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ABSTRAKT 

Práca systematizuje návrh fotovoltaických ostrovných systémov, prináša všeobecný pohľad 

na súčasné možnosti a predstavuje jednoduchú a prehľadnú príručku pre projektantov. Prvá časť 

je venovaná popisu parametrov, funkcií a porovnaniu prvkov ostrovného systému a výberu medzi 

najpoužívanejšími technológiami. V práci je sústredená pozornosť na výber vhodných prvkov 

tak, aby ako celok vytvárali efektívny a bezpečný systém. Druhá časť sa okrajovo venuje 

zákonom ktoré sa vzťahujú na inštaláciu systémov tohto typu. Výsledkom teoretických postupov 

a ako posledná časť práce je príklad dimenzovania malého ostrovného systému. 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:  ostrovný systém, fotovoltaika, návrh sebestačného systému 
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ABSTRACT 

This thesis systematize a design of stand-alone photovoltaic systems, provides a general view 

of the current possibilities and represents simple and lucid manual for designers. The first part is 

dedicated to the description of parameters, functions, comparison of the elements of the off-grid 

system and selection between the most commonly used technologies. The thesis focuses attention 

on the right selection of appropriate elements to create an effective and safe system. The second 

part is peripherally dedicated to law related to installation of systems of this type. The result of 

theoretical practice and the last part is an example of sizing a small island system. 

 

KEY WORDS:  off-grid system, photovoltaics, stand-alone system design 
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ZOZNAM SYMBOLOV A SKRATIEK 
 

Symboly: 

W [J, Ah]– work (práca)  

Q[C] – quantity of charge (elektrický náboj)  

P[W] – power (výkon)  

t[s] – time (čas)  

R[Ω] – resistance (elektrický odpor) 

I [A]– current intensity (elektrický prúd) 

U [V] – voltage (napätie) 

s [mm
2
] – prierez 

η[-] – účinnosť  

 

Skratky: 

AC – alternating current (striedavý prúd)  

DC – direct current (jednosmerný prúd) 

OZE – obnoviteľný zdroj energie 

PWM – pulse width modulation (impulzová šírková modulácia) 

MPPT – maximum power point tracking (sledovanie maximálneho pracovného bodu) 

IN – input (vstup) 

OUT – output (výstup) 

VRLA – valve-regulated lead-acid (ventilom regulovaná olovenno kyselinová) 

LIFEPO4 – lithium iron phosphate (lítium železo fosfát) 

LIFEYPO4 – lithium iron yttrium phosphate (lítium železo ytrium fosfát) 

AGM – absorbed glass mat 

PV – photovoltaic (fotovoltaický) 

nn – nízke napätie 

mn – malé napätie 

HSE – hospodárenie s energiou 

FVE – fotovoltaická elektráreň 

PVGIS – photovoltaic geographical information system (fotovoltaický geografický informačný 

systém Európskej únie) 

DOD – depth of discharge (hĺbka vybíjania)
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1 ÚVOD 
 

Táto bakalárska práca pojednáva o problematike návrhu ostrovných systémov.  Ide 

o systémy ktorých napájanie je zabezpečené pomocou obnoviteľných zdrojov energie (OZE) 

postavené v blízkosti objektu. Pod OZE rozumieme energiu zo slnka (slnečná energia, energia 

vodného toku, veterná energia) a energiu z vnútra zeme (geotermálna energia). V tejto práci sa 

však budem venovať iba zariadeniam využívajúcim slnečnú energiu – fotovoltaickým ostrovným 

inštaláciám.  

Ostrovný systém zabezpečuje užívateľovi energetickú sebestačnosť a v niektorých prípadoch 

je jedinou možnosťou prístupu k elektrickej energii. Využitie nájdeme najmä v lokalitách s 

nízkou spoľahlivosťou dodávky elektrickej energie (III. stupeň a časté výpadky energie) alebo na 

miestach bez možnosti dodávky energie (poľné nemocnice, horské chaty).  

Cena týchto zariadení neustále klesá vďaka novým technológiám výroby zvyšujúcich 

efektivitu a znižujúcich náklady ale ceny klesajú aj pre rastúcu konkurenciu z Ázie. To 

samozrejme zosilňuje trend používania obnoviteľnej energie v domácnostiach.  

Účel mojej práce teda spočíva v popísaní vlastností a technických parametrov prvkov 

systému a v popise návrhu menšieho ostrovného systému, pod čím sa rozumie malý objekt ako  

rodinný dom alebo chata. Cieľom je taktiež ujasniť postup návrhu takéhoto systému a určenie 

dôležitých kritérií, podľa ktorých sa prvky ostrovného systému dimenzujú. Pri návrhu si treba 

uvedomiť najmä základné potreby užívateľa, či bude využívať zariadenie iba sezónne, alebo 

celoročne a aké spotrebiče bude v budúcnosti používať.  

Aby sme mohli začať navrhovať  systém na mieru potrebujeme zistiť dôležité informácie od 

zákazníka. Ak tvoríme typizovaný systém bez podrobných požiadaviek, musíme voliť určité 

rezervy, ktoré nám zaručia funkciu systému vo všetkých oblastiach a typoch umiestnení. Ako 

obecný príklad pre návrh systému na mieru navrhneme kombinovanú sieť pre podmienky malého 

rodinného domu v oblasti Brno. Sieť striedavého prúdu bude napájať typické spotrebiče 

používané v domácnosti, sieť jednosmerného prúdu bude napájať osvetlenie. 
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2 POPIS FOTOVOLTAICKÉHO OSTROVNÉHO SYSTÉMU  
V tomto systéme je zdrojom elektrickej energie fotovoltaický panel, ktorý dodáva energiu do 

akumulátorov cez solárny regulátor.  Z batérií sa energia odoberá pre napájanie DC spotrebičov 

na malé napätie, a ďalej je premenená na fázové napätie pre napájanie AC spotrebičov. Tento 

systém znázorňuje bloková schéma. 

Bloková schéma: 

 

Obrázok 1 - bloková schéma ostrovného systému 

 

Prvky ostrovného systému: 

Fotovoltaické panely – Jediný zdroj energie v tomto systéme. Generujú nám DC napätie určitej 

hodnoty, s ktorým sa ďalej pracuje  a mení sa podľa potreby. 

Solárny regulátor – Priame pripojenie panelov na akumulátory sprevádza mnoho problémov, 

vďaka ktorým je použitie nabíjača nevyhnutné. Okrem optimálneho nastavenia napätia a 

nabíjacieho prúdu tento prístroj zabezpečuje aj rôzne ochrany panelov aj akumulátora. 
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Akumulátory – Nevýhoda fotovoltaických panelov je ich absencia pri výrobe energie počas 

noci. Ich fyzikálna podstata ich predurčuje na prácu cez deň, to znamená, že energia vyrobená cez 

deň musí byť uložená do akumulátorov, aby mohla byť pokrytá spotreba aj počas noci. 

Jednoducho povedané ak všetku energiu s panelov neodoberajú spotrebiče, ostatok vyrobenej 

energie sa ukladá do akumulátorov. 

DC/AC menič – Je nevyhnutný ak je potrebná striedavá sieť (AC). 

Záložný zdroj – slúži ako záloha fotovoltaických panelov, alebo ako doplnkový zdroj pre 

pokrytie energie pri nízkej intenzite slnečného žiarenia (obdobie zimy) 

DC spotrebiče – Z hľadiska efektivity a menších nárokov na DC/AC menič je vhodné napájať 

niektoré spotrebiče priamo z batérií, obecne sú to svietidlá alebo niektoré zariadenia DC. 

AC spotrebiče – Spotrebiče pracujúce na 230 V / 50 Hz alebo iné (110 V) 
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3 PRVKY OSTROVNÉHO SYSTÉMU 

3.1 Fotovoltaické panely 

Zdrojom energie v fotovoltaických ostrovných systémoch sú fotovoltaické panely. Na trhu sa 

vyskytujú 3 typy panelov, ktoré sú vhodné pre menšie inštalácie, každý typ predstavuje určité 

výhody a nevýhody. Ceny všetkých troch typov panelov sú v súčasnosti porovnateľné. 

 

Polykryštalické panely: 

Tieto panely je vhodné inštalovať na také miesta, kde nie je možné nasmerovať panely 

ideálne alebo na miestach kde je často intenzita slnečného žiarenia znížená meteorologickými  

podmienkami. Samozrejme ich použitie pri ideálnom nasmerovaní je najvýhodnejšie, avšak tu 

majú menšiu účinnosť ako panely monokryštalické. [3] 

Cena: cca 2000-5000 Kč */ 100 Wp – cena za 100Wp klesá s veľkosťou panelu 

Plocha: 140 Wp
 
/ 1 m

2
 

Výhody:  

 Dokážu spracovať rozptýlené (difúzne) žiarenie s oveľa väčšou efektivitou ako 

monokryštalické panely => jeho výhodou je dodávanie väčšieho výkonu ako monokryštál 

s rovnakým nominálnym výkonom pri zlých meteorologických podmienkach  [2] 

Nevýhody:  

 Menšia účinnosť pri priamom ožiarení (10-14%) 

 Účinnosť časom klesá rýchlejšie ako u monokryštalických panelov [2] 

 Pokles účinnosti s teplotou 

 

 

Obrázok 2 - polykryštalický panel 
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Monokryštalické panely: 

Majú najväčšiu účinnosť zo všetkých troch typov panelov pri nasmerovaní smerom priamo 

k slnku. Ich výkon však dramaticky klesne pri menšej intenzite priameho žiarenia na rozdiel od 

druhých dvoch technológií. 

