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ABSTRAKT 
 

Diplomová práca sa bude venovať návrhu hybridného fotovoltaického systému pre 

rodinný dom s akumuláciou elektrickej energie. Budú vytvorené tri varianty pokrytia 

jednotlivých spotrieb domu. Pre každú variantu sa vykonajú viaceré simulácie s rôznym 

počtom fotovoltaických panelov a batérií. Na základe výsledkov simulácií bude vybraná 

vhodná varianta a rozloha fotovoltaického systému. Na záver bude odôvodnený výber danej 

varianty.  

 

 

ABSTRACT 
 
 The master thesis will concern design of hybrid photovoltaic system for a family 

house with accumulation of electric energy. Three alternatives of power consumption will be 

made. For each alternative multiple simulations will be carried out with different amount of 

photovoltaic panels and batteries. The most appropriate alternative and size of photovoltaic 

system will be chosen based on those simulations. Finally the choice of alternative will be 

described. 
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1 ÚVOD 

Aktuálnym trendom doby je využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Patrí k nim aj energia 

zo Slnka, ktorá je zúžitkovaná vo forme tepla alebo generácie elektrického prúdu. Fotovoltaika, 

premena slnečného žiarenia na elektrický prúd, sa v minulosti využívala prednostne pre napájanie 

zariadení v odľahlých oblastiach bez prístupu k elektrickej sieti, kde by bolo nevýhodné alebo 

nemožné použitie iných zdrojov energie. S vývojom nových technológii a rastúcou účinnosťou 

fotovoltaických (FV) panelov sa tento zdroj stáva zaujímavejším aj pre bežné domácnosti. 

Rozšírenie trhu s FV panelmi prispelo k poklesu ich cien. V domácnostiach je najväčšia spotreba 

energií v skorých ranných a večerných hodinách, avšak najviac elektrickej energie sa 

vyprodukuje počas dňa, kedy je odber minimálny. Výkupná cena elektriny vyprodukovanej FV 

panelmi klesla v minulých rokoch pod jej nákupnú cenu od distribučných spoločností, a preto 

sa začína využívať jej akumulácia. Energia sa môže ukladať do batérií, prípadne využiť na ohrev 

teplej úžitkovej vody (TÚV) alebo vykurovanie.  

Obsahom tejto práce je návrh FV systému s akumuláciou elektrickej energie 

pre modelový rodinný dom s nízkymi nárokmi na spotrebu energií. Podľa dostupných 

meteorologických dát je simulovaná jeho celoročná prevádzka. Simulácia je vykonaná pre tri 

varianty využitia generovaného výkonu, ktoré sú tvorené kombinovaním príkonov potrebných 

pre napájanie osvetlenia a ďalších elektrických spotrebičov, vykurovania tepelným čerpadlom 

a ohrevu TÚV. Pre každú variantu je spravených 16 simulácií s rôznym počtom panelov a batérii. 

Výsledkom simuácií sú percentuálne pokrytie spotreby domu, percentuálna hodnota nevyužitého 

generovaného výkonu a doba návratnosti investície. Na základe výsledkov simulácií je určená 

najvýhodnejšia varianta z hľadiska využitelnosti generovaného výkonu. Následne je z tejto 

varianty zvolená vhodná kombinácia počtu panelov a batérii. Pri výbere vhodnej kombinácie je 

kladený dôraz na návratnosť investície ,ale aj na stupeň pokrytia danej spotreby.  
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2 SOLÁRNA ENERGIA 

Energia zo Slnka sa z dlhodobého hľadiska považuje za nevyčerpateľný zdroj energie. Slnko je 

najbližšia hviedza k planéte Zem a predstavuje stred našej obežnej sústavy. Túto hviezdu tvorí 

zo 74 % vodík,  23 % hélium a 3 % predstavujú ostatné prvky. Slnečná energia sa uvoľňuje počas 

termonukleárnej reakcie prebiehajúcej pri premene vodíka na hélium. Reakcia prebieha pri 

vysokých teplotách, teplota povrchu Slnka sa pohybuje  okolo 6000 K. Vzniknutá energia sa šíri 

elektromagnetickým žiarením do vesmíru. Časť tohto žiarenia dopadá aj na Zem. Intenzita 

slnečného žiarenia klesá zo vzdialenosťou od Slnka, ale ovplyvňujú ju aj ďalšie faktory. Globálne 

slnečné žiarenie je znížené vplyvom počasia, znečistením atmosféry, ktoré sa výrazne líši 

v priemyselných a vidieckych oblastiach, zmenou polohy slnka na oblohe počas dňa a roku 

a zatienením od iných objektov. Súčinitele znečistenia ovzdušia stanovené pre strednú Európu 

môžeme vidieť v tabuľke 2.1. Na hranici atmosféry je hustota dopadajúcej solárnej energie, 

solárna konštanta, stanovená na hodnotu 1377 W/m
2
 [1]. Časť tohto žiarenia sa pohltí 

v atmosfére, zvyšok pokračuje na povrch Zeme a nazýva sa globálne žiarenie. To sa ďalej 

rozdeľuje na priame a difúzne. Priame žiarenie je nerozptýlená zložka a difúzne žiarenie je 

zložka odrazená od Zeme, rozptýlená na nečistotách v atmosfére a oblakoch [1]. 

Žiarenie sa skladá zo zložiek s rôznymi vlnovými dĺžkami. Slnečné žiarenie má vlnové 

dĺžky od 280 do 3000 nm. Obsahuje teda ultrafialové žiarenie s vlnovými dĺžkami od 100 

do 380 nm, viditeľné žiarenie od 380 do 780 nm a infračervené žiarenie od 780 nm do 1 mm [1]. 

Žiarenie jednotlivých vlnových dĺžok sa do určitej miery pohlcuje prechodom atmosférou. 

Najväčší podiel na pohltení ultrafialového žiarenia má ozónová vrstva.  

