu zahrievaniu sa jednotlivých prvkov v zapojení, ktorým náš 

matematický model netrpí, pretože je ideálny.  Jednotlivé ukážky funkčnosti MPP-trackera sme si 

ukázali na meraní výstupných parametrov z DC/DC meniča, kde vstupné parametre ako teplota 

a iradiácia boli nastavené ako konštantné a menila sa len záťaž. Pri FV systéme bez použitia 

MPP-trackera sa výstupný výkon menil v závislosti na zaťažení, kde pri použití MPP-trackera bol 

výkon po ustálení rovnako veľký. Ako už bolo v kapitole vyššie spomenuté, matematický model 

MPP-trackera je len zjednodušený model skutočného fyzikálneho modelu, kde oba môžu 

používať rovnaký princíp pre zvyšovanie účinnosti no hierarchia a logika sa môže líšiť, pričom 

fyzikálny model je oproti nášmu oveľa viac prepracovaný a optimalizovaný, tak aby dosahoval 

čo najvyššiu účinnosť a najnižšiu spotrebu. 

V ďalšom kroku sme sa venovali nabíjaniu a vybíjaniu batérie Energy storage 7.0 kde sme 

robili rôzne simulácie. Ako prvú sme robili simuláciu nabíjania batérie pri jej maximálnom 

nabíjacom prúde, ktorý výrobca udáva 80A. Batéria bola schopná sa nabiť v priebehu 2 hodín do 

plnej kapacity, pri maximálnom nabíjacom prúde. Náš fotovoltaický systéme je dimenzovaný na 

výkon 2250Wp , kde pri výkone 2250W budeme nabíjať batériu prúdom cca 40A, kde nabitie 

tejto batérie trvá približne 4hodiny.  V prípade porovnania našej simulovanej batérie 

a fyzikálneho modelu batérie, je zrejmé, že v našej simulácii sme nemohli nastaviť všetky 

parametre batérie, pretože ich výrobca neudáva. Zo simulácii sme určili hodnotu účinnosti 

ukladania elektrickej energie do batérie, kde výrobca udáva hodnotu 97% a nami nameraná 

hodnota sa pohybuje cca +1%, kde tento rozdiel môžu spôsobiť BMS obvody, s ktorými sme pri 

simulácii nerátali.  

Následne sme urobili niekoľko simulácií pre batérie elektrických bicyklov, kde sme 

používali rôzne typy s rôznymi kapacitami a vytvorili sme pre toto meranie tabuľku nameraných 

hodnôt. Pri preskúmaní týchto simulácií sme určili, že predikcia zaťaženia zo štvrtej kapitoly bola 

určená správne, za predpokladu, že cyklista bude nabíjať svoju batériu cca 80min. v rámci svojej 

prestávky a prioritou pre neho nebude dobiť batériu úplne do plna.  

 Ako posledným komponentom nabíjacej stanice sme modelovali menič DC/AC, ktorý 

funguje na princípe modulácie signálu trojuholníkového a sínusového, ktorý ovláda otváranie 

brán jednotlivých IGBT tranzistorov.  Na výstupe z týchto tranzistorov sa nachádza PWM 

namodulovaný signál striedavého charakteru o veľkosti vstupného napätia. Tak ako bolo 

v kapitole vyššie spomenuté, prvky s ktorými pracujeme pri matematickom modelovaní sú 

ideálne a preto je niektoré ich parazitné parametre potrebné nastaviť, tak aby sa model čo najviac 

podobal fyzikálnemu modelu.  
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V skutočných modeloch DC/AC meničov sa ale vyskytuje mnoho faktorov, ktoré ovplyvňujú 

celkový výkon a tými sú napríklad umiestnenie prvkov v meniči tak, aby sa navzájom 

neovplyvňovali (magnetické pole v okolí prvkov) , zohrievanie sa prvkov, čím nastáva zmena 

vnútorného odporu a tým pádom je vo fyzikálnych meničoch potrebné rátať aj s chladením 

jednotlivých prvkov (napr. tranzistorov), buď aktívne, alebo pasívne v závislosti na množstve 

prenášaného výkonu.  

Tieto faktory sa nás ale pri matematickom modelovaní netýkajú, pretože pracujeme 

s prvkami, ktorých vnútorný odpor je stály a nemenný v závislosti od teploty. Ako už bolo 

v kapitole vyššie spomenuté, je preto potrebné jednotlivé súčiastky fyzikálnych meničov voliť 

optimálne vzhľadom na výkon, ktorý prenášajú a efektivitu, ktorú majú dosahovať. Pri 

fyzikálnych modeloch meničov je potrebné uvedomiť si že ich parametre musia byť dostatočne 

optimalizované tak, aby výstupné parametre dosahovali určitej normovanej kvality tzn.: veľkosť 

zvlnenia signálu THD, frekvencia, amplitúda , atď.  

V neposlednom rade je treba spomenúť, že pri matematickom modelovaní je dôležité 

nastavenie vzorkovacieho času, ktorý môže byť nastavený ako fixný, postupný alebo fázorový. 

Práve veľkosť tohto vzorkovacieho času je kľúčová pre správny výpočet simulácie a tak isto je 

spätá aj s časom výpočtov. Kde v prípade príliš malého kroku, môže byť simulácia zbytočne 

zdĺhavá a zase v prípade príliš veľkého kroku to môže viesť k menšej presnosti simulácie. 

V skutočných fyzikálnych modeloch a pri meraniach sa niečo také ako je vzorkovanie 

nevyskytuje a prechodové javy nastávajú okamžite. Prirovnať to môžeme napríklad k nastaveniu 

vzorkovania na veľmi nízke číslo.   