Cena: cca 2000 - 7000 Kč */ 100 Wp – cena za 100Wp klesá s veľkosťou panelu 

Plocha: 170 Wp
 
/ 1 m

2
 

Výhody: 

 Väčšia účinnosť pri priamom ožiarení (13-17%) [2] 

Nevýhody: 

 Nízky výkon pri malej intenzite osvetlenia 

 Nedokážu účinne spracovať rozptýlené žiarenie [2] 

 Pokles účinnosti s teplotou 

 

Obrázok 3 - monokryštalický panel 

Amorfné panely: 

Rovnako ako polykryštalické panely dokážu spracovať difúzne žiarenie z okolia.  

Cena: cca 2000-3000 Kč */ 100 Wp 

Výhody:  

 Dokážu spracovať rozptýlené žiarenie (rovnako ako polykryštalické panely) [2] 

Nevýhody:  

 Nižšia účinnosť (8-9%) 

 Nižšia životnosť ako monokryštalické a polykryštalické panely 

 Väčšie rozmery ako u kryštalických panelov: 70 Wp / 1 m
2
 [2] 

 

Obrázok 4 - amorfný fotovoltaický panel 

* ceny komponentov sú odvodené s viacerých modelov rôznych značiek (začiatok roku 2013) 
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3.1.1 Problém premenlivej intenzity žiarenia počas roka 

Hlavným problémom pri získavaní elektrickej energie zo slnka je, že intenzita slnečného 

žiarenia v priebehu roka je rôzna (Obrázok 5), pričom rozdiel medzi zimou a letom je viac ako 

dvojnásobný. To predstavuje problém v návrhu systému, pretože ak by sme výkonovo navrhli 

systém na zimné obdobie, bol by v letnom období niekoľkokrát predimenzovaný a k tomu by sme 

množstvo energie museli spotrebovať navyše. Ďalším riešením  je dimenzovať systém na 

priemernú výrobu v roku a v období s nedostatkom energie použiť záložný generátor. Na rozdiel 

od strednej Európy je v Karibskej oblasti v priebehu roka približne rovnaká intenzita a v takejto 

oblasti by sa dimenzovalo na mesiac s najmenšou hodnotou intenzity bez použitia generátora. 

 

 

Obrázok 5 - zmena intenzity dopadajúceho žiarenia v niektorých oblastiach sveta pri 30° sklone 

povrchu [34] 
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3.1.2 Potrebný výkon panelov 

Ak sme určili miesto a zvolili sklon dostaneme hodnotu intenzity slnečného žiarenia 

H[kWh/m
2
] a využiteľnú plochu pre panely A[m

2
]. Potrebný výkon panelov v kWp teda 

dostaneme ako:  

  
      

  
 

(3.1) 

 

 

W je denná  spotreba v mesiaci, na ktorý sa vzťahujeme, Ed je energia v kWh ktorú 

dostaneme z 100 Wp panelu za deň. 

 

3.1.3 Obhliadka miesta inštalácie 

Prvým krokom pri návrhu ostrovného systému  je získavanie informácií o objekte alebo 

mieste kde má byť elektráreň umiestnená. Je potrebné zistiť umiestnenie panelov (strecha 

budovy, terasa, na úrovni zeme), využiteľný priestor a následne fakt, či by mohli počas dňa 

zatieňovať niektoré objekty sústavu panelov. Vyťažiteľnosť energie z využiteľnej plochy sa dá 

určiť zo štatistík databázy slnečného žiarenia. 

 

Obrázok 6 - priemerné ročné hodnoty slnečného žiarenia v ČR (v kWh/m
2
) [20] 

 

Systémy s automatickým natáčaním panelov si dokážu zistiť najlepšiu orientáciu, ale ak 

tento systém nepoužívame, musíme zvoliť optimálnu orientáciu a smer vzhľadom na obdobie 

využívania v priebehu roka a umiestnenie objektu. 

Ak vyžadujeme celoročnú prevádzku pri približne stále rovnakom odbere, ideálny sklon pre 

strednú Európu sa pohybuje medzi 60-70° s orientáciou na juh [25]. Je to pretože pri tomto 

sklone získame najviac energie zo slnka v mesiacoch, v ktorých je slnka najväčší nedostatok (pre 

strednú Európu je to mesiac December). Pri čisto letnej prevádzke je to ideálne 35° na juh. Sumu 

energie ktorú dostaneme v priebehu roka zo 100 Wp fotovoltaických panelov získame po zadaní 

vstupných dát z webového systému Európskej únie - aplikácie PVGIS (Tabuľka 1). [32]  
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Vstupné dáta aplikácie PVGIS (pre oblasť Brno): 

 Sklon panelov a miesto budovy: 35° 

 Výkon panelov: 100 Wp  

 Odhadované straty v dôsledku nízkej teploty a žiarenia (vypočítal PVGIS): 12.1%  

 Odhadované straty vplyvom odrazu žiarenia: 3.0% (vypočítal PVGIS) 

 Odhadované straty systému (káble, striedač, regulátor, batérie): 14.0%  

Tabuľka 1 - denný a mesačný energetický zisk systému 100 Wp 

Mesiac Ed  Em  Hd Hm  

1 0,1 3,22 1,26 39,2 

2 0,18 5,6 2,27 63,4 

3 0,28 8,76 3,68 114 

4 0,38 11,5 5,23 157 

5 0,38 11,7 5,34 165 

6 0,38 11,5 5,45 164 

7 0,37 11,6 5,37 166 

8 0,36 11,2 5,15 160 

9 0,29 8,81 4,6 122 

10 0,2 6,15 2,63 81,4 

11 0,12 3,52 1,48 44,3 

12 0,09 2,91 1,15 35,8 

Ročný priemer 0,26 8,04 3,63 109,34 

Ročne   96,47   1312 

 

 

Obrázok 7 - energetický zisk 100 Wp panelu v priebehu roka 

 

Z Tabuľka 1 alebo Obrázok 7 získame priemernú výslednú hodnotu energie [kWh] ktorú 

dostaneme pri danom nastavení z panelu o výkone 100 Wp.  
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3.2 Solárne regulátory 

Na trhu sa vyskytujú dva druhy zariadení ktoré riadia nabíjací proces batérií a odoberanie 

výkonu z panelov a to PWM solárny regulátor a MPPT menič. 

3.2.1 PWM solárny regulátor – popis funkcie 

Jeho hlavnou funkciou je stabilizácia napätia z panelov na hodnotu vhodnú pre nabíjanie 

akumulátorov. Obsahuje obvody, ktoré rozumne regulujú nabíjací proces, dbajú na pokles napätia 

panelov pod únosnú hranicu,  odpojenie pri plnom nabití akumulátorov a ďalej obsahujú tieto 

nevyhnutné ochrany: ochrana pred skratom, ochrana pri prepólovaní, ochrana pred hlbokým 

vybitím, ochrana pred spätným prúdom z panelov.  [3] 

Výhody:  

 Nízka cena (1500-3500 Kč */ kW) 

Nevýhody:  

 Malý rozsah napájacích napätí  

 Nedokáže pracovať efektívne alebo vôbec ak pracujú panely na malý výkon oproti 

menovitému 

3.2.2 MPPT menič – popis funkcie 

MPPT menič (Max Power Point Tracker - monitorovanie maximálneho pracovného bodu 

panelov) plní v ostrovnom systéme úlohu solárneho regulátora, avšak s viacero výhodami.  

Na rozdiel od PWM solárneho regulátora tento menič nabíja akumulátory efektívnejšie, 

pretože jeho základ tvorí znižujúci DC/DC menič ktorý dokáže zmeniť vstupné napätie na 

optimálne napätie pre nabíjanie batérií pri efektivite až 98% a pri prepočte prevodu aj zvýšiť 

prúd, ktorý dodávajú panely (Platí podmienka že napätie generované panelmi > nabíjacie napätie 

batérií). Dokáže spracovať veľký rozsah napätí a premeniť ho na napätie vyžadované batériami. 

[3] 

 

Výhody: 

 Vysoká účinnosť aj pri veľkých rozdieloch napätí IN/OUT 

 Veľký rozsah napájacích napätí 

 Umožňuje meniť vysoké vstupné napätia (napr. 150 V) na nízke výstupné 

(12, 24, 48 V), čo je výhoda – menší priemer prívodných vodičov z panelov. 