 

Tab. 2.1 Súčiniteľ znečistenia ovzdušia [2] 

Mesiac 

Priemerné mesačné súčinitele Z pre oblasti s rozdielnou čistotou 

ovzdušia v strednej Európe 

Horské oblasti Vidiek Mestá Priemyselné oblasti 

I. 1,5 2,1 3,1 4,1 

II. 1,6 2,2 3,2 4,3 

III. 1,8 2,5 3,5 4,7 

IV. 1,9 2,9 4 5,3 

V. 2 3,2 4,2 5,5 

VI. 2,3 3,4 4,3 5,7 

VII. 2,3 3,5 4,4 5,8 

VIII. 2,3 3,3 4,3 5,7 

IX. 2,1 2,9 4 5,3 

X. 1,8 2,6 3,6 4,9 

XI. 1,6 2,3 3,3 4,5 

XII. 1,5 2,2 3,1 4,2 

Ročný priemer 1,9 2,75 3,75 5 
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Na územie Českej republiky dopadá približne 950 až 1340 kWh/m
2
 elnečnej energie 

za rok, pričom tri štvrtiny sa získajú v letných mesiacoch (od apríla do septemba) [1]. Najväčšie 

množstvo žiarenia dopadne v juhovýchodnej časti republiky a najmenšie naopak 

v severozápadnej časti. V zemepisných podmienkach Českej republiky je najvýhodnejšie 

umiestnenie FV panelov s orientáciou na juh a ideálnym sklonom 30−45°. V skutočnosti 

dokážeme využiť iba časť dopadajúceho žiarenia. Jeho veľkosť závisí na účinnosti FV panelov 

a následných strátach pri zmene napätia a uložení energie v akumulátoroch. Rozdiely 

v jednotlivých hodnotách môžeme vidieť na nasledujúcom grafe. Je na ňom zobrazená celková 

dopadajúca energia na plochu orientovanú na juh a naklonenú o 35° od horizontálnej roviny, 

generovaná energia a energia využitá s účinnosťou 0,85. Hodnoty energií sme obdržali 

počítačovou simuláciou v programe TRNSYS 16 pre modelový rok v lokalite Brno. Na obrázku 

2.1 môžeme vidieť, že máme ešte veľa priestoru na vylepšenie účinnosti premeny solárnej 

energie na elektrickú.  

 

 

 

Obr. 2.1 Využitelnosť dopadájúcej energie  
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3 FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY 

Základným prvkom fotovoltaických systémov je fotovoltaický panel. V tejto kapitole popíšeme 

rôzne typy FV panelov, ich princíp fungovania, vlastnosti, výhody a nevýhody. Budeme sa tiež 

venovať existujúcim FV systémom a ich zapojeniam, a ostatným prvkom FV systému ako sú 

akumulátory, regulátory nabíjania a meniče napätia. 

3.1 ZÁKLADNÉ PRINCÍPY 

Premena elektromagnetického žiarenia, na elektrickú energiu prebieha pomocou fyzikálneho javu 

nazývaného fotovoltaický efekt. Táto premena sa uskutočňuje v solárnych bunkách. Tento 

fyzikálny jav bol objavený Alexandrom E. Becquerelom v roku 1839. Prvá efektívna solárna 

bunka bola avšak vytvorená až v roku 1954 trojicou vedcov Chapin, Fuller a Pearson. Od tejto 

chvíle sa používajú podobné zariadenia vytvárajúce elektrickú energiu na odľahlých miestach 

po celej planéte [3]. 

3.1.1 SOLÁRNA BUNKA 

Slnečné lúče sú tvorené fotónmi, ktoré pri dopade na polovodičové materiály prenášajú svoju 

energiu na valenčné elektróny. Dodaním energie fotóny zrušia elektrónovú väzbu a elektrón sa 

môže voľne pohybovať v kryštalickej mriežke materiálu polovodiča. Po uvoľnenom elektróne 

zostane voľné miesto nazývané tiež ako kladná diera, ktorá sa môže takisto presúvať 

v kryštalickej miežke pri “preskakovaní“ elektrónov. Pohyb záporných elektrónov a kladne 

nabitých dier v opačnom smere generuje v polovodičových materiáloch elektrický prúd. Prúd 

môže ďalej pokračovať na vonkajší okruh mimo polovodiča, čím sa umožní využitie energie 

získanej zo slnečného žiarenia. Pre zabránenie obnovenia väzieb a na oddelenie elektrónov 

od dier a  sa využíva vnútorné elektrické pole. Toto pole tvorí hnaciu silu poháňajúcu elektróny 

a diery opačnými smermi. Výsledný prúd je v smere elektrického pola [3]. 

 

Obr. 3.1 Solárna bunka [4]  
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Elektrické pole je v bežných solárnych bunkách tvorené na rozhraní dvoch kryštalických 

polovodičov s opačným typom vodivosti. Napríklad pri použití kremíku polovodič n-typu 

obsahuje päť valenčných elektrónov, čo je o 1 viac ako kremík, tento región má väčšiu 

koncentráciu elektrónov ako dier. Naopak polovodič p-typu obsahuje len tri valenčné elektróny, 

čo je o 1 menej ako kremík a prevažujú tu kladne nabité diery. Tento rozdiel koncentrácií 

elektrónov spôsobuje permanentné elektrické pole smerujúce z polovodiča n-typu do polovodiča 

p-typu. Toto elektrické pole uvádza do pohybu voľné nosiče náboja uvoľnené slnečným žiarením 

[3]. 