Ako v poslednej časti sme sa venovali zapojeniu celkového navrhnutého systému, čiže 9ks 

fotovoltaických panelov, MPP-trackera , DC/DC meniča a DC/AC meniča s transformátorom. 

Následne sme urobili simulácie v rôznych stavoch tak, aby sme dokázali určiť bilanciu elektrickej 

energie, ktorú sme zaznamenali do tabuľky Tab. 5.4.. Podľa týchto jednotlivých simulácii bolo 

potrebné vychádzať pri výpočtoch nášho FV systému, ktorý sme navrhli v 4. kapitole. 

Percentuálny rozdiel bilancie medzi nami navrhnutým systémom a nasimulovaným systémom bol 

1,5% , ale vzhľadom na to, že výsledky simulácii sú striktne závislé na nastavovaní jednotlivých 

parametroch berieme tento rozdiel za nepatrný a preto výpočty v kapitole 4 považujeme za 

správne a matematické rovnice z kapitoly 4 teda nebudeme znova prepočítavať.  V prípade 

celkového zapojenia sme rátali účinnosť nabíjania ako fixnú hodnotu 4% (v prípade 50% 

ukladania energie do batérií) a to z toho dôvodu, že hodnota tejto účinnosti závisí práve na 

množstve ukladania energie do batérií a jej hodnota môže dosahovať 0 až 8% (v prípade 

ukladania 100% energie do batérií). 

Pri matematickom modelovaní je potrebné sa zamyslieť nad tým, že samotné modelovanie 

môže vychádzať len z tých parametrov, ktoré mu užívateľ zadá a preto je dobré venovať 

pozornosť nastavovaniu jednotlivých parazitných parametrov (napr. rezistivita prvkov) tak, aby 

celé modelovanie čo najpresnejšie imitovalo reálne fyzikálne modely jednotlivých komponentov.  
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5.9 Možnosti vyhotovenia nabíjacej stanice 
 

Pri fyzickej realizácii projektu je potrebné zamyslieť sa aj nad rôznymi možnosťami 

umiestnenia FV panelov, kde tieto môžu byť umiestnené na streche budovy, na samostatnom 

prístrešku, alebo na zemi. Náš systém sme navrhovali na ideálny sklon 35° aj ideálnu orientáciu 

na juh. V prípade fyzickej realizácie je potrebné jednotlivé zmeny v sklone alebo orientácií 

prepočítať tak, aby bol systém navrhnutý správne. Následne si ukážeme jednu z možností 

vyhotovenia nabíjacieho boxu pre elektrické bicykle. 

 

 

Obr. 5.23 Základný návrh nabíjacieho boxu s prípojkou AC 230V a Bosch 

 

Na obrázku Obr. 5.23 je zobrazený základný návrh jedného nabíjacieho boxu. Nabíjanie 

môže byť realizované pomocou sieťového napätia 230V, alebo pomocou nabíjačky, ktorá sa 

nachádza v nabíjacom boxe. Pre tento box je to konkrétne nabíjačka BOSCH s nabíjacím prúdom 

4A. Práve vďaka tomuto vyhotoveniu, je možné splniť požiadavky na nabíjanie od výrobcu 

batérií, elektrických bicyklov a taktiež šetriť spotrebu elektrickej energie v prípade, že na DC 

konektore nebude pripojené žiadne zariadenie. Táto možnosť je jedna z mnoho možných 

spôsobov vyhotovenia a preto pri fyzickej realizácii môže tento návrh byť odlišný. Cenu tohto 

boxu preto nebudeme do rozpočtu uvádzať. Obdobný princíp by sa použil na nabíjací box pre 

bicykle s batériami od firmy Yamaha. 
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6 ENERGETICKÁ A EKONOMICKÁ ANALÝZA 
 

6.1 Sezónna energetická bilancia navrhovaného systému 
 

Tab. 6.1 Energetická bilancia FV systému 2250Wp v okolí mestečka Hevlín [34] 

  
Výroba 
deň / 
1kWp 

Výroba 
deň / 

2,25kWp 

Výroba 
mesiac / 
2,25kWp 

Priemerná 
spotreba el. 

en. / deň 

Priemerná 
spotreba el. 
en. / mesiac 

Prebytok 
výroby el. 
en. / deň 

Prebytok 
výroby el. en. 

/ mesiac 

Mesiac  [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] 

Apríl 4,56 10,30 309,00 9,06 271,76 1,24 37,24 

Máj 4,51 10,10 313,1 9,06 280,82 1,04 32,28 

Jún 4,49 10,10 303 9,06 271,76 1,04 31,24 

Júl 4,40 9,90 306,9 9,06 280,82 0,84 26,08 

August 4,27 9,60 297,6 9,06 280,82 0,54 16,78 

September 3,52 7,92 237,6 9,06 271,76 -1,14 -34,16 

Október 2,54 5,72 177,32 9,06 280,82 -3,34 -103,50 

Priemer 4,04 9,09 277,79 9,06 276,94 0,03 0,85 

Súčet/Rok - 1944,52 1938,58 5,94 

a Jedná sa o teoretickú predikciu zaťaženia branú ako priemer 
b Jedná sa o teoretickú výrobu el. energie z FV panelov nezaťaženú stratami 

 