 Zvyšuje účinnosť premeny slnečného žiarenia na elektrickú energiu v paneloch 

 Dokáže pracovať efektívne aj pri zlých slnečných podmienkach (vďaka technológii MPPT) 

Nevýhody: 

 Vyššia cena (3500-7500 Kč */ kW) – s výkonom klesá cena na kW 

 

* ceny komponentov sú odvodené s viacerých modelov rôznych značiek (začiatok roku 2013) 



  3 Prvky ostrovného systému 

 

23 

3.2.3 Voľba vhodného solárneho regulátora 

Solárny regulátor musí dokázať spracovať výkon panelov a účinne regulovať nabíjací proces 

akumulátorov. Drahší MPPT menič dokáže získať z panelov asi o 30% viac energie ako klasický 

solárny regulátor (PWM) (Obrázok 8). MPPT je taktiež vhodnejší z hľadiska perspektívneho 

plánu rozšírenia výkonu panelov (veľký rozsah napätí, adaptabilita).   

Ak sú solárne moduly umiestnené od batérií a solárneho regulátora vo veľkej vzdialenosti 

(Moduly sú na streche 2. poschodového domu alebo na záhrade a regulátor s akumulátormi sú v 

pivnici), oplatí sa zapojiť ich do série a v konečnom dôsledku znížiť prierez vodičov.  V tomto 

prípade použijeme pravdepodobne MPPT menič, pretože dokáže premeniť vyššie napätie (>100 

V) na 12 V s veľmi malými stratami.  

V prípade ak by boli solárne moduly blízko akumulátorom, (strecha bungalovu  a prízemie) 

môžeme panely spojiť tak, aby dodávali nižšie napätie, ktoré už dokáže spracovať aj lacnejší 

PWM solárny regulátor. PWM regulátor volíme aj v prípade, keď ide o veľmi malý systém 

(rádovo 100-vky Wp) a systémové napätie je iba o niekoľko percent menšie ako výstupné napätie 

panelov. Ak máme zvolený typ regulátora, jeho výkon zvolíme podľa maximálneho prúdu ktorý 

dokážu dodať solárne moduly Im – býva udávaný výrobcom, ak máme zapojené panely 

paralelne, tieto prúdy sčítame a výsledný prúd je najmenšia hodnota na ktorú musí byť regulátor 

stavaný. [3] 

 

 
Obrázok 8 - prírastok výkonu pri použití MPPT [33] 
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3.3 Akumulátory 

Základné požiadavky na vhodný typ akumulátora:  

 Potreba vysokej odolnosti cyklického nabíjania a vybíjania  

 Nízky stupeň samovybíjania 

 Schopnosť regenerácie z hlbokého vybitia 

 Vysoká hodnota energetického výkonu 

3.3.1 Typy akumulátorov používaných v ostrovných systémoch: 

 

Trakčný akumulátor zo zaplavenými elektródami [3]  

Výhody:  

 Cena: 3000-4000 Kč */ kWh 

Nevýhody:  

 Nemožno umiestniť do obytného priestoru, musí byť umiestnený na dostatočne odvetranom 

mieste, kvôli plynom ktoré unikajú pri elektrolýze – vodík, kyslík.  

 Vysoké samovybíjanie (3-20% kapacity za mesiac závisí od konkrétnej technológie) 

 Pomerne malá hustota energie (30-40 Wh / kg), veľká hmotnosť (25 kg / kWh) 

 Nízky počet cyklov 

 Pomalé nabíjanie (0,2 C ( I=0,2 . kapacita batérie )) 

Špeciálne pre použitie vo fotovoltaických systémoch sa používa trakčný akumulátor 

s rekombinačným systémom – špeciálny akumulátor zo zaliatymi elektródami  – môže používať 

rekombinačný systém a tým sa zmenší interval údržby a únik aerosólov na minimum. 

 

LiFePo4 [16]:  

Tieto moderné akumulátory sú čoraz častejšie používané vďaka týmto hlavným výhodám:  

 Možno umiestniť takmer kdekoľvek v akejkoľvek polohe 

 Veľmi nízke samovybíjanie (< 3 % / mesiac) 

 Sú šetrnejšie k životnému prostrediu (neobsahujú olovo ani kadmium) 

 Vysoká  hustota energie (90 Wh / kg), malá hmotnosť (cca 11 kg / kWh) 

 2x väčší počet cyklov ako u olovených akumulátorov (2500 pri 80% DOD) 

 Rýchle nabíjanie (až 0,5 C, max 3 C) 

 Pracovný prúd 3 C, krátkodobo až 20 C 

Nevýhody: 

 Cena: 10000 – 14000 Kč */ kWh 
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Ventilom riadené olovené kyselinové akumulátory (VRLA) [3]:  

1. AGM 

Olovo a elektrolyt sú viazané do sklolaminátových mikrovlákien, nedochádza k úniku vodíku 

a kyslíku ako pri klasických olovených akumulátoroch vďaka pretlakovému ventilu.  

Výhody:   

 Veľká využiteľná kapacita 

 Bezúdržbovosť 

 Možné umiestniť kdekoľvek v akejkoľvek polohe 

 Malé samovybíjanie (1-3% za mesiac) 

Nevýhody: 

 Cena: 4000-5000 Kč */ kWh 

 Menší nabíjací prúd ako u olovených akumulátorov (0,06 C) 

 

2. Gélové:  

Kyselina sírová je vo forme gélu, obsahuje pretlakový ventil ktorý zabraňuje úniku látok. 

Výhody:  

 Vyššia využiteľná kapacita ako u akumulátorov zo zaplavenými elektródami, veľmi malé 

samovybíjanie (1-3% za mesiac), vďaka tomu že je kyselina sírová vo forme gélu je tento typ 

akumulátoru vhodný na umiestnenie takmer kdekoľvek – odolnosť voči otrasom, nehrozí 

vytečenie.   

 Možné umiestniť takmer kdekoľvek v akejkoľvek polohe 

 Sú odolnejšie voči hlbokému vybíjaniu ako AGM 

Nevýhody:  

 Menší nabíjací prúd ako u olovených akumulátorov (0,06C) 

 Z uvedených batérií dokáže dodať najmenší prúd 

 Cena: 4500-6000 Kč */ kWh  

 

Štartovací akumulátor:  

Nevhodný pre použitie vo fotovoltaike, nízka využiteľnosť kapacity, nízka životnosť, 

nevydrží hlboké cyklické vybíjanie . 

 

 

 

* ceny komponentov sú odvodené s viacerých modelov rôznych značiek (začiatok roku 2013) 
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3.3.2 Porovnanie akumulátorov: 

Porovnávame 5 typov zaužívaných akumulátorov o rovnakej kapacite a nominálnom napätí. 

Všetky typy uvedených akumulátorov sú navrhnuté prevádzku s hlbokým cyklovaním, pri ktorej 

sa akumulátor cyklicky vybíja až na minimum svojej kapacity. Mieru cyklického vybíjania udáva 

percentuálne hodnota hĺbky vybíjania - DOD (depth of discharge).  

Tabuľka 2 - porovnanie akumulátorov [12][13][14][15] 

Typ 
akumulátora 

Kapacita 
[Ah] 

U [V] 
Počet 

cyklov pri 
80% DOD 

Počet 
cyklov pri 
50% DOD 

Počet 
cyklov 

pri 20% 
DOD 

Hmotnosť 
[kg] 

Údržba 
Orientačná 
cena [Kč] 

LiFePO4 100 12 2500 4000 8000 16,2 nie 16000 

Trakčný 
akumulátor 

s rekombinač
ným 

systémom 

100 12 1500 2200 5500 35 čiastočná 8000 

Trakčný 
akumulátor 
pre hlboké 

cyklické 
vybíjanie 

100 12 1250 2050 3200 27 áno 3700 

AGM 100 12 450 1000 2800 38 nie 4500 

GEL 100 12 550 1000 2700 30 nie 5000 

 

Tabuľka 3 - porovnanie cien 1 cyklu akumulátorov 

Typ akumulátora 
Kč / 1 cyklus     
(80% DOD) 

Kč / 1 cyklus       
(50% DOD) 

Kč / 1 cyklus           
( 20% DOD) 

LiFePo4 6,4 4,0 2,0 

Trakčný akumulátor s 
rekombinačným systémom 

5,3 3,6 1,5 

Trakčný akumulátor pre 
hlboké cyklické vybíjanie 

3,0 1,8 1,2 

AGM 10,0 4,5 1,6 

GEL 9,1 5,0 1,9 

 

Vysvetlivky: modrá farba - umiestnenie v neobytnom odvetranom priestore; zelená farba - 

nezáleží na umiestnení 

Porovnaním akumulátorov v tabuľke 2 dostaneme výsledky: 

Farebne sú vyznačené sú akumulátory, ktorých cena za 1 cyklus je najnižšia v príslušnej hĺbke  

vybíjania. Ak uvažujeme umiestniť akumulátor do odvetraného, neobytného priestoru, 

najvýhodnejšou voľbou je  klasický kyselinový trakčný akumulátor, ktorý ale vyžaduje 

pravidelnú údržbu. Riešením je trakčný akumulátor s rekombinačným systémom s dlhším 

intervalom údržby. Pri vybíjaní na 80% DOD a 50% DOD bez ohľadu na umiestnenie je 

najvýhodnejší LiFePo4 akumulátor a pri hĺbke vybíjania 20% je to AGM. 
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3.3.3 Diagram výberu vhodného akumulátora: 

  

LiFePo4 

Umiestnenie 

akumulátora 

v obytnom priestore? 