Kryštalický kremík je najpoužívanejší materiál pre solárne bunky. Polovodič p-typu je 

tvorený prímesou atómov bóru a polovodič n-typu je tvorený prímesou atómov fosforu pre 

dosiahnutie vlastností popísaných v predchádzajúcom odstavci. Vrstvy polovodičov sú veľmi 

tenké, majú spolu približne 0,2 až 0,5 μm do hrúbky. Aby solárnou bunkou mohol prechádzať 

prúd, musí mať bunka na osvetlenej aj neosvetlenej strane privedené kontakty vonkajšieho 

okruhu. Na osvetlenej strane kontakt nemôže byť na celej ploche bunky pretože by na ňu 

neprenikalo slnečné žiarenie. Avšak nemôžeme dopustiť aby bol elektrický odpor príliš veľký. 

Preto sa ako kompromis využívajú hrebeňovito tvarované pliešky alebo mriežka. Plocha tmavej 

strany je na rozdiel od osvetlenej celá pokrytá elektrickým kontaktom. Osvetlená strana je 

väčšinou pokrytá antireflexným povlakom, aby sa zvýšil podiel absorbovaného dopadajúceho 

žiarenia [3]. 

3.2 DRUHY FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMOV 

3.2.1 SAMOSTATNÉ SYSTÉMY (GRID-OFF) 

Samostatné, alebo ostrovné systémy sa v strednej Európe využívajú na miestach, kde nie je 

možné čerpať elektrickú energiu zo siete. Používajú sa najmä za okolností, kedy by náklady na 

vytvorenie elektrickej prípojky boli vyššie ako náklady na fotovoltaický systém. Tento prípad 

môže nastať pri vzdialenostiach väčších ako 500−1000 metrov od rozvodnej siete. Ostrovné 

systémy sa používajú hlavne na chatách alebo obytných automobilových prívesoch na napájanie 

osvetlenia a jednotlivých spotrebičov.  Využívajú sa taktiež pre napájanie výstražného 

dopravného značenia, núdzových telefónov na dialniciach alebo parkovacích automatov. Výhoda 

samostatných zariadení je, že sa nemusí búrať alebo rozvŕtavať už existujúca cesta alebo chodník 

pre napojenie k sieti.  Ostrovné systémy sú ďalej rozdelené na tri podskupiny [4]. 

3.2.2 SYSTÉMY S PRIAMYM NAPOJENÍM 

Tento systém je používaný na jednoduché prepojenie fotovoltaického panelu a spotrebiča. 

Možnosť využitia je obmedzená len na dobu, kedy je dostatočná intenzita slnečného žiarenia. 

Systémy s priamym napojením sú využívané na pohon ventilátorov, čerpadiel vody 

na zavlažovanie alebo nabíjanie akumulátorov malých zariadení [4].  

3.2.3 HYBRIDNÉ SYSTÉMY 

Používajú sa v prípadoch napájania zariadenia s vysokým príkonom alebo pri zabezpečení 

celoročnej prevádzky. Vygenerovanej elektrickej energie je v zimných mesiacoch podstatne 

menej ako v lete. Z tohto dôvodu sa rozmer fotovoltaického systému navrhuje podľa zimnej 
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sezóny, čím rastie inštalovaný výkon a stúpajú prvotné náklady. Ekonomickejšou variantou je 

preto použitie doplnkového zdroja elektrickej energie v čase nižšej slnečnej intenzity alebo 

pri prevádzke zariadenia s veľkým výkonom. Pre daný účel je vhodné použiť elektrocentrálu, 

kogeneračnú jednotku, veternú elektráreň apod. [4]. 

 

 

Obr. 3.2 Hybridný FV systém [5] 

3.2.4 SYSTÉMY S AKUMULÁCIOU ELEKTRICKEJ ENERGIE 

Využívajú sa na aplikácie, keď je potrebná dodávka elektrickej energie aj v čase bez slnečného 

žiarenia. Súčasťou tohto systému sú špeciálne akumulátorové batérie navrhnuté pre pomalé 

nabíjanie a vybíjanie. Pre dosiahnutie optimálneho nabíjania a vybíjania sa používa regulátor 

dobíjania. Ostrovným systémom je možné napájať zariadenia jednosmerným prúdom 

a pri použití striedača napätia aj bežné sieťové spotrebiče [4].  
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Obr. 3.3 Ostrovný systém [6] 

 

3.2.5 SYSTÉMY PRIPOJENÉ K ELEKTRICKEJ SIETI (GRID-ON)   

Grid-on systémy sú plne automatizované pomocou mikroprocesorového riadenia sieťového 

striedača. Sieťový striedač premieňa jednosmerný elektrický prúd vytvorený v paneloch 

na striedavý prúd, pre ktorý sú konštruované bežné domáce spotrebiče. Tento systém využíva 

počas dňa energiu z FV panelov a nadbytočnú energiu posiela do siete. V dobe, kedy je 

nedostatok slnečného žiarenia, sa elektrická energia naopak čerpá zo siete. Tieto systémy majú 

pozitívny vplyv na elektrickú sieť, pretože v dobe najväčšieho dopytu po elektrickej energii ju 

produkujú a dodávajú do siete. Znižujú tým potrebný výkon primárnych zdrojov elektrickej 

energie [4]. 

Tieto systémy boli v minulosti využívané na produkciu energie a predaj do siete. Približne 

pred desiatimi rokmi, kedy výkupná cena produkovanej energie niekoľkonásobne prevyšovala jej 

nákupnú cenu, bolo výhodné predávať energiu do siete. Počas dňa tak bolo možné všetkú 

vyprodukovanú energiu výhodne predávať distribučným spoločnostiam a večer nakupovať 

lacnejšiu energiu na pokrytie energetickej potreby budovy. Výkupné ceny priebežne klesali 

z 16,52 Kč za kWh v roku 2006 na 2,63 Kč za kWh v roku 2013 [7]. Po roku 2013 bola 

zastavená podpora pre výkup energie vyprodukovanej FV systémom a jej dodávanie do siete je 

momentálne zadarmo. Pri prekročení limitu pre dodávanie prúdu do siete stanoveného 

distribučnými spoločnosťami dokonca môžete byť postihnutý finančnými sankciami. 
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Obr. 3.4 Grid-on systém [8] 

 

3.3 DRUHY FOTOVOLTAICKÝCH PANELOV   

Fotovoltaické panely sa rozdeľujú podľa konštrukcie solárnej bunky pre rôzne druhy použitia. 