V tabuľke Tab. 6.1 je zobrazená energetická bilancia FV systému, ktorého inštalovaný výkon 

dosahuje 2250Wp. Priemerná spotreba elektrickej energie aj so stratami vo FV systéme je určená 

len ako teoretická zo štatistiky a jej hodnota dosahuje 9,06kWh / deň. V poslednom stĺpci 

zobrazujeme prebytok elektrickej energie, ktorú vyrobíme za mesiac. Táto hodnota sa striktne 

viaže na spotrebu elektrickej energie a na predikciu zaťaženia. V skutočnosti sa tento prebytok 

elektrickej energie bude približovať viac k nulovej hodnote, pretože v teplých a slnečných 

mesiacoch predpokladáme väčší odber elektrickej energie následkom väčšieho množstva 

cyklistov. V mesiacoch a september a október zase predpokladáme nižší odber elektrickej 

energie. Prebytok tejto elektrickej energie môže byť spotrebovaný na vlastnú spotrebu objektu 

(osvetlenie, atď). 
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6.2 Rozpočet na nabíjaciu stanicu  
 

V tabuľke Tab. 6.2 je uvedený rozpočet na fotovoltaickú nabíjaciu stanicu s inštalovaným 

výkonom 2250Wp s akumuláciou. Ceny, ktoré sú uvedené v tabuľke sú bez DPH a jej hodnoty sú 

určené z rôznych internetových zdrojov, kde primárna bola pre nás cena komponentov, tak aby 

celkový rozpočet bol čo najnižší.  

 

Tab. 6.2 Rozpočet investičných nákladov na FV nabíjací systém b 

Použité komponenty Počet kusov 
Jednotková cena 

[Kč] a Cena [Kč] a 

FV kábel 4mm2  / 1m 34 22,0 748,00 

Kábel CYKY-J 3x2,5mm2  / 1m 10 16,0 160,00 

Rozvodná skriňa 2 400,0 800,00 

Konektor na pripájanie FV samec + 17 55,00 935,00 

Konektor na pripájanie FV samica - 17 45,00 765,00 

Odpojovač DC 20A 2 68,00 136,00 

Poistka nožová 160A PNA1 2 74,00 148,00 

Poistný odpojovač 125A  2 491,00 982,00 

Zvodič prepätia 48DC  1 964,00 964,00 

Prúdový chránič 30mA  1 639,00 639,00 

Istič 16A 1 87,00 87,00 

Vonkajšia zásuvka IP44 8 58,00 464,00 

Nabíjačka elektrických bicyklov Yamaha 2 3 600,00 7 200,00 

Nabíjačka elektrických bicyklov Bosch 2 3 400,00 6 800,00 

FV panel Trina Solar 250Wp 9 5 200,00 46 800,00 

BMZ 48V batéria Energy storage 7.0 1 93 570,00 93 570,00 

Menič Infisolar  Super 4KW 1 39 100,00 39 100,00 

Konštrukcia na upevnenie panelov 1 10 000,00 10 000,00 

Celkom  - - 210 298,00 

a Cena je uvedená bez DPH 
b Orientačné internetové ceny [11], [26] 

 

Pri detailnejšom preskúmaní tabuľky Tab. 6.2 je možné všimnúť si, že v rozpočte 

jednotlivých komponentov sa nachádzajú aj dve nabíjačky elektrických bicyklov Bosch 

a Yamaha a to z toho dôvodu, že výrobcovia týchto typov elektrických bicyklov vyslovene 

prikazujú nabíjať ich batérie len originálnou nabíjačkou. Vzhľadom na to, že na trhu je dnes 

najviac motorov a batérií od firiem Yamaha a Bosch, naša nabíjacia stanica preto poskytne 

nabíjanie pre batérie od týchto značiek bez potrebného donesenia si vlastnej nabíjačky. Cyklisti 

s batériou od Bosch alebo Yamaha si pohodlne nabijú svoj elektrický bicykel, bez ďalšieho 

potrebného príslušenstva. 
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6.3 Predpokladaná úspora systému 
 

Úspora elektrickej energie je pre nás základný činiteľ, ktorý je kľúčový v investičnom 

rozhodovaní. Navrhnutý energetický systéme dosahuje životnosť približne 20 rokov. Úsporu 

energetického systému budeme preto teda zobrazovať na grafickej závislosti s predpokladom 

úspory za 20 rokov. Cena elektrickej energie v roku 2016 je v prípade sadzby D01d aj 

s paušálnymi 4,824kč za 1kWh a v prípade sadzby D02d je to 4,312kč za 1kWh.  

Poskytovateľom elektrickej energie je E.ON Energie a.s. [32] 

Cenu elektrickej energie budeme v priebehu nasledujúcich 20 rokov uvažovať konštantnú 

a nebudeme počítať s jej zmenou. Taktiež predpokladaná spotreba elektrickej energie bude 

konštantná a nebudeme uvažovať s jej nárastom vplyvom väčšieho množstva el. bicyklov na trhu 

v budúcnosti. Predikciu zaťaženia sme pri 35 bicykloch denne s nabíjaním max. 80min. stanovili 

na hodnotu 7700Wh energie, preto budeme následne počítať s touto hodnotou. Celkový počet dní 

prevádzky je 214 za jednu sezónu a preto priemerná ročná spotreba elektrickej energie dosahuje 

cca 1,648 MWh. Po 20 rokoch prevádzky úspora predstavuje hodnotu pri D01d  158 999kč a pri 

sadzbe D02d  142 124kč. 

 

 

Obr. 6.1 Úspora FV nabíjacej stanice za obdobie 20 rokov pri sadzbe D01d a D02d. 
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6.4 Príjmy z podnikania 
 

Náš fotovoltaický systém bude slúžiť ako nabíjacia stanica pre elektrické bicykle. V tomto 

prípade môžeme túto nabíjaciu stanicu postaviť pri cyklotrase, reštaurácií alebo oddychovom 

mieste pre cyklistov. Každý cyklista, ktorý bude mať elektrický bicykel bude môcť túto 

fotovoltaickú nabíjaciu stanicu použiť v rámci  svojho oddychu, alebo keď bude potrebovať 

zvýšiť dojazd svojho elektrického bicykla.  