ÁNO 

Trakčný akumulátor so 

zaplavenými 

elektródami 

AGM 

NIE 

Je vyžadovaná 

bezúdržbovosť? 

ÁNO 

NIE 

Dochádza k hlbokému 

vybíjaniu ? (50-80 % 

DOD) 

ÁNO 

NIE 
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3.4 DC/AC menič 

Ak chceme v našom ostrovnom systéme používať  fázové napätie siete 230 V, musíme 

použiť menič napätia DC/AC.  Tieto meniče majú určité charakteristické vlastnosti, ktoré si ďalej 

rozoberieme. Vhodný menič by sa nemal vyberať iba podľa výkonu, ktorý z neho chceme 

odoberať, ale aj podľa typu spotrebičov, ktoré zamýšľame naňho pripojiť. Preto je dôležité 

skalkulovať si celkovú dennú spotrebu elektrickej energie, zostaviť zoznam spotrebičov ktoré sa 

používajú, a podľa toho vybrať menič. [1] 

 

Pri výbere striedača by sme mali hľadieť na nasledujúce kritériá: 

 

 Účinnosť – čím väčšia, tým sú menšie straty výkonu 

 Stupeň a možnosti ochrany, prepäťová ochrana, odpojenie pri poklese napätia batérií 

 Tvar výstupného napätia: sínus alebo modifikovaný sínus 

 Trvalý výkon a špičkový výkon 

 

3.4.1 Typické parametre DC/AC meničov používaných pre malé ostrovné 

systémy:   

 

 Rozsah vstupných napätí: 10.5-15, 21-30, 42-60, 92-132 [VDC] 

 Trvalý výkon: pre naše použitie rádovo 10,100,1000-ky [W] 

 Krátkodobý výkon:  

 pre 1000 W trvalý výkon:  1150 W / 180 s, 1500 W / 10 s, 2000 W / 30 pol vĺn 

 Tvar napätia: reálny sínus alebo modifikovaný sínus  

 Vstupný prúd: pre naše použitie rádovo 1,10,100-ky [A] 

 Typy podporovaných napájacích batérií:  Pb, LiFePo4, Ni-Mh.... 

 Výstupné napätie, frekvencia : 220-240 V, 100-120 V, 50-60 Hz 

 Účinnosť meniča: 80-99 % 

[9] 
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3.4.2 Charakteristika meničov: 

3.4.2.1 Podľa tvaru výstupného napätia:  

 

Obrázok 9 - priebehy výstupných napätí meničov [11] 

1. Priebeh napätia siete 2. Priebeh napätia meniča s modifikovanou sínusoidou 3. Priebeh 

napätia meniča s reálnou sínusoidou 

 

Menič s modifikovanou sínusoidou: 

 Tento typ meniča je výhodný z hľadiska  jednoduchej výroby a ceny, to je však sprevádzané 

s radou nevýhod, ktoré sa viažu k priebehu výstupného napätia (Obrázok 9 - 2), ktoré vytvára.   

 

 Nevhodný pre: 

Laserové tlačiarne, všetky spotrebiče ktoré používajú tyristor (vŕtačky a vysávače 

s reguláciou založenej na posuve fázy), zariadenia obsahujúce riadený usmerňovač, niektoré 

notebooky, digitálne hodiny s rádiom, medicínske zariadenia, audio a videotechnika (spôsobuje 

šum), žiarivky s klasickým štartérom. Ďalej znižujú účinnosť pripojených motorov a spôsobujú 

zahrievanie a celkové zníženie životnosti. [10][33] 

 

 Možno pripojiť: 

Je vhodný na napájanie každej odporovej záťaže, poradia si s ním aj spotrebiče so spínaným 

napájacím zdrojom (počítače, televízory, moderné kompaktné žiarivky), a taktiež možno pripojiť 

spotrebiče s jednofázovým sériovým komutátorovým motorom (vysávač, mixér a pod.) [10] 

 

Menič s reálnou sínusoidou: 

Tento typ meniča je vhodný pre napájanie každého spotrebiča v domácnosti. Vďaka 

hladkému výstupnému napätiu (Obrázok 9 - 3)  sa tento priebeh najviac približuje priebehu 

napätia siete (Obrázok 9 - 1), jeho výroba je však náročnejšia a od toho sa odvíja aj cena. 

 

 Vhodný pre:  

Je vhodný pre každý typ odberu, výhodou však je bezproblémovosť pripojených spotrebičov  
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3.4.2.2 Podľa špičkového a trvalého výkonu: 

Za trvalý výkon uvedený u konkrétneho meniča možno považovať maximálny výkon, ktorý 

môžeme odoberať z výstupu bez toho aby sa menič prehrieval, alebo týmto vplyvom poškodil.  

Používanie každého zariadenia na jeho plný výkon je možno výhodné z hľadiska nižšej ceny, 

avšak životnosť meniča sa tak znižuje. Preto by sme pri dimenzovaní mali rátať s určitou 

rezervou. 

Ak potrebujeme menič pre záťaž s vysokým počiatočným prúdom (motor), musíme menič 

dimenzovať na počiatočnú prúdovú špičku pri rozbehu.  Tá môže dosahovať hodnoty až 8 krát 

väčšie ako nominálne.  

Zvláštny prípad spotrebiča je chladnička. Vzhľadom na veľkú počiatočnú prúdovú špičku je 

pre chladničku s výkonom 60 W dostatočný menič  1500 W.  Pri normálnej prevádzke však 

nedosahuje takej prúdovej špičky, jedná sa o dej ktorý vzniká pri prvom spúšťaní chladničky. 

Bežne však môžeme rátať s prúdovými špičkami o hodnote 5-7 x In. [10] 

3.4.3 Použitie DC/AC meniča pre napájanie rozvodných sietí 

Niektoré typy meničov na trhu (ďalej iba automobilové meniče) sú navrhnuté iba pre 

napájanie spotrebičov triedy II., pretože ich účelom je vytvoriť prípojku 230 V v mobilných 

priestoroch (karavany, kamióny, lode).  

Pri napájaní sietí TN je nevyhnutné zabezpečiť ochranu pred nebezpečným dotykom 

neživých častí, ktorá býva zabezpečená nulovaním. Preto musia byť vodiče: PEN (TN-C), N a PE 

(TN-S) pripojené na zem meniča a ten musí byť uzemnený pomocou uzemňovača.  

Automobilové meniče sú pre toto použitie absolútne nevhodné, pretože nezabezpečujú 

galvanické oddelenie, aj napriek tomu, že obsahujú transformátor. Na obrázku (Obrázok 10) je 

schéma automobilového meniča, kde je červeno vyznačené spojenie sekundáru transformátora so 

zemou primárnej časti meniča. Z toho vyplýva, že ak by sme uzemnili pól N, objavilo by sa 

natrvalo nebezpečné napätie (približne 115 V voči zemi) na (-) póle akumulátora, čo je 

neprípustné  vzhľadom na to, že akumulátory napájajú aj sieť mn. Takýto typ meniča je ale 

vzhľadom na jeho nízku cenu najlepšou voľbou pre priame napájanie spotrebičov triedy II. 

Pred použitím je teda nutné premerať alebo informovať sa u výrobcu, či nehrozí u vybratého 

meniča podobný problém.   

Meniče ktoré môžeme použiť v sieti TN: SMA Sunny Island, Victron Phoenix, Delta ASP 

Allegro, Berel Electronic ES, FEGmbH Sontime N, Fronius International (Solarix, IS), IBC Solar 

AG Sontime N, Magplus SWI, Mastervolt (Sine, Dakar), Statpower Alessi, Steca solarix, Studer 

innotec, Waeco sinus, Xantrex (PS, SW)  
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Obrázok 10 - automobilový invertor [26] 
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4 SPOTREBA OBJEKTU  
 

Dimenzovanie všetkých prvkov systému vyžaduje poznanie celkovej priemernej spotreby za 

deň. Celková denná spotreba sa určí ako suma príkonov spotrebičov jednotlivo vynásobených 

počtom hodín konania práce za deň: 

             

 
(4.1) 

 

Ďalej je potrebné poznať celkový predpokladaný maximálny príkon spotrebičov ΣPm. 