Základné delenie je na kryštalické, tenkovrstvé, viacprechodové a takzvané vznikajúce FV 

panely. 

Kryštalické panely sa ďalej rozdeľulú na monokryštalické a polykryštalické. Tieto dva 

typy tvoria väčšinu FV článkov aktuálne používaných vo svete.  Kremík sa používa vo FV 

paneloch v rôznych formách. Hlavný dôraz pri delení kremíku má usporiadanosť jeho molekúl. 

Čím viac sú molekuly kremíka usporiadané, tým lepšie dokáže solárna bunka premienať slnečné 

žiarenie na elektrickú energiu. Efektivita FV panelov je priamo úmerná usporiadanosti molekúl 

kremíka, avšak proces, ktorým sa uskutočňuje usporadúvanie molekúl je finančne veľmi náročný 

[10]. 

Tenkovrstvé články sa ďalej delia na amorfné články, články z teluridu kademného, 

články z medi, india, gália, selénu a iné. Ich spoločným znakom je vysoká absorbcia slnečných 

lúčov, vďaka čomu môžu byť veľmi tenké. 
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Obr. 3.5 Typy solárnych panelov [9] 

Medzi novšie typy FV panelov patria napríklad organické, kvantové a Grätzelove. 

Skladajú sa zo solárnych buniek, z ktorých väčšina bola vyvinutá po roku 2000. Vývoj týchto 

panelov sa uberá smerom, kde sa väčší dôraz kladie na výrobnú cenu ako na ich účinnosť. 

Spomenuté druhy článkov budú podrobnejšie popísané v nasledujúcich odstavcoch spolu s ich 

kladmi a zápormi. 

Pri jednotlivých typoch sú uvedené účinnosti komerčne dostupných článkov. Každoročné 

maximálne účinnosti dosiahnuté v laboratórnych podmienkach zhromažďuje a pravidelne 

zverejňuje výskumný ústav National Renewable Energy Laboratory (NREL). Graf zobrazujúci 

vývoj účinností jednotlivých FV článkov v závislosti na kalendárnych rokoch je zobrazený 

v prílohe 1, ktorá znázorňuje dáta zverejnené 4.5.2017. 

3.3.1 MONOKRYŠTALICKÉ ČLÁNKY 

Výroba kremíkových solárnch buniek je výrazne závislá na mikroelektronickom priemysle. 

Kremík používaný v mikroelektronickom priemysle má vyššie kvalitatívne nároky ako kremík 

používaný v solárnych bunkách, takže je možné na výrobu solárnych buniek využiť odpad 

z výroby mikroelektronických zariadení [11]. Kým fotovoltaický priemysel nebude vyžadovať 

väčšie množstvo kremíka ako mikroelektronický, tak toto zostane najekonomickejšou variantou 

získavania kremíka pre fotovoltaické účely. 

Monokryštalické články sú vyrábané pomocou Czochralského procesu. Tento proces 

pozostáva z činností znázornených na obrázku 3.6. Prvý krok: čisté kremíkové zvyšky sa roztavia 

spolu s kremíkom s veľkou prímesou bóru v kremenných nádobách. Vznikne tak roztavená zmes 

s prímesou bóru do ktorej sa v druhom kroku vnesie zárodok kryštálu. V treťom a štvrtom kroku 

sa pomaly vyťahuje zárodok kryštálu a začína na ňom rásť kryštál. V piatom kroku máme už 

hotový ingot. Pre dosiahnutie vysokej kvality kryštálu je dôležitá rovnomerná teplota a pomalý 

a stály rast. Bežné ingoty majú priemer 10 až 15 centimetrov a dĺžku 1 až 2 metre. 
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Obr. 3.6 Czochralského proces [12] 

Hmotnosť ingotu takýchto rozmerov je 50 až 100 kilogramov. Kryštalická orientácia 

zárodku sa prenesie do vzniknutého kryštálu. Rast kryštálu je usmernený tak aby odrezané plátky 

kryštálu, rezané kolmo na smer rastu, boli rovnobežné s kryštalickými rovinami. Pred rezaním sú 

ingoty sústružené kvôli zjednoteniu priemeru pozdĺž ingotu a vyrovnaniu nerovností vzniknutých 

pri nerovnomernom raste. Druhým spôsobom je vyrezanie štvorcového profilu do válcového 

ingotu. Veľké množstvo odpadného materiálu vzniknutého touto metódou je zrecyklované, 

roztavené a použité v novom procese. Druhý proces je častejšie využívaný kvôli optimalizácií 

výkonnosti [11].  

Hlavnou výhodou monokryštalických článkov je ich vysoká účinnosť.  Majú doposiaľ 

najvyššiu účinnosť spomedzi ostatných druhov článkov dostupných na slovenskom a českom 

trhu. Je to vďaka vysoko kvalitnému kremíku, ktorý sa používa na ich výrobu. Bežné účinnosti sú 

medzi 15 a 21 %. Najúčinnejší monokryštalický panel na slovenskom a českom trhu je od firmy 

SunPower s účinnosťou solárnej bunky 22,5 % a celkovou účinnosťou panela 20,1 %. 

 

 

Obr. 3.7 Štruktúra kremíka [13]  

 



diplomová práce  Návrh fotovoltaického systému rodinného domu 

akademický rok 2016/2017  s akumulací elektrické energie 

22 

 

3.3.2 POLYKRYŠTALICKÉ ČLÁNKY 

Prvé polykryštalické články sa začali používať v roku 1981. Ich výroba nevyžaduje 

Czochralského proces a je pomerne jednoduchá. Surový kremík sa roztaví a naleje 

do štvorcových foriem. Následne sa schladí a odliatok sa rozreže na presné štvorcové plátky [10]. 