V prípade súkromného investora, môže ísť o formu zárobkovej činnosti s tým, že spoplatní 

použitie fotovoltaickej nabíjacej stanice. Veľkosť poplatku bude závisieť na investorovi, no 

poplatok by mal byť čo najnižší, aby oslovil čo najväčšie množstvo zákazníkov, ale zároveň 

dostatočne vysoký aby pokryl náklady na výstavbu tejto stanice. Pre účely tejto diplomovej práce 

budeme uvažovať, že investor spoplatní nabíjanie elektrického bicykla cenou 10kč za jedno 

nabíjanie, ktoré neprekročí 80minút. V štvrtej kapitole sme sa venovali predikcii zaťaženia  

nabíjacej stanice, kde sme zo štatistických údajov stanovili priemerný denný počet cyklistov na 

elektrickom bicykli, ktorí budú nabíjať svoj elektrický bicykel, množstvo cyklistov bolo 

stanovené na priemernú hodnotu 35 za deň. Celkom teda investor za deň vyzbiera od zákazníkov 

350kč. Táto vyzbieraná hodnota ale striktne závisí na počte zákazníkov, nemôžeme preto 

predpokladať stáli obrat 350kč denne. Pre účely výpočtu odpisov a návratnosti preto budeme 

uvažovať priemerný minimálny denný výnos 200kč. Následne urobíme finančné toky pre rôzne 

sadzby za jedno nabíjanie. 

Od januára roku 2016 vstúpila do platnosti rozsiahla novela energetického zákona, ktorá 

umožňuje pripojovanie a prevádzkovanie takzvaných mikro-zdrojov. Jedná sa o možnosť 

prevádzkovať výrobu elektrickej energie s výkonom do 10kW bez licencie pre výrobu elektrickej 

energie. Podmienkou tohto zákona je, že sa musí jednať o výrobu elektrickej energie určenú pre 

vlastnú spotrebu zákazníka. Zmena, ktorá nastala v legislatíve v roku 2016 sa netýka zariadení, 

ktoré sú prevádzkované výhradne za účelom podnikania a to bez ohľadu na inštalovaný výkon. 

Príjmy do 30 000kč ročne budú oslobodené od dane. Náš systém, ale bude vykazovať väčšie 

ročné zisky ako 30 000kč a preto sa bude jednať o príjem z podnikania [33]. 

 

Tab. 6.3 Tabuľka ročných nákladov a výnosov 

Popis  Jednotky Hodnota 

Ročné náklady na obsluhu a údržbu a Kč 3 154,47 

Náklady na poistenie objektu za rok b Kč 315,4 

Súhrn nákladov za rok Kč 3 469,9 

Tržby za rok (350kč /deň) Kč 74 900,0 

Tržby za rok (200kč /deň) Kč 42 800,0 

a Hodnota je určená ako 1,5% z investičných nákladov 
b Hodnota je určená ako 1,5‰ z investičných nákladov 
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Tab. 6.4 Spresňujúce parametre pre výpočet finančných tokov 

Parametre Jednotky Hodnota 

Degradácia FV panelov % / Rok 0,6 

Rast ceny silovej energie % / Rok 4 

Životnosť projektu rok 20 

Diskontná sadzba  % 3,07 

Daň z príjmu %  21 

 

Tab. 6.5 Výsledky jednotlivých metód hodnotenia pre rôzne sadzby 

  
Sadzba za jedno nabíjanie 

 
Jednotky 

200kč /deň (cca 
6kč / nabíjanie) 

10kč / 
nabíjanie 

15kč / 
nabíjanie 

Ročný výnos  Kč 42 800 74 900 112 350 

Doba návratnosti a Roky 6,38 3,61 2,4 

Diskontovaná doba návratnosti b Roky 8,36 4,7 3,14 

NPV čistá súčasná hodnota c  Kč 296339,34 678 939,50 1 123 630,50 

IRR vnútorné výnosové percento d % 16 28 42 

Priemerný ročný finančný tok Kč 32 982,40 58 341,40 87 926,89 

a Podiel súčtu investičných nákladov a priemerného celkového finančného toku 
b Podiel súčtu investičných nákladov a priemerného diskontovaného finančného toku 
c Rozdiel súčtu diskontovaného peňažného toku a investičných nákladov 
d Úroková miera, pri ktorej projekt ešte nieje stratový 

 

V tabuľkách uvedených vyššie je možné nahliadnuť na jednotlivé výsledky metód 

hodnotenia nášho investičného projektu, kde uvádzame aj spresňujúce parametre použité pre 

jednotlivé výpočty. Tabuľku odpisov a celkového finančného toku uvádzame v prílohách tejto 

diplomovej práce.  

Do jednotlivých výpočtov sú zahrnuté aj aspekty ako zvyšovanie cien silovej energie o 4% 

za rok, tak isto uvažujeme aj s degradáciou FV panelov o 0,6% za rok, kde v celkovej tabuľke 

finančných tokov si môžeme všimnúť, že od roku 2024 sa nám vplyvom degradácie týchto 

panelov znížila výroba a preto od tohto roku budeme nedostatky výroby kryť zo siete.  