Hodnota maximálneho príkonu je zvlášť dôležitá pri chladničke – nábehový prúd kompresora 

(obrázok 11) môže podľa závislosti prúdu na čase dosahovať v niektorých prípadoch až 6,5 

násobok nominálneho prúdu. Najhorší prípad nastáva pri zapnutí chladničky odstavenej na dlhšiu 

dobu, kedy sa kompresor pri zapnutí netočí (rozbehové vinutie je vyradené), a prúdom vysokej 

hodnoty zohrieva chladivo, čo znamená že sa nejedná iba o prúdovú špičku, ale preťaženie na 

dobu dlhšiu ako 1 minútu. [18] 

 

Obrázok 11 - nábehový prúd chladničky [4] 
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5 SPOTREBIČE A SIEŤ 

5.1 Sieť nn a AC spotrebiče 

Sieť nízkeho napätia 230 V  je prítomná takmer v každej domácnosti. V nej sa nachádzajú typické 
spotrebiče:  
 indukčná záťaž: chladnička, práčka, rôzne transformátory (rádio, stolná lampa...), vysávač, 

ventilátor a pod. 

 odporová záťaž:  žiarovka, vykurovacie telesá na princípe odporového ohrevu 

 kapacitná záťaž:  spínané zdroje s kapacitným filtrom (PC, monitor, televízor, kompaktná 

žiarivka) 

Spotrebiče s indukčnou a kapacitnou záťažou majú pri spustení vysoký nábehový prúd, ktorý 

musí striedač dokázať poskytnúť. Zvlášť v prípade indukčných záťaží ako je chladnička 

(kompresor) treba výkon meniča mnohokrát zvýšiť aby mohla pracovať. Niektoré typy 

chladničiek sa po dlhšej odstávke spúšťajú tak, že do časti vinutia motora je púšťaný prúd, 

ktorého účinkami je ohrievané chladivo. Kompresor sa spustí až po ohriatí chladiva a do tej doby 

môže tiecť vinutím aj 10 násobok nominálneho prúdu. Tento dej môže trvať aj minútu a môže 

preťažiť menič. Nábehový prúd spínaných zdrojov trvá iba veľmi krátky impulz a nijak extrémne 

nezvyšuje nároky na menič (1000 W menič dokáže po 30 polvĺn poskytnúť až 2000 W výkonu)  

[1] 

 

5.2 Sieť mn a DC spotrebiče 

Výhoda použitia DC siete malého napätia je v tom, že ide o bezpečné napätie, teda riziko 

úrazu elektrickým prúdom je minimálne. Ďalšou výhodou je úspora financií, ak nahradíme AC 

spotrebiče za DC, znížime tým nároky na striedač. Za výhodu môžeme považovať aj fakt, že 

striedač je zariadenie, ktoré svojou vlastnou spoľahlivosťou zhoršuje spoľahlivosť dodávky 

energie v budove. V prípade poruchy striedača je možné stále využívať sieť mn ktorá ním nie je 

nijak ovplyvnená. Najvhodnejšie je teda použiť také spotrebiče, ktoré vyžadujú neustály prívod 

energie, alebo vysokú spoľahlivosť dodávky, čo môže v domácnosti predstavovať: chladnička, 

svetelné zdroje, termostat a podobne. 

Nevýhodou malého napätia sú však veľké straty, takže kabeláž je drahšia ak to porovnáme 

s vedením nn (230 V) pri rovnakom prenášanom výkone na rovnakú vzdialenosť. 

 

5.3 Voľba napätia DC rozvodu 

Pri dimenzovaní rozvodnej siete DC sa môžeme rozhodnúť aké napätie použijeme. Dôležité 

kritériá pri voľbe napätia: 

 Cena vodičov 

 Cena solárneho meniča 

 Použité spotrebiče 
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5.3.1 Voľba systémového napätia 

Charakterizuje ďalšie prvky v systéme ako batérie, DC spotrebiče a striedač.   

Pre hladinu napätia 12 V je na trhu mnoho výrobkov ktoré bežne používame pri 230 V (všetky 

bežné domáce spotrebiče, čerpadlá, svietidlá a pod.). To však neplatí pre napätia 24 a 48 V, ktoré 

nie sú veľmi zaužívané a nájsť potrebné spotrebiče za primeranú cenu môže byť v tejto napäťovej 

hladine problémom. Výhodou týchto veľkostí napätí je fakt, že v prípade, že pripojíme  záťaž, 

tečie vedením menší prúd ako pri 12 V a nároky na prierez vodiča (cena) sú menšie. Taktiež platí, 

že cena solárneho regulátora sa odvíja od maximálneho výstupného prúdu a aj keď na ich výstupe 

môže byť systémové napätie v určitom rozsahu (typicky 12-48 V), najväčší výkon dosahujú pri 

plnom napätí. Rovnako závisí na veľkosti napätia aj efektivita akumulátorov, ktorá s napätím 

rastie (je potrebný menší nabíjací prúd pri rovnakom objeme energie). Preto ak nepoužijeme 

akumulátory pre priame napájanie DC spotrebičov, volíme najvyššie možné napätie, ktoré môže 

menič spracovať (24 - 48 V). Avšak v prípade ak sa rozhodneme využívať systémové napätie, je 

ideálne riešenie použiť 12 V, avšak iba na osvetlenie pomocou LED žiaroviek (neobsahujú menič 

ako LED žiarovky na 230 V a preto sú lacnejšie). Ostatné DC spotrebiče ako televízor, 

chladnička, mikrovlnná trúba a podobne majú pre menší dopyt značne vyššiu cenu ako AC 

spotrebiče. Preto je výhodnejšie zainvestovať do výkonnejšieho striedača a sieť mn obmedziť iba 

pre napájanie osvetlenia a spotrebičov ktoré  vyžadujú vyšší stupeň spoľahlivosti.  Odporúčanie: 

Ak je to možné, umiestniť všetky výkonné DC spotrebiče čo najbližšie k regulátoru, aby sa 

znížili ohmické straty na minimum a tým sa zmenšil potrebný prierez vodičov.  

 

5.3.2 Voľba výstupného napätia z fotovoltaických panelov 

Výstupné napätie panelov je celkové napätie na svorkách fotovoltaického poľa a jeho 

hodnotu nastavíme kombináciou panelov s určitým nominálnym napätím do série. Jeho hodnotu 

musíme zvoliť optimálne v závislosti na vzdialenosti panelov, regulátora a akumulátorov. 

Ostrovný systém musí byť vyvážený tak, aby straty prenášaného výkonu z panelov až ku 

spotrebičom boli čo najnižšie a získali sme tak maximum energie. 

Z ohmovho zákona (5.1) vyplýva, že ak použijeme vodič s merným el. odporom  , dĺžkou l, 

a priemerom s, zmení sa prúd I. 

         
 

 
    

(5.1) 

       (5.2) 

Podľa vzťahu (5.2)  sa zvýši (zníži) hodnota joulových strát pri zvýšení(znížení) prúdu 

pretekajúceho vodičom. Z toho vyplýva že zvýšením napätia panelov sa zníži pretekajúci prúd, 

a s ním aj joulove straty. To znamená, že môžeme použiť vodič menšieho priemeru a ušetriť na 

cene kabeláže. Ak je teda vzdialenosť medzi meničom a panelmi veľká (umiestnenie mimo 

domu, na záhrade a pod.) je najvýhodnejšie použiť vstupné napätia 48 V, 96 V a viac  

v kombinácii s MPPT meničom, ktorý dokáže tieto napätia spracovať. Pri použití klasického 

solárneho meniča je nevyhnutné zapojiť panely na nižšie napätie (12,24,48 V), pretože nedokáže 

spracovať veľký rozsah napätí a systémové napätie je obvykle 12 V. [3] 
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5.4 Dimenzovanie vodičov 

 

5.4.1 Jednosmerná sieť 

Pod týmto názvom rozumieme časť systému od panelov po menič, ktorou preteká 

jednosmerný prúd zvolených napäťových hladín. Na Obrázok 12 je schéma tejto siete, ktorá je 

zakončená sieťou nn (AC spotrebiče) a sieťou mn (DC spotrebiče). 

 

 

Obrázok 12 - ostrovný systém - DC kabeláž 
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Základné požiadavky na kabeláž: 

Prepojovacie vedenia medzi jednotlivými solárnymi modulmi alebo k solárnemu meniču 

musia byť uložené takým spôsobom, aby bola zaistená dostatočná ochrana pred vzájomnými 

skratmi, a skratmi so zemou. Riešenie spočíva v oddelenom uložení kladného a záporného pólu 

vedenia. Zároveň je ako ochrana dvojitá izolácia káblov pre zvýšenú bezpečnosť. Pre vonkajšie 

prostredie treba použiť špeciálnu „solárnu kabeláž“, ktorá dokáže odolávať pôsobeniu UV 

žiarenia a poveternostným podmienkam v dostatočnom teplotnom rozsahu (-55 °C až 125 °C). Aj 

napriek tomu by malo byť vedenie uložené v zatienenom priestore a tak, aby bolo zamedzené 

mechanické poškodenie odieraním o hrany a podobne. 