Bežná účinnosť je medzi 13 a 16 %. 

Výhodou oproti monokryštalickým článkom je jednoduchšia a menej nákladná výroba. 

Vyrábajú sa v štvorcových alebo obdĺžnikových profiloch a množstvo odpadu vzniknuté 

pri výrobe je výrazne nižšie. 

Nižšia kvalita kremíka spôsobuje väčší elektrický odpor na hranici dotýkajúcich sa 

kryštáľových zŕn, to zapríčiňuje ich nižšiu účinnosť. Polykryštalické články majú modrú farbu 

a na ich povrchu je možné vidieť hranice jednotlivých kryštáľov. Z estetického hľadiska to môže 

byť vnímané ako výhoda ale aj nevýhoda, záleží na subjetívnom vneme investora. 

             

Obr. 3.8 Odpory pri prechode štruktúrou a) monokryštalického b) amorfného alebo 

polykryštalického článku [14]  

3.3.3 AMORFNÉ ČLÁNKY 

Podľa delení jednotlivých FV článkov bývajú tie amorfné vo svetovej odbornej literatúre rôzne 

zaraďované. Niektoré zdroje ich zaraďujú do podskupiny kryštalických článkov, podľa ich 

štruktúry. Iné ich zaraďujú medzi tenkovrstvé články, podľa ich podoby vo funkčnom stave. Obe 

delenia sú správne. 

Vyrábajú sa vo vodíkovej atmosfére rozkladom vhodných zlúčenín kremíka. Daný spôsob 

je vhodný pre výrobu tenkých vrstiev. Vrstvy sa pri výrobe nanášajú na podložku zo skla, nerezu 

alebo plastu. Tieto vrstvy sú schopné absorbovať veľké množstvo slnečného žiarenia, a preto sa 

vyrábajú veľmi tenké. Vďaka ich malej hrúbke sú ohybné a môžu sa použiť napríklad ako krycie 

fólie na strechy. Ich štruktúra je avšak nepravidelná a obsahuje vysoké množstvo porúch 

v porovnaní s inými kremíkovými článkami. Účinnosť amorfného článku je okolo 7 % ale 

pri použití viacerých vrstiev je možné docieliť 13-14 % [11]. 

 Výhodou je ich kompaktnosť. Pri výrobe sa oproti ostatným kremíkovým článkom 

spotrebuje výrazne menej kremíka. Proces výroby je však nákladný a takto vyrobené články 

dosahujú nízke účinnosti. 
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3.3.4 PANELY Z TELURIDU KADMIA 

Jediné spomedzi tenkovrstvých panelov dokážu konkurovať v pomere cena ku výkonu 

kryštalickým kremíkovým panelom. Firma First Solar drží laboratórny rekord v ich účinnosti, 

ktorý je  22,1 %. Výhodou je ich nízkonákladová výroba [11]. 

3.3.5 VIACPRECHODOVÉ PANELY 

Bežné fotovoltaické články majú jeden prechod medzi p a n vrstvou. Výkon takýchto článkov 

závisí na šírke slnečného spektra, ktoré dokážu absorbovať, a podielu energie, ktorú dokážu 

premeniť na elektrickú. U viacprechodových článkov je možné optimalizovať jednotlivé vrstvy 

polovodiča na určitú časť spektra a zabezpečiť tak vyššie zúžitkovanie energie z dopadajúcich 

slnečných lúčov. Slnečné žiarenie obsahuje zložky s rôznymi vlnovými dĺžkami, ako je 

podrobnejšie uvedené v kapitole 2. Častice s väčšou energiou sa zachytia na vyšších vrstvách a 

častice s nižšou energiou preniknú do nižších vrstiev [11]. 

 

Obr. 3.9 Spektrum využitelného žiarenia u viacprechodových panelov [15] 

 Najvhodnejší polovodičový materiál pre túto aplikáciu je gáliumarsenid s prímesami. Táto 

zlúčenina sa používa aj pre jednoprechodové články bez koncentrátora alebo s ním. Pri malej 

hrúbke dokáže tento materiál absorbovať takmer celé slnečné spektrum. U viacprechodových 

článkov sa používajú prímesi: hliník, indium, dusík a fosfor. Najnižšia vrstva u niektorých 

článkov je z germánia. Takto usporiadané články dosahujú účinnosti bez koncentrátora okolo 

39 % a s koncentrátorom až 46 %. Avšak tieto hodnoty boli dosiahnuté iba v laboratórnych 

podmienkach. Gálium je riedko sa vyskytujúci prvok vzácnejší ako zlato a arzén je jedovatý. 

Z týchto dôvodov sa panely z nich zložené pravdepodobne v budúcnosti nebudú používať 

pre komerčné aplikácie [11]. 
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3.4 DRUHY AKUMULÁTOROV 

V tejto kapitole sa budeme venovať popisu tradičných olovených akumulátorov, modernejších 

lítiových a technológii prietokových akumulátorov, ktoré doposiaľ nie sú komerčne veľmi 

rozšírené. Celá nasledujúca kapitola 3.4.1 je čerpaná zo zdroja [16]. 

3.4.1 LÍTIUM-IÓNOVÉ BATÉRIE 

Lítium-iónové batérie sa dodávajú v rôznych tvaroch a veľkostiach, ale všetky sa skladajú z 

rovnakých komponentov. Sú tvorené viacerými článkami, ktoré sú buď valcové (podobajú sa na 

bežné tužkové baterky) alebo prizmatické (štvorcové alebo obdĺžnikové). Batérie majú riadiacu 

jednotku, ktorá obsahuje: 

- jeden alebo viac teplomerov na snímanie teploty batérie, 

- menič napätia a regulátor na udržanie bezpečnej úrovne napätia a prúdu, 

- tienený konektor riadiacej jednotky, ktorý umožňuje prívod energie a informácií do a z 

batérie, 

- napájací zdroj, ktorý monitoruje energetickú kapacitu jednotlivých článkov batérie, 

- snímač stavu nabíjanie, ktorý zabezpečuje optimálnu rýchlosť nabíjania a úplnosť nabitia 

jednotlivých článkov. 