Z výsledkov hodnotenia našej investície je zrejmé, že investícia je finančne výhodná a počas 

jej životnosti 20 rokov sa nám jej počiatočný kapitál niekoľkonásobne vráti. Všetky tieto aspekty 

ale závisia na množstve zákazníkov. V prípade životnosti stanice 20 rokov, sme vypočítali, že 

minimálna sadzba za nabíjanie jedného bicykla v prípade dodržania štatistických predpokladov, 

tak aby sa nám investícia vrátila bude dosahovať približne 2kč / jedno nabíjanie, ktoré 

nepresiahne 80 minút. Reálna sadzba za nabíjanie elektrického bicykla sa ale bude pohybovať 

niekoľko násobne vyššie, kde predpokladáme rozmedzie 10-15kč. 
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6.5 Záverečné doporučenia jednotlivých možností 
 

Táto diplomová práca sa zaoberá nabíjacou stanicou pre elektrické bicykle napájanou 

z fotovoltaických panelov, ktorá bude pracovať v letnom režime / prevádzke. Naša navrhnutá 

nabíjacia stanica je len návrh a nebude realizovaná. V prípade návrhu stanice, ktorej výsledok 

bude realizovaný je potrebné sa zamerať hlavne na stanovenie predikcie zaťaženia takejto stanice 

a to práve preto, že samotná predikcia kľúčová, pre návrh jednotlivých komponentov, kde pri 

nesprávnom návrhu môže dôjsť k poddimenzovaniu, alebo k predimenzovaniu stanice. 

Pri navrhovaní takéhoto projektu, je potrebné správne stanoviť návrh komponentov 

vzhľadom na sklon a umiestnenie fotovoltaických panelov. Práve vďaka správnemu umiestneniu 

FV panelov, môžeme dosiahnuť väčšie množstvo výroby elektrickej energie ako v prípade 

zvolenia nesprávneho umiestnenia alebo sklonu. Za ideálny sklon sa považuje cca 35° 

orientovaných na juh, no v dnešnej dobe sa môžeme stretávať aj so systémami, ktoré využívajú 

dynamickú optimalizáciu, horizontálne aj vertikálne. V prípade takýchto systémov, je možné 

dosiahnuť až od 40% väčšiu výrobu elektrickej energie. Dokonalým príkladom je FV nabíjacia 

stanica Smartflower, ktorej výkon môže dosahovať až 6kWp z relatívne malej plochy 

fotovoltaických panelov. Nevýhodou takýchto systémov je ale vysoká vstupná cena a potreba 

častejšieho servisu elektro motorických zariadení, čo vedie k väčším nákladom na prevádzku 

a znižuje to tým návratnosť celkovej investície.  

Vzhľadom na to, že naša stanica je navrhnutá na letnú prevádzku, bude teda v zimnom 

období nevyužitá, čo zamedzuje využitie jej celkového potenciálu. Pri návrhu takejto stanice, je 

preto potrebné zvážiť, či takúto stanicu postavíme ako samostatnú, alebo ju pristavíme k objektu 

(reštaurácia, bar, penzión, atď..), ktorý bude potenciál tohto fotovoltaického systému využívať aj 

v zimnom období, kedy je spotreba elektrickej energie väčšia ako v lete. Práve týmto využitím 

našej nabíjacej stanice aj v zimných mesiacoch, dosiahneme rýchlejší návrat investície, čo vedie 

aj k vyššej čistej súčasnej hodnote projektu. 

Pri návrhu jednotlivých parametrov a častí nabíjacej stanice, je dobré venovať dostatok 

pozornosti návrhu akumulačného systému, kde v našom prípade sme stanovili, že naša batéria by 

mala pokryť aspoň 70% dennej spotreby. Túto hodnotu kapacity batérie sme stanovili čisto 

z teoretického hľadiska, ak vieme, že v prípade zamračeného počasia, kde vyrábame menej 

elektrickej energie bude našu stanicu navštevovať oveľa menej zákazníkov a tým pádom aj 

spotreba elektrickej energie bude nižšia. V prípade pristavenia takejto stanice k objektu, ktorý 

bude tiež spotrebovávať jej elektrickú energiu, je potrebné urobiť iný výpočet a návrh 

akumulačného systému. Životnosť samotnej batérie výrobca udáva 5000 cyklov a neudáva 

časové obdobie poklesu kapacity, preto uvažujeme že batériu nebudeme po dobu 20 rokov meniť.  

Komponenty našej nabíjacej stanicu sú navrhnuté tak, že v prípade poddimenzovania 

vplyvom nárastu množstva elektrických bicyklov v budúcnosti, je možné zvýšiť množstvo FV 

panelov až na 18ks a tak isto je aj možnosť pospojovania väčších celkov batérií až do 72kWh. 

V prípade návrhu väčších systémov je vhodné uvažovať o trojfázovom meniči, kde menič 

Infisolar Super 4kW je jednofázový. 
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Vzhľadom na to, že nabíjacia stanica dosahuje životnosť cca 20 rokov, rozhodli sme sa preto 

použiť ako výstupné napätie striedavých 230V a to práve preto, že v dnešnej dobe ešte stále nie 

sú unifikované jednotlivé nabíjacie konektory a výrobcovia ich dosť často menia. V prípade 

použitia jednosmerného napätia a jedného typu konektora by sme sa ukrátili o množstvo 

potenciálnych zákazníkov a návratnosť investície by bola otázna. V prípade použitia striedavého 

sieťového napätia, ktoré je unifikované a požívané v európskej únii je návratnosť nášho systému 

takmer istá, pretože väčšina cyklistov na elektrickom bicykli nosí vlastný adaptér a v prípade 

systémov Bosch a Yamaha, bude naša stanica poskytovať napájanie bez potrebného vlastného 

adaptéru. Tým pádom zvýšime dopyt po nabíjaní na našej stanici u veľkého počtu zákazníkov.  