Na prepojenie solárneho meniča a batérií, batérií a striedača je vhodné použiť vodiče farebne 

označené podľa normy ČSN 330165 pre kladný pól tmavočervenou farbou, pre záporný pól 

tmavomodrou farbou. Sieť mn pre napájanie spotrebičov je najlepšie pripojiť na výstup LOAD 

solárneho meniča (výstup zabezpečuje bezpečnosť), ak však spotreba presahuje maximum 

výstupu LOAD, je nutné použiť iný výkonnejší menič alebo ho pripojiť na akumulátory. [5] 

 

Dimenzovanie prierezu vodičov: 

a) S ohľadom na dovolené oteplenie jadier vodičov za prevádzky: 

Prierez sa určuje na základe tabuľkových hodnôt, je potrebné zistiť typ uloženia, teplotu 

prostredia ϑ0 a maximálnu prevádzkovú teplotu jadra vodiča ϑz. Z tabuľky pre koeficient 

zohľadňujúci ϑ0 a ϑz určíme k. [21] Pomocou vzorca (5.3) vypočítame prúd In pre ktorý 

z tabuľky pre výber dovolených prúdov vodičov s medenými jadrami vyberieme najbližší vyšší 

prierez.  

   
  

 
 [A] (5.3) 

b) S ohľadom na dovolený úbytok napätia: 

Prierezy vodičov je treba dimenzovať tak, aby bol úbytok napätia na vedení čo najmenší. 

Veľkosť úbytku napätia je obzvlášť dôležitá v prípade, ak je hodnota vstupného napätia 

regulátora iba o rádovo jednotky percent vyššia ako hodnota systémového napätia. Príliš veľký 

úbytok napätia môže znížiť nabíjací prúd ktorým regulátor nabíja akumulátory a tým spomaliť 

nabíjací proces. Prierez určíme podľa vzorca (5.4). 

  
         

  
 [mm

2
] 

                          [Ωmm
2
/m] 

l – dĺžka vodiča [m] 

I – nominálny prúd pretekajúci vodičom [A] 

ΔU – maximálny dovolený úbytok napätia na vodiči [V] 

(5.4) 
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c) S ohľadom na účinky skratových prúdov 

Pod pojmom skrat sa rozumie vodivý styk kladného a záporného pólu, ktorý spôsobuje 

prechod skratového prúdu. Pri jeho vzniku je úlohou ochrán odpojiť postihnuté vedenie od 

zdroja.  

Prechodom prúdu vznikajú straty ktoré spôsobujú oteplenie vodiča a zároveň vytvára magnetické 

pole, ktoré môže pôsobiť deštruktívnou silou. Kontrola mechanického namáhania na dynamické 

účinky sa však robí iba pri vonkajších vedeniach transformovní a prípojníc rozvádzačov.[23] Aby 

sme zamedzili prípadným škodám, musíme vedenie správne nadimenzovať tak, aby v okamihu 

medzi vznikom skratu a odpojením  nedošlo k otepleniu vodiča nad dovolenú hranicu. Preto je 

potrebné na účinky skratových prúdov skontrolovať všetky vodiče, výnimkou je vedenie ktoré 

prenáša výkon zo fotovoltaických panelov do regulátora (obr.12 – 1,2), pretože skratový prúd 

fotovoltaického panelu je iba o 6% vyšší ako nominálny prúd [22]. To však neplatí pre časť 

systému za regulátorom, v ktorej sa nachádzajú akumulátory s veľkým skratovým výkonom. 

Potrebný minimálny prierez vodiča vypočítame ako:  

     
       

 
         

   
   

     

     

 [mm
2
] 

Ike – ekvivalentný otepľovací prúd [A] 

tk – doba skratu [s] 

c0 – špecifické teplo [J/cm
3
/°C] 

ϑz – maximálna dovolená prevádzková teplota jadra vodiča [°C] 

ϑf – fiktívna teplota [°C] 

ϑk – dovolená teplota vodiča pri skrate [°C] 

ρ20 – špecifický odpor pri 20 °C [Ωmm
2
/m] 

 

(5.5) 

5.4.2 Striedavá sieť nn 

Na výstupe meniča je pripojená sieť nn (230V, 50Hz), pre ktorú platia štandardné postupy 

ako pri dimenzovaní striedavých elektrických obvodov. Typ siete závisí od použitého meniča 

napätia. 
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5.5 Istenie, ochrany 

Ochrana samočinným odpojením od zdroja skratu: 

Vedenie 1 a 2 (Obrázok 12) nemožno chrániť pred skratom poistkou, pretože skratový prúd 

panelov je iba o 6% väčší ako nominálny prúd. Podľa medzinárodnej normy IEC 60364 -7-712   

časť 712.433.1 sa nevyžaduje ochrana proti skratovým prúdom ak skratový prúd zdroja 

nepresahuje 1,25 násobok nominálneho prúdu. 

Odporúča sa však umiestniť DC odpojovač medzi panely a regulátor pre  prípad servisu a údržby. 

Striedač vo väčšine prípadov obsahuje všetky potrebné ochrany, avšak v prípade ak by nedokázal 

chrániť sieť ktorú napája, platia štandardné postupy ako pri navrhovaní ochrán striedavých 

elektrických obvodov. 

Ochrana akumulátorov: 

 pred hlbokým vybitím: obsahuje ju striedač, ktorý zisťuje napätie z akumulátora a pri určitej 

hranici odpojí svoj výstup aby nedošlo k hlbokému vybitiu a poškodeniu batérií. 

 proti prebíjaniu – obyčajne ju obsahuje solárny regulátor 

 pred účinkami skratového prúdu – k akumulátoru na výstupe k striedača alebo DC obvodom 

priradíme poistku ktorá bude chrániť batérie.  

Ochranné diódy u väčších panelov –viac ako 100W majú vstavané ochranné diódy: 

 Premosťujúca dióda – ak sú zapojené panely do série, a jeden dodáva väčší prúd, táto dióda 

slúži na prepustenie prebytkového prúdu cez panel s menším výkonom (je zapojená paralelne 

k panelu) 

 Blokovacia dióda – ak sú zapojené paralelne, zabraňuje vyrovnávaniu prúdov medzi menej 

a viac osvetleným panelom, a v dobe súmraku aby nedochádzalo k spätnému vybíjaniu 

batérie do panelov – pretože má v tejto dobe akumulátor vyššie napätie (je zapojená do série 

k panelu). Ak panely nemajú diódy, je možnosť dodatočne pripojiť, vhodné sú schottkyho 

diódy s malým úbytkom napätia 

 Ochranu proti vyrovnávacím prúdom  majú vstavanú aj solárne regulátory [3] 

Prepäťové ochrany (PO): 

Európska norma EN 50539-11 presne definuje technické požiadavky na prepäťové ochrany 

pre fotovoltaické systémy. Prepäťovú ochranu je nutné umiestniť čo najbližšie k fotovoltaickým 

panelom, aby boli chránené pred indukovaným napätím pri údere blesku do blízkeho zvodiča 

prepätia. Ak je vzdialenosť medzi panelmi a regulátorom veľká (strecha a pivnica) je nutné 

umiestniť prepäťovú ochranu aj pri panely, aj pri solárny regulátor. Ak sa však regulátor 

nachádza blízko panelov, stačí jedna prepäťová ochrana a to pri paneloch.  

Bleskoistky a iskrištia môžu byť použité iba ak dokážu zhasiť elektrický oblúk po znížení 

prepätia. V DC obvode to je pomerne problematické a preto sa častejšie používajú prepäťové 

ochrany na princípe obmedzenia napätia (varistorové). [19] 
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5.5.1 Diagram pre voľbu zvodičov bleskových prúdov a prepätí DC 

 

 

  

Je podľa normy 

potrebný 

hromozvod? 

NIE 

Zaistiť ochranu proti 

blesku najmenej triedy 

ochrany LPS III 
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vzdialenosť s? 

ÁNO 

ÁNO 

NIE 

Prepojiť stojany FV 
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ochranou proti blesku 

(prierez vodičov na 

bleskový prúd). 

U striedača použiť 
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ÁNO 

Použiť ZP typu 2 tesne 

pred striedačom 

NIE 

Pri dĺžke káblov >10m 

medzi FV panelmi 

a striedačom použiť ďalší 

ZP  rovnakého typu aj 

u FV panelov 

V elektrickej inštalácií 

budovy: Použiť ZP typu 2 

alebo najlepšie 1+2, pri 

vstupe napájacej siete do 

budovy a pri dĺžke káblov 

>10m aj pred striedačom. 

Chrániť taktiež káble pre 

prenos dát proti prepätiu. 

Existuje 

hromozvod? 
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5.5.2 Diagram pre voľbu zvodičov bleskových prúdov a prepätí DC  

Existuje 

hromozvod? 