Ak sa akumulátor počas nabíjania alebo používania príliš zahreje, počítač vypne napájanie a 

pokúsi sa schladiť batériu. Batéria bude v takomto prípade opäť použitelná až po ochladení na 

požadovanú hodnotu. Ak sa batéria úplne vybije, vypne sa tiež, ale už ju nebude možné znovu 

nabiť, pretože články budú zničené. Riadiaca jednotka môže tiež sledovať počet cyklov nabíjania 

/ vybitia a odosielať informácie o stave životnosti batérie. Jeho vlastná spotreba spôsobí strátu 

približne päť percent energie pri nečinnosti. 

 

 

Obr. 3.10 Rez lítiovou batériou [16] 



Energetický ústav  FSI VUT Brno 

Odbor termomechaniky a techniky prostředí  Martin Murgaš 

25 

 

 Podobne ako u väčšiny batérií je vonkajšie púzdro vyrobené z kovu. Použitie kovu je 

dôležité najmä preto, že akumulátor je natlakovaný. Toto kovové puzdro má odvzdušňovací otvor 

citlivý na tlak. Ak sa batéria prehreje tak, že by hrozil výbuch kvôli pretlakovaniu, 

odvzdušňovací ventil sa otvorí a uvoľní prebytočný tlak. Batéria bude rovnako nepoužiteľná, ale 

zabráni sa výbuchu. Batérie sú zabezpečené PTC termistorom (Positive Temperature Coefficient 

v preklade pozitívny teplotný koeficient) alebo pozistorom, ktorý má zabrániť prehriatiu batérie. 

 Jednotlivé články batétie sa vnútri skladajú z kladnej elektródy, zápornej elektródy a 

oddeľovača, ktoré sú ponorené do organického rozpúšťadla, ktoré pôsobí ako elektrolyt. Častým 

rozpúšťadlom je éter. Oddeľovač je veľmi tenká vrstva mikroperforovaného plastu, ktorý 

oddeľuje kladnú a zápornú elektródu ale iónom umožňuje prechádzať. Kladná elektróda je 

vyrobená z oxidu kovu LiCoO2. Záporná elektróda je vyrobená z uhlíka. Počas nabíjania sa 

pohybujú ióny lítia elektrolytom z pozitívnej elektródy na zápornú elektródu a pripoja sa k 

uhlíku. Počas vybíjania sa lítiové ióny presúvajú z uhlíka späť do LiCoO2. 

 

        

Obr. 3.11 Priebehy a) nabíjania a b) vybíjania batérie [16] 

Pohyb lítiových iónov sa deje pri pomerne vysokom napätí. Každý článok produkuje 

3,7 V. Je to oveľa vyššie napätie v porovnaní s 1,5 V v typických alkalických článkoch, vďaka 

čomu sú lítium-iónové batérie kompaktnejšie a využívajú sa tak v  malých zariadeniach, ako sú 

napríklad mobilné telefóny. 

 Výhodou lítiových batérii je, že vydržia veľký počet nabíjacích / vybíjacích cyklov. 

Rovnako nemajú pamäťový efekt, čo znamená, že ich nemusíme úplne vybiť pred nabitím tak 

ako nikel-kadmiové batérie. Ďalšou výhodou je ich hmotnosť. Sú totiž porovnatelne ľahšie oproti 

batériam iných typov rovnakej veľkosti. Typická lítiová batéria dokáže uschovať 150 Wh 

elektrickej energie v jednom kilograme batérie. Olovené batérie dokážu uschovať približne 

25 Wh elektrickej energie, takže na uschovanie rovnakého množstva energie je treba šesť 

kilogramov namiesto jedného. Lítiové batérie majú pri nečinnosti menšie straty kapacity ako 

niklové batérie. 
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 Hlavnou nevýhodou lítiových batérií je ich citlivosť na vysoké teploty, urýchľuje to ich 

degradáciu. Pri úplnom vybití sa batéria zničí. Tieto batérie musia obsahovať riadiaci obvod, čím 

sa navyšuje ich už aj tak pomerne vysoká cena. 

3.4.2 OLOVENÉ BATÉRIE 

Olovené batérie fungujú na podobnom princípe ako lítiové batérie a sú tvorené z jedného alebo 

viacerých článkov. Tieto články tiež obsahujú kladnú a zápornú elektródu, separátor a elektrolyt. 

Rozdiel je ale v materiáloch jednotlivých prvkov. Kladná elektróda je z oxidu olovičitého (PbO2) 

a záporná elektróda z olova (Pb). Ako elektrolyt sa používa vodou zriedená kyselina sírová 

H2SO4 s koncentráciou približne 35 % objemu pri úplnom nabití akumulátoru. Elektrolyt môže 

byť taktiež nasiaknutý do vaty zo sklenených vlákien (AGM batérie) alebo stuhnutý do formy 

gélu (gélové batérie) [17]. 

 

 

Obr. 3.12 Rez olovenou batériou [18] 

 Jednotlivé články sú zložené zo striedajúcich sa kladných a záporných elektródových 

dosiek, ktoré sú preložené jednou alebo viac vrstvami separátoru. V spodej časti sú dosky opreté 

o hranoly, ktoré vyčnievajú z dna nádoby, čím sa vytvára priestor, kde sa ukladajú aktívne hmoty 

odpadnuté z elektród. Vzdialenosť vrchnáka a hornej časti dosiek musí byť minimálne dva 

centimetre, aby bolo možné kompenzovať výkyvy hladiny elektrolytu a aby sa oddelili kvapky 

elektrolytu na konci nabíjania. Na vrchnáku sa nachádzajú dva otvory, ktoré slúžia pre prúdové 

vývody a ventilačnú zátku. Ventilačná zátka bráni vyliatiu elektrolytu pri malých sklonoch a 
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povoluje výtok plynov počas samovybíjania a malého prebíjania. Týmto otvorom sa stanovuje 

koncentrácia a hladina elektrolytu, vytekajú ním plyny pri veľkom prebíjaní a prilieva sa 

elektrolyt. Články sú navzájom pospájané olovenými spojkami. Typické napätie jedného článku 

je 2 V [17]. 