Ako posledným krokom je potrebné venovať sa rôznym možnostiam celkového vyhotovenia 

nabíjacej stanice tak, aby jej použitie bolo pre zákazníkov intuitívne a zároveň bezpečné, čo sa 

týka nabíjania, ale aj umiestnenia a zamknutia bicyklov. Vzhľadom na to, že sa bude jednať 

o nabíjaciu stanicu pre 8 bicyklov, je potrebné navrhnúť jednotlivé stojany tak, aby bol priestor 

čo najefektívnejšie využitý, ale zároveň aby mali zákazníci dostatok priestoru na manipuláciu 

s bicyklami. Kapacitu nabíjacej stanice je možné zvýšiť až na 10 nabíjacích stojanov, čo je 

normou stanovené maximálne množstvo na jednofázový zásuvkový obvod. 
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7 ZÁVER 
 

Cieľom tejto diplomovej práce je detailnejšie sa priblížiť k problematike týkajúcej sa 

nabíjacích staníc pre elektrické bicykle napájané z obnoviteľného zdroja elektrickej energie 

zálohovaného zo siete.  Práca rozoberá základné princípy elektrických bicyklov, ktoré sa delia do 

rôznych skupín a odlišujú sa či už technológiou pohonu alebo technológiou akumulácie 

elektrickej energie. Každá z týchto technológií má svoje klady a zápory, ktoré sú rozoberané 

v úvode práce.  

Dôležitým krokom práce bolo stanoviť typ obnoviteľného zdroja, ktorý bude slúžiť na 

napájanie nabíjacej stanice. Tento zdroj sme volili ako fotovoltaické panely, práve z dôvodu 

množstva úhrnu slnečnej energie, ktorá ročne dopadne v okolí mestečka Hevlín. Mestečko Hevlín 

bol nami teoreticky určený ako miesto možné k výstavbe takejto stanice a to práve vďaka 

veľkému potenciálu výroby elektrickej energie zo slnka.  

V momente, kedy bolo určené teoretické miesto výstavby nabíjacej stanice, sme mohli prejsť 

na predikciu zaťaženia takejto nabíjacej stanice, ktorá je kľúčová k jej samotnému návrhu. Túto 

predikciu sme stanovili ako teoretickú zo štatistických hodnôt portálu brnonakole.cz, ktorý 

uvádza, že v špičke sezóny touto oblasťou prejde vyše 2000 cyklistov a približne 40 cyklistov na 

elektrickom bicykli. Vzhľadom na to, že stanica bude dosahovať životnosť 20 rokov, musíme 

uvažovať aj s navýšením elektrických bicyklov na trhu a preto sme stanovili priemerné denné 

množstvo cyklistov ktorí prídu nabiť svoj elektrický bicykel na hodnotu 35. Následne sme 

pomocou meraní v programe simulink, ale aj v programe cyclesatiator určili približnú hodnotu 

energie, ktorú dodáme jednému elektrickému bicyklu počas nabíjania. Ako predpoklad predikcie 

uvažujeme, že cyklista bude chcieť nabiť svoj bicykel počas svojej prestávky, ktorá bude 

v priemere do 80 minút. Nebude pre neho totižto prioritné dobiť celú kapacitu batérie, čo 

v priemere môže trvať až do 4 hodín. Predikciu sme stanovili na 220Wh elektrickej energie. 

V návrhu fotovoltaického systému sme započítali všetky aspekty znižujúce výkon samotnej 

stanice a vypočítali sme množstvo 9 fotovoltaických panelov spolu o výkone 2250Wp 

potrebných k napájaniu stanice. Pri stanovení akumulácie nabíjacej stanice sme použili opäť 

teoretický predpoklad, ktorý nám hovorí o tom, že v prípade škaredého počasia , čiže zníženej 

výroby elektrickej energie, budeme mať aj zníženú spotrebu elektrickej energie a čo má za 

následok nižšie požiadavky na kapacitu batérie. Práve tu sme stanovili, že batéria by mala pokryť 

približne 70% dennej spotreby elektrickej energie. Kapacita batérie bola navrhnutá na 121Ah, 

kde výrobca udáva životnosť batérie na 5000 cyklov, čo teoreticky postačuje na celú životnosť 

nabíjacej stanice. Tento predpoklad je čisto teoretický a v prípade skutočnej realizácie stanice sa  

jednotlivé aspekty ako sú kapacita batérie, alebo jej životnosť môžu líšiť a to môže viesť 

k dodatočným investíciám a iným zhodnoteniam samotného fotovoltaického systému. 

Jedným z dôležitých kritérií bolo stanoviť charakter výstupného napätia, ktoré bude v našom 

systéme použité ako sieťových 230V a to z toho dôvodu, aby sme mohli osloviť čo najväčšie 

množstvo zákazníkov, ktorý budú chcieť nabíjať svoj elektrický bicykel. 
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 Vzhľadom na to, že v dnešnej dobe trh s elektrickými bicyklami stále napreduje, nebolo by 

vhodné použitie len jedného typu nabíjacieho konektora, ktorý síce dnes môže byť moderný no 

časom sa stane zastaralým a pre nové typy bicyklov nepoužiteľným. Použitie sieťového napätia je 

preto najuniverzálnejším spôsobom. 