ÁNO 

Zvodič bleskových 

prúdov typ 1 

Je prívod el. 

energie 

nadzemným 

vedením? 

NIE 

ÁNO 

NIE 

Existuje 

nebezpečenstvo 

vniknutia blesk. 

prúdu iným 

spôsobom? 

Sú podružné 

rozvádzače vo 

vzdialenosti 

>10m? 
ÁNO 

Je iná budova 

v bezprostrednej 

blízkosti ohrozená 

vyššie uvedenými 

rizikami? 

NIE 

ÁNO 

NIE 

ÁNO 

Zvodič prepätia     

typ 2 

Zvodič prepätia      

typ 3 

NIE 
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6 LEGISLATÍVA VZŤAHUJÚCA SA NA OSTROVNÉ SYSTÉMY 
 

Stavbou ostrovného systému sa môžeme dotknúť stavebného zákona a to v prípadoch: 

 Inštalácie zariadenia na strešný plášť stavby 

 Ak nedochádza k rozšíreniu alebo zvýšeniu rozmerov stavby, podľa § 81 odst.3 SZ sa 

nevyžaduje územné rozhodnutie ani územný súhlas, avšak podľa § 103 odst.1 SZ vyžaduje 

ohlásenie stavebnému úradu, alebo stavebné povolenie. 

 Inštalácia zariadenia ako súčasť novej stavby je súčasťou režimu prejednania povoľovanej 

stavby  

 Inštalácia zariadenia na pozemku vyžaduje územné rozhodnutie podľa § 103 odst.1 SZ, alebo 

ak spĺňa podmienky §96 SZ, vyžaduje územný súhlas a stavebné povolenie. 

[5] 

Doposiaľ bolo v ČR možné svojpomocne si vybudovať fotovoltaický ostrovný systém podľa 

vlastného návrhu a tým ušetriť mnoho financií oproti inštaláciám na kľúč, ktoré sú drahšie. V ČR 

tak existuje mnoho svojpomocných inštalácií rôznych parametrov ktoré ale nemusia byť vždy 

bezpečné.  

Aj na túto skutočnosť sa odvoláva už odhlasovaná novela zákona ČR č. 406/2000 Zb.,  

o hospodárení s energiou (ďalej iba HSE) vchádzajúca do platnosti od 1.1.2013, podľa ktorej 

môže prevádzať inštaláciu vybraných zariadení využívajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov 

fyzická osoba, ktorá je držiteľom oprávnenia udeleného  ministerstvom. (§ 10d). Priestupkom 

podľa novely zákona HSE pod pokutou 100000 Kč je ak fyzická osoba vykonáva bez príslušného 

povolenia činnosť energetického špecialistu alebo činnosť osoby oprávnenej vykonať inštaláciu. 

To znamená, že po vstupe novely do platnosti si bez hrozby tejto pokuty nemožno svojpomocne 

vybudovať fotovoltaický systém bez príslušného povolenia. [17] 
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7 PRÍKLAD NÁVRHU OSTROVNÉHO SYSTÉMU 

7.1  Vstupné údaje 

Pred dimenzovaním si musíme určiť nasledujúce údaje, ktoré vyplývajú z výberu prvkov 

a voľby parametrov o ktorých je písané v predchádzajúcich kapitolách. Tieto údaje sú: 

 účinnosť konverzie regulátora PWM alebo DC/DC meniča (MPPT tracker) ηreg: 

ηmppt= 97% , ηpwm= 80-95% - záleží od pomeru vstupného napätia k systémovému 

 účinnosť  akumulátora ηaku  - záleží od nabíjacieho prúdu a prúdu odberu (tepelné straty), 

preto ju môžeme iba približne odhadnúť: 

ηLiFePo4= 93% , ηgel= 98%, ηagm= 99%, ηolovo-kyselina= 89% [27][28] 

 účinnosť meniča DC/AC ηm 

ηautomenič= 88% [29] ηtrafo=93% [30] , ηbeztrafo=97% [31] 

 voľba systémového napätia, voľba napätia panelov 

 umiestnenie panelov, súradnice umiestnenia budovy, účinnosť panelu ηp 

7.2 Výpočet dennej spotreby 

 

7.2.1 Spotrebiče v sieti AC –denná spotreba 

 

Tabuľka 4 - denná spotreba ostrovného systému v zimnom a letnom období (sieť AC) 

Názov spotrebiča n [-] Pp [W] Pm [W] tl [h] tz [h] Wl [Wh] Wz [Wh] 

Televízor 1 100 100 3 5 300 500 

Rádio 1 25 25 2 2 50 50 

Rýchlovarná kanvica 1 1200 1200 0,3 0,5 360 600 

Počítačová zostava 1 400 400 4 5 1600 2000 

Chladnička 1 140 1400 24 24 580 580 

Celkom 5 1865 3145 - - 2890 3730 

 

Vysvetlivky: 

 Pp = príkon spotrebiča 

 Pm = maximálny (špičkový) príkon spotrebiča – maximálny príkon, ktorý spotrebič odoberá 

zo siete pri určitých prechodových dejoch (indukčné spotrebiče) 

 tl = čas práce spotrebiča za 24 hodín v období leta 

 tz = čas práce spotrebiča za 24 hodín v období zimy 

 Wl = el. práca vykonaná daným spotrebičom za 24 hodín v období leta 

 Wz = el. práca vykonaná daným spotrebičom za 24 hodín v období zimy 
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Tabuľka 4 vyplýva, že maximálny príkon všetkých spotrebičov je Pm = 3145 W, čo budeme 

ďalej zohľadňovať pri dimenzovaní striedača.  

Denná spotreba v zimnom období (max. 3730 Wh) je väčšia ako v letnom (max. 2890 Wh), 

a taktiež v zimnom období dodávajú panely oveľa menší výkon ako v letnom. Ak teda zvolíme 

návrh na pokrytie zimnej spotreby, budeme vychádzať z energie Wz. [3] 

Hodnoty príkonov a maximálnych príkonov sú orientačné.  

7.2.2 Spotrebiče v sieti DC - denná spotreba 

Tabuľka 5 - denná spotreba ostrovného systému v zimnom a letnom období (sieť DC) 

Názov spotrebiča n [-] Pp [W] tl [h] tz [h] Wl [Wh] Wz [Wh] 

LED žiarovka 12W 5 12 5 7 300 420 

LED žiarovka 8W 4 8 1 1 32 32 

LED žiarovka 4W 2 4 1 3 8 24 

Celkom 11 24 - - 340 476 

 

Výsledná spotreba DC spotrebičov podľa Tabuľka 5 je teda maximálne Wm = 476 Wh.  

7.3 Výpočet kapacity akumulátorov 

Výpočtu predchádza voľba systémového napätia a výpočet dennej spotreby.  Ďalej je 

potrebné vybrať typ akumulátora a zistiť jeho využiteľnosť. Následne určíme, koľko dní bez 

dobíjania batérií (zlé podmienky osvetlenia) pri vypočítanej dennej spotrebe požadujeme. 

V príklade výpočtu budeme uvažovať 3 dni bez prísunu energie z panelov. 

Energia pre napájanie AC spotrebičov: 

 Maximálna denná spotreba (AC): Wacm = 3730 Wh 

 Účinnosť striedača: ηtrafo = 93 % 

 Súdobosť - pravdepodobnosť s akou budú zapojené všetky spotrebiče súčasne (pre rodinný 

dom je typická hodnota 0,75 - 0,85): s = 0,75 [23] 

Denná spotreba bude potom:                                    

Potrebná energia z akumulátorov pre systém AC:  

     
   

      
 

      

    
          

(7.1) 

Energia pre napájanie DC spotrebičov: 

 Denná spotreba (DC): Wdcm = 476 Wh 

 Súdobosť s = 0,75 [23] 

Potrebná energia z akumulátorov pre systém DC:                                   
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Celková potrebná energia akumulátorov:  

 Počet dní výdrže akumulátorov pri dennej spotrebe W: d = 3 

 Účinnosť akumulátora ηLiFePo4  = 93 % (LiFePo4) 

 Hĺbka vybíjania (DOD) h = 80 % 

 Straty na kabeláži zvolíme približne 3%: ηk = 0,97 % 

      
         

               
     

        

               
           

(7.2) 

Výpočet kapacity: 

 Systémové napätie: Us = 12 V 

Výsledná kapacita akumulátora:   

  
  

  
 

     

  
         (7.3) 

Zvolíme akumulátory typu LiFePo4, 3,2 V s kapacitou Q1 = 200 Ah. 

Aby bolo výsledné napätie 12V, zapojíme v každej vetve s = 4 články do série. 