 

 

Obr. 3.13 Olovený akumulátor [17] 

1 – nádoba, 2 – záporná elektróda, 3 – separátor, 4 – kladná elektróda, 5 – operné hranoly, 6 – 

mostík, 7 – vrchnák, 8 – medzčlánkový spoj, 9 – prúdový vývod, 10 – ventilačná zátka 

 Nová olovená batéria za mesiac stratí približne dve až tri percentá uschovanej energie. 

Samovybíjanie je rýchlejšie pri vyššej teplote a väčšej koncentráci kyseliny elektrolytu. 

Nevýhodou olovených batérii je ich krátka cyklická životnosť. Pri zaťažení 80 % vydržia 

približne 800 cyklov. To znamená, že pri každodennom využívaní batérii by vydržali asi 2 roky 

pri plnom využití alebo by sme museli predimenzovať kapacitu akumulátorov tak, aby pri našom 

požadovanom odbere boli zaťažené na 20 % a vydržali tak 4000 cyklov. Hoci sú lítiové batérie 

niekoľkonásobne drahšie, častou obmenou olovených batérii alebo ich predimenzovanou 

kapacitou sa ceny približujú. Bežná životnosť lítiových batérii je 6000 – 10000 cyklov. Z toho 

vyplýva, že lítiové batérie sú vhodnejšie na každodenné zaťažovanie a olovené batérie sú vhodné 

pre málo využívané objekty, napríklad chaty alebo iné rekreačné objekty.  
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3.4.3 PRIETOKOVÉ BATÉRIE 

Prietoková batéria je niečo medzi palivovým článkom a batériou, v ktorej elektrolyt obsahujúci 

jeden alebo viac rozpustených elektroaktívnych prvkov preteká elektrochemickým článkom. 

Elektrochemický článok spätne premieňa chemickú energiu z elektrolytu priamo na elektrickú 

energiu. Hlavným rozdielom medzi bežnými batériami a prietokovými je teda to, že v bežných 

batériach sa energia ukladá na elektródach a v prietokových sa ukladá do elektrolytu. 

Elektroaktívne sú tie prvky v roztoku, ktoré sa môžu zúčastniť elektródovej reakcie alebo môžu 

byť absorbované na elektróde, dokážu teda ukladať elektrickú energiu do elektrolytu alebo ju 

vracať naspäť. Dodatočný elektrolyt sa neuskladňuje okolo elektród v článku, ale v externých 

nádržiach umiestnených mimo článku. Elektrolyt sa z nádrží čerpá čerpadlom alebo sa môže 

využiť aj systém využívajúci gravitáciu. Celkové množstvo elektrickej energie, ktorú je možné 

uskladniť, tak závisí na veľkosti nádrží pre elektrolyt. Prietokové batérie je možné rýchlo dobiť 

tým, že sa nahradí kvapalina elektrolytu, podobne ako pri naplnení palivových nádrží pre 

spaľovacie motory, zatiaľ čo sa obnovuje vyčerpaný materiál elektrolytu [19]. 

 

 

 

Obr. 3.14 Prietoková batéria [20] 

 Existuje viac prevedení prietokových batérií. Hlavné typy sú redox, hybridný a 

bezmembránový systém. Názov redox je odvodený z princípu redukcie a oxidácie, na ktorých 

táto batéria funguje. Keďže používajú heterogénny prenos elektrónov, popísaný vyššie, namiesto 
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difúzie v pevnom stave, presnejšie pomenovanie je palivové články ako batérie. Hybridné batérie 

majú jednu elektródu palivovú a druhú elektródu ako normálne batérie. Bezmembránové závisia 

na laminárnom prúdení pri prietoku cez potrubie, v ktorom prebiehajú elektrochemické reakcie. 

Tento typ sa ďalej vyvíja kvôli vysokej cene a možnej poruchovosti membrán [20]. 

 Potenciál tohto typu batérií je v dlhej životnosti, pretože elektrolyt sa takmer nedegraduje 

a nestráca svoju kapacitu. Taktiež majú rýchlu odozvu, nie je potrebné vyrovnávanie nabíjania a 

neprodukujú škodlivé emisie. Stav batérií sa určuje jednoducho, batérie vyžadujú minimálnu 

údržbu a majú toleranciu k prebitiu a úplnému vybitiu. V porovnaní s bežnými batériami môžu 

pracovať s vyššími prúdmi a príkonmi. Tieto technické parametre ich robia vhodné pre 

skladovanie veľkých množstiev energie. Využívať sa tiež môžu pre ostrovné solárne alebo 

veterné sysémy, pretože sa ľahko vyrovnávajú s nerovnomernými dodávkami energie a je to 

najefektívnejší spôsob ukladania energie [20]. 

3.5 OSTATNÉ PRVKY FV SYSTÉMU 

V predchádzajúcich kapitolách sme podrobne popísali dva hlavné komponenty hybridného 

fotovoltaického systému, FV panely a akumulátory elektrickej energie. Aby systém fungoval, 

potrebujeme aj ďalšie komponenty, ktoré budú riadiť a regulovať funkcie systému. Medzi ďalšie 

dôležité prvky systému patrí regulátor nabíjania, DC/AC prípadne DC/DC menič napätia. 