Ako praktická časť diplomovej práce je návrh jednotlivých komponentov v programe 

simulink, ktorým sme si mali overiť návrh našej fotovoltaickej nabíjacej stanice. Jednotlivé 

výsledky simulácií boli vždy okomentované a poprípade zapísané do tabuliek kvôli prehľadnosti 

dát. V samotných simuláciách sme sa venovali verifikácii jednotlivých stanovených kritérií,  

ktoré boli použité pri navrhovaní fotovoltaického systému. Následne sme sa snažili jednotlivé 

simulácie spojiť do celku a porovnať fyzikálne komponenty nabíjacej stanice s jej 

matematickými ekvivalentmi. 

Ako záverečnú časť práce sme sa venovali energetickej a ekonomickej analýze celého 

navrhnutého systému, ktorý bude dosahovať životnosť 20 rokov a snažili sme sa čo 

najvierohodnejšie určiť jednotlivé kritéria hodnotenia investície, ktoré sú kľúčové v investičnom 

rozhodovaní. Pri celkovej analýze systému bolo potrebné započítať jednotlivé možnosti návrhu 

systému a to tak, že sme teoreticky určili sadzbu za jedno nabíjanie. Celkovú analýzu systému 

sme urobili pre niekoľko možností sadzieb za nabíjanie jedného elektrického bicykla, kde 

v prípade sadzby 6kč za jedno nabíjanie bude návratnosť celého systému približne 7 rokov 

a v prípade vyššej sadzbe za nabíjanie je návratnosť oveľa nižšia. V skutočnosti je ale potrebné 

použiť vyššiu sadzbu za nabíjanie, tak aby investícia bola návratová aj v prípade nevyužitia plnej 

kapacity nabíjacej stanice. Samotné hodnotenie investície podlieha teoretickým predpokladom, 

ktoré môžu byť v skutočnosti odlišné , no nieje možné ich presne určiť. Práve preto je potrebné 

dbať aj na rozvoj technológie v budúcnosti, čo môže viezť napríklad k vyššej spotrebe elektrickej 

energie za jedno nabíjanie vplyvom vyšších nabíjacích prúdov samotných nabíjačiek. V našej 

analýze sme sa snažili započítať aj vplyv zvýšenia ceny za silovú energiu a tak isto aj degradáciu 

fotovoltaických článkov vplyvom času. Práve tieto kritériá vedú ku každoročnej zmene 

finančných tokov a spôsobujú predĺženie návratnosti investície.  

Táto práca by mala mať prínos hlavne pre nádejných investorov, ktorý sa rozhodujú nad 

investíciou práve do nabíjacej stanice pre elektrické bicykle a mala by im poskytnúť základné 

predpoklady potrebné k správnemu návrhu stanice, ktorý podlieha rôznym spôsobom 

vyhotovenia a tým pádom vedie k rôznym finančným možnostiam, ktoré sú pre investora 

kľúčové. 
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PRÍLOHY 
Príloha A:  Bloky matematických rovníc fotovoltaického panelu (zväčšená 

verzia Obr.5.1) 

 

 

Ukážka rovnice 5.3 (IPH) zostavenej pomocou knižnice "Math Operations" 
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Príloha B:  Ukážka skriptu vykreslenia I-V a P-V charakteristík s rôznymi 
parametrami 

 

% Tento dokument slúži ako skript k vykresleniu V-A a P-V charakteristík  
% solárneho panelu Trina Solar 250 TSM-PA05 v závislosti na veľkosti  
% slnečného žiarenia a teplote 
  
clc; 
  
% Pre zobrazenie charakteristík podľa zmeny intenzity ožiarenia 
% je potrebné spustiť program s názvom:  
% "Leitman_FV_Panel_charakteristiky_osvetlenie " a spustiť meranie, 
% čas cyklu nastaviť aspoň na 10s  
  
% Pre zobrazenie charakteristík podľa zmeny teploty panela 
% je potrebné spustiť program s názvom:  
% "Leitman_FV_Panel_charakteristiky_teplota " a spustiť meranie, 
% čas cyklu nastaviť aspoň na 10s  
  
% P-V charakteristika 
figure(1); 
hold all; 
plot([U],[P]);  
plot([U1],[P1]);  
plot([U2],[P2]);  
plot([U3],[P3]); 
  
title('P-V charakteristika pre rôzne teploty'); 
xlabel('U[V]'); 
ylabel('P[W]'); 
grid on 
legend({'1000W/m^2 / -20°C','1000W/m^2 / 0°C','1000W/m^2 / 30°C','1000W/m^2 / 
60°C'},'Location', 'NorthWest'); 
  
  
% I-V charakteristika 
figure(2); 
hold all; 
plot([U],[I]); 
plot([U1],[I1]); 
plot([U2],[I2]); 
plot([U3],[I3]); 
  
title('I-V charakteristika pre rôzne teploty'); 
xlabel('U[V]'); 
ylabel('I[A]'); 
grid on 
legend({'1000W/m^2 / -20°C','1000W/m^2 / 0°C','1000W/m^2 / 30°C','1000W/m^2 / 
60°C'},'Location', 'NorthWest'); 
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Príloha C:  Ukážka skriptu pre vykreslenie charakteristík za DC/DC meničom 

 

%   Tento skript slúži na vykreslenie jednotlivých charakteristík 
%   nameraných za DC/DC meničom. Pre porovnanie vykresľujeme menič riadený 
%   MPP trackerom a menič riadený PWM bez MPP trackera.  
%   Pre vykreslenie grafov je potrebne spustiť program s názvom  
%   :"Leitman_FV_MPPT_DCDC_Zataz_PWM_Porovnanie_Rz100_Rz50slx.slx" 
%   čas treba nastaviť aspoň na viac ako 3 sekundy, aby bolo vidno 
%   ustálenie kriviek. 