Počet paralelných vetiev:  

  
 

  
 

    

   
   (7.4) 

Paralelne zapojíme teda 6 vetiev o 4 sériovo spojených článkoch – spolu 24 článkov. [3] 

 

7.4 Výkon panelov 

Celková denná spotreba: W = Wac + Wdc  = 2797,5 + 357 = 3154,5 Wh 

Využite: Celoročne (minimum žiarenia je v 12 mesiaci) 

Orientácia panelov: 60° južne 

Celková účinnosť systému (mimo panelov): 

ηc = ηk . ηtrsfo . ηmppt . ηLiFePo4 = 0,97 . 0,93 . 0,97 . 0,93 = 81,3 % => straty 18,7% 

Z týchto údajov pomocou webovej aplikácie PGIS [32] dostaneme pre 12 mesiac v roku údaj Ed 

= 90 Wh 

Potrebujeme teda panely o celkovom výkone: 

         
 

  
 

      

  
          (7.5) 
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7.5 Výpočet potrebných parametrov regulátora 

Vychádzame z voľby systémového napätia a maximálneho výkonu panelov. Zvolené 

systémové napätie je Us = 12 V.  

Vypočítame maximálny prúd, ktorý  regulátorom potečie: 

      
            

  
  

                  

  
       

(7.6) 

Takáto hodnota prúdu nie je pre samostatný regulátor typická, preto musíme zvoliť variantu 

paralelného chodu viacerých s centrálnou riadiacou jednotkou. 

Ak sme si zvolili Us = 48  V, prúd ktorý potečie regulátorom bude Ireg = 81,5 A. 

Môžeme teda zvoliť jeden regulátor MPPT o hodnote 100 A, ktorý ale musí dokázať spracovať 

napätie fotovoltaického poľa, ktoré sme si zvolili. 

7.6 Potrebné parametre DC/AC meniča 

Vychádzame z maximálneho príkonu Pm a príkonu Pp spotrebičov. V prípade malého 

ostrovného systému (napr. chata) je možné, že budú bežať všetky spotrebiče súčasne. Preto 

musíme menič zvoliť minimálne najbližší vyšší výkon meniča od Pp = 1865 W (z príkladu  

dennej spotreby) a podľa požiadaviek užívateľa zvoliť miernu rezervu. 

Ak ide o väčšiu inštaláciu (napr. rodinný dom alebo penzión), mali by sme pouvažovať nad 

veľkosťou koeficientu súdobosti (ks), pretože pravdepodobnosť, že všetky spotrebiče budú 

zapnuté je veľmi malá. Môžeme vychádzať z noriem alebo spraviť vlastnú analýzu (záleží od 

hospodárenia užívateľa s energiou). [5] 

Minimálny potrebný výkon meniča sa v tomto prípade vypočíta ako  

          
(7.7) 

Následne však musíme overiť či menič dokáže dodávať prúd rovný súčtu všetkých súbežne 

bežiacich spotrebičov, vrátane nábehových prúdov spotrebičov indukčného alebo kapacitného 

charakteru. Rovnako ako v predchádzajúcich príkladoch, pri malých inštaláciách musíme rátať 

s najhorším možným prípadom (spustené všetky spotrebiče + zapínajú sa spotrebiče s veľkým 

počiatočným prúdom), a maximálny krátkodobý výkon meniča musí dosahovať hodnotu Pm. 

Pravdepodobnosť že vo veľkom systéme ako je rodinný dom alebo penzión sa všetky spotrebiče 

zapnú naraz je takmer nemožná.  

Môžeme preto voliť z dvoch hľadísk: 

 užívatelia budú poučení o hospodárení s energiou a menič zvolíme podľa (7.7) (v prípade 

preťaženia vybaví ochrana) 

 užívateľ požaduje prevádzku bez obmedzení – zvolíme menič ktorý má trvalý výkon väčší 

ako Pp a zároveň krátkodobo Pm.  

Menič musí ďalej dokázať spracovať požadované systémové napätie (obvykle 12 – 48 V). 

Ďalším kritériom pre výber je prítomnosť systému ktorý automaticky pripojí záložný generátor 

pri poklese výkonu z akumulátorov (systém dodáva menej ako spotrebiče vyžadujú). 
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7.7 Príklad návrhu dimenzovania DC kabeláže 

Navrhnite prierezy vodičov ktoré spájajú svorkovnicu a solárny regulátor (Obr.8-2)  

1) S ohľadom na dovolené oteplenie vodičov za prevádzky: 

 teplota prostredia ϑ0 = 30 °C  

 maximálna dovolená prevádzková teplota jadra Cu vodiča s izoláciou PVC ϑz = 70 °C  

 prepočítavací súčiniteľ (ϑ0 = 30 °C,  ϑz = 70 °C): k = 1 [21] 

 nominálny prúd fotovoltaického panelu udaný výrobcom Inp = 5,28 A [22] 

 referenčný spôsob uloženia: E 

 prúd Iz zaťažujúci vodič pri normálnej prevádzke (Obr.8-2) vypočítame ako sumu 

nominálnych prúdov solárnych panelov (Inp), pričom počet súčtov sa rovná počtu 

paralelných vetiev. Prúd In podľa ktorého vyberieme prierez sa potom vypočíta ako: 

   
  
 

  
    

 
 

       

 
          

(5.3) 

Prierez vyberieme z tabuľky  A.52-1 [25] pre spôsob uloženia E, prúd In > 10,56 A, 2 vodiče 

s PVC izoláciou: S = 1,5 mm
2
. 

2) S ohľadom na dovolený úbytok napätia: 

 dĺžka vodičov: l = 10 m 

 maximálny dovolený percentuálny úbytok napätia: ΔU% = 5% [23] 

 špecifický odpor medi [Ωmm2.m-1] ρ = 0,01786 Ωmm2.m-1 

 nominálny prúd fotovoltaického panelu udaný výrobcom Inp = 5,28 A [22] 

 napätie panelu pri odoberanom prúde Inp Un = 18,9 V  

 počet panelov v sérii: 2 

 maximálny úbytok napätia: 

                                    

 požadovaný minimálny prierez: 

  
       

  
 

                           

    
           (5.4) 

Najbližší vyšší normalizovaný prierez je 2,5 mm
 2

. 

3)  S ohľadom na tepelné účinky skratových prúdov: 

 

V tomto prípade nie je potrebný tento výpočet. 

Rovnakým spôsobom môžeme navrhnúť aj ostatné káble v sieti mn. [5]
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8 ZÁVER 
 

Práca popisuje návrh fotovoltaických ostrovných systémov, prináša všeobecný pohľad na 

súčasné možnosti a predstavuje jednoduchú a prehľadnú príručku pre projektantov. V prvej časti 

popisuje parametre, funkcie a porovnaniu prvkov ostrovného systému a výberu medzi 

najpoužívanejšími technológiami. Návrh systému je koncipovaný s cieľom dosiahnuť jeho 

najväčšiu efektivitu a bezpečnosť. Nadväzuje legislatíva, ktorá musí byť uplatňovaná pri návrhu 

a inštalácii ostrovných systémov. Výsledkom teoretických postupov a ako posledná časť práce je 

príklad dimenzovania malého ostrovného systému v geografických podmienkach ČR. 

Podstatná časť práce sa venuje dimenzovaniu systému na zimnú a letnú prevádzku, ako 

zvoliť potrebný výkon a typ fotovoltaických panelov, meniča, regulátora nabíjania , veľkosť 

akumulátorov a umiestnenie istiacich prvkov. Parametre ostrovného systému musia byť zvolené 

tak, aby došlo k čo najefektívnejšiemu využitiu jednotlivých prvkov a to v závislosti od typu 

a výkonu inštalovaných spotrebičov, geografickej polohy. 

Ostrovný systém môžeme navrhovať dvoma spôsobmi. Buď všetku spotrebu pokryjú 

fotovoltaické panely a bude plne sebestačný aj v zime (v najmenej priaznivejšom období), alebo 

pokryjú iba určitý ročný priemer a ostatok energie dodá záložný zdroj pri nedostatku žiarenia. 

Prvé riešenie je výhodnejšie v teplých oblastiach.  Druhé riešenie je výhodnejšie v našom 

miernom pásme. 

Technická analýza uvedená v práci ukázala vhodnosť použitia ostrovného systému na takých 

miestach kde nie je možné zabezpečiť distribúciu energie zo siete. Preto je optimálnou voľbou 

pre mobilné aplikácie a odľahlé územia (najmä rozvojové krajiny). Typickou aplikáciou sú 

menšie domy alebo verejnoprospešné zariadenia. 

Sústavné znižovanie cien komponentov na trhu umožňuje zvyšovať inštalovaný výkon aj 

u ostrovných systémov. I keď v texte sú uvedené orientačné ceny použitých zariadení, z ktorých 

je možné urobiť si obraz o celkových nákladoch v závislosti od použitých komponentov, nebolo 

účelom tejto práce analyzovať investičnú návratnosť ostrovného systému. 

Práca ako celok môže slúžiť ako príručka pre navrhovanie a inštaláciu malého ostrovného 

systému. Zozbierané poznatky by mohli byť vstupom pre počítačový model (program) návrhu 

ostrovného systému. 
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