 

clc; 
figure(1); 
hold all; 
plot([T],[P],'b'); 
plot([T],[P2],'r');  
plot([T],[P1],'k'); 
plot([T],[P3],'g');  
title('Výstupný výkon v závislosti na čase'); 
xlabel('t[s]'); 
ylabel('P[W]'); 
grid on 
legend({'MPPT Rz=100 ohm','MPPT Rz=50 Ohm','Bez MPPT Rz=100 Ohm','Bez MPPT 
Rz=50 Ohm'},'Location', 'NorthWest'); 
axis([0 5 0 250]);  
  
figure(2); 
hold all; 
plot([T],[I],'b');  
plot([T],[I2],'r');  
plot([T],[I1],'k'); 
plot([T],[I3],'g');  
title('Výstupný prúd v závislosti na čase'); 
xlabel('t[s]'); 
ylabel('I[A]'); 
grid on 
legend({'MPPT Rz=100 ohm','MPPT Rz=50 Ohm','Bez MPPT Rz=100 Ohm','Bez MPPT 
Rz=50 Ohm'},'Location', 'NorthWest'); 
axis([0 5 0 2.5]);  
  
figure(3); 
hold all; 
plot([T],[U],'b');  
plot([T],[U2],'r'); 
plot([T],[U1],'k'); 
plot([T],[U3],'g');  
title('Výstupné napätie v závislosti na čase'); 
xlabel('t[s]'); 
ylabel('U[V]'); 
grid on 
legend({'MPPT Rz=100 ohm','MPPT Rz=50 Ohm','Bez MPPT Rz=100 Ohm','Bez MPPT 
Rz=50 Ohm'},'Location', 'NorthWest'); 
axis([0 5 0 160]);  
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Príloha D:  Napätie za IGBT tranzistormi v DC/AC s a bez použitia LC filtra 

 

Napätie za IGBT tranzistormi v DC/AC bez použitia LC filtra 

 

 

 

Napätie za IGBT tranzistormi v DC/AC pri použití LC filtra 
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Príloha E:    Rovnomerné daňové odpisy finančného majetku 

 

Rok ROS [%/rok] 
Počiatočná 

investícia [kč] 
NODP [kč/rok] Zostatková cena [Kč] Oprávka [kč] 

2017 2,15 210298,00 4521,41 205776,59 4521,41 

2018 5,15 210298,00 10830,35 194946,25 15351,75 

2019 5,15 210298,00 10830,35 184115,90 26182,10 

2020 5,15 210298,00 10830,35 173285,55 37012,45 

2021 5,15 210298,00 10830,35 162455,21 47842,80 

2022 5,15 210298,00 10830,35 151624,86 58673,14 

2023 5,15 210298,00 10830,35 140794,51 69503,49 

2024 5,15 210298,00 10830,35 129964,16 80333,84 

2025 5,15 210298,00 10830,35 119133,82 91164,18 

2026 5,15 210298,00 10830,35 108303,47 101994,53 

2027 5,15 210298,00 10830,35 97473,12 112824,88 

2028 5,15 210298,00 10830,35 86642,78 123655,22 

2029 5,15 210298,00 10830,35 75812,43 134485,57 

2030 5,15 210298,00 10830,35 64982,08 145315,92 

2031 5,15 210298,00 10830,35 54151,73 156146,27 

2032 5,15 210298,00 10830,35 43321,39 166976,61 

2033 5,15 210298,00 10830,35 32491,04 177806,96 

2034 5,15 210298,00 10830,35 21660,69 188637,31 

2035 5,15 210298,00 10830,35 10830,35 199467,65 

2036 5,15 210298,00 10830,35 0,00 210298,00 
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Príloha F:    Peňažné toky investície 
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Príloha G:    Zoznam elektronických príloh 

 

Matlab .slx súbory : Leitman_FV_porovnanie_MPPT_DCDCmenic 

 
Leitman_FV_Panel_charakteristiky_teplota 

 
Leitman_FV_Panel_charakteristiky_osvetlenie 

 
Leitman_FV_Panel_charakteristiky 

 
Leitman_FV_MPPT_DCDC_Zataz_PWM_Porovnanie 

 
Leitman_FV_MPPT_DCDC_Zataz 

 
Leitman_FV_meranie_MPPT 

 
Leitman_FV_porovnanie_MPPT_DCDCmenic 

 
Leitman_FV_MPPT_DCDC_Zataz_PWM_Porovnanie_Rz100_Rz50slx 

 
Yamaha_500Wh_nabijanie 

 
Yamaha_400Wh_nabijanie 

 
LifePO4_vybijanie 

 
LifePO4_CC_CV_2200W_35A 

 
LifePO4_CC_CV_80A 

 
LifePO4_CC_CV 

 
Kontroler_bateria_nabijanie 

 
Bosch_500Wh_nabijanie_2A 

 
Bosch_500Wh_nabijanie 

 
Bosch_400Wh_nabijanie 

 
9_FV 

 
DC_AC_menic 

 
FV_250Wp_DC48V_AC230_zataz_400Ohm 

  
Matlab .m súbory : VA_PV_charakteristiky_teplota 

 
VA_PV_charakteristiky_osvetlenie 

 
Skuska_MPPT_Rz100_Rz50 

 
Skuska_MPPT_RZ100 

 
Skuska_MPPT_bez_MPPT_Rz100_Rz50 

 
Skuska_MPPT_bez_MPPT_RZ100 

 
Skuska_MPPT_bez_MPPT 

 
Skuska_MPPT 

 
Skuska_bez_MPPT_Rz100_Rz50 

 
Meranie_MPPT_DCDC_charakteristiky 

 
Nabijanie_vybijanie 

 
Graf_nabijania 

 