3.5.1 REGULÁTOR NABÍJANIA 

Regulátor nabíjania udržuje na paneloch vhodné napätie pre dosiahnutie najlepšej účinnosti. 

Aktuálne sa používajú solárne regulátory MPPT (Maximum Power Point Tracking, v preklade 

sledovanie bodu najvyššieho výkonu). Tieto regulátory zaisťujú bezpečné a automatické 

nabíjanie akumulátorov z FV panelov. MPPT zvyšujú efektivitu systému, a preto sú 

neoddeliteľnou súčasťou hybridných a ostrovných systémov pre zúžitkovanie najväčšieho 

možného množstva energie. Regulátory sú pre 12, 24 a 48 V a pre dosiahnutie vyššej voltáže pri 

veľkých systémoch sa môžu paralelne zapojovať. Pri použití viacerých regulátorov je vhodné 

použiť regulátory rovnakej značky, pretože sú na to pripravené a stavané. Účinnosti týchto 

zariadení sa pohybujú nad 96 %. Zariadenia majú programovateľnú riadiacu jednotku, ktorá 

zobrazuje aktuálne parametre systému a zároveň ukladá hodnoty do pamäte. Regulátorom je 

možné nastaviť, pri akom stave nabitosti má prestať batériu nabíjať alebo vybíjať. Môžeme tým 

dosiahnúť chod batérie v oblasti väčšieho množstva cyklov. 

3.5.2 HYBRIDNÝ MENIČ NAPÄTIA 

Hybridné meniče dokážu pracovať v systéme on-grid aj off-grid. Na rozdiel od bežných meničov, 

ktoré dokážu dodávať energiu buď zo siete alebo z batérie, tak môžu plynulo a v reálnom čase 

regulovať energetické toky zo siete a batérii. FV panely bežne fungujú pri napätiach 12, 24 alebo 

48 V a produkujú jednosmerný prúd (DC). Batérie ukladajú taktiež jednosmerný prúd a napätie 

majú podľa svojích parametrov a zapojenia. Pre väčšinu spotrebičov (pokiaľ nepoužívame 

špeciálne určené pre DC) potrebujeme napätie 230 V a striedavý prúd (AC). Z tohto dôvodu je 

menič napätia neoddeliteľnou súčasťou FV systémov. V dnešnej dobe už existujú zariadenia, 

ktoré majú funkcie regulátora a meniča napätia zároveň. 
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4 MODELOVÝ DOM 

Ako modelový dom sme použili štandardný rodinný dom s vnútornou podlahovou plochou 

142 m
2
. Pre simulácie, kde je potrebná obsadenosť budovy, sme použili predpoklad, že v dome 

žije rodina skladajúca sa z dvoch zamestnaných rodičov a dvoch školopovinných detí. Tomuto 

predpokladu sme prispôsobili výpočty spotreby teplej úžitkovej vody, spotreby elektrických 

spotrebičov, využitia osvetlenia a núteného vetrania. Jednotlivé výpočty a denné priebehy 

spotrieb budú podrobne popísané v kapitole Energetická simulácia. 

 Budova je podľa stavebého výkresu rozdelená do 16 celkov. Jednotlivé celky sú rozpísané 

v tabuľke 4.1 aj s ich návrhovými teplotami. Pôdorysné schémy modelového domu sa nachádzajú 

na obrázkoch 4.1 a 4.2. Nad garážou, izbou 1 a chodbou na prízemí (1.09, 1.07 a 1.06) je rovná 

strecha. Nad ostatnou časťou budovy je šikmá strecha o sklone 42°. Vrchol šikmej strechy 

prechádza symetrickým stredom časti budovy, ktorá je ňou zastrešená. Šikmé časti sú 

orientované na sever a juh. Navrhované fotovoltaické panely sa nachádzajú na južne orientovanej 

šikmej časti strechy, upevné na konštrukciach tak, aby dosiahli sklon 35°. 

 

 

Tab. 4.1 Miestnosti a ich návrhové teploty 

Č. miestnosti Účel: 
ti                         

[°C] 

1.01 Zádverie 20 

1.02 Kúpeľňa prízemie 24 

1.03 Kuchyňa 20 

1.04 Hala 20 

1.05 Obývacia izba 20 

1.06 Chodba prízemie 20 

1.07 Izba_1 20 

1.08 Technická miestnosť 10 

1.09 Garáž 10 

2.01 Schodisko 20 

2.02 Chodba 20 

2.03 Kúpeľňa 24 

2.04 Izba_2 20 

2.05 Izba_3 20 

2.06 Spálňa 20 

2.07 Šatník 20 
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Obr. 4.1 Modelový dom – prízemie 

 

 

 

Obr. 4.2 Modelový dom - poschodie 
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Modelový dom je drevostavba, ktorá má dve obývané podlažia a neobývané podkrovie. 

Konštrukcie sú navrhnuté v pasívnom štandarde a ich zloženie je podrobne popísané 

v nasledujúcich tabuľkách. 

 

Tab. 4.2 Konštrukcie časť 1. 

Názov materálu 
d λ c ρ R 

[m] [W/(m·K)] [J/(kg·K)] [kg/m
3
] [m

2
·K/W] 

Obvodová stena 
  

   Sadrokartón 0,015 0,220 1060,000 750,000 0,068 

Tepelná izolácia 0,060 0,022 1500,000 30,000 2,727 

OSB doska 0,0125 0,130 1630,000 650,000 0,096 

Minerálna vata 0,300 0,039 840,000 12,000 7,692 

OSB doska 0,0125 0,130 1630,000 650,000 0,096 

Hydroizolácia 0,001 0,200 1470,000 900,000 0,005 

Vzduchová dutina 0,025 0,294 1005,000 1,200 0,085 

Smrekovec 0,020 0,200 2510,000 600,000 0,100 

Vnútorná nosná stena 
    

Sadrokartón 0,015 0,220 1060,000 750,000 0,068 

Minerálna vata 0,120 0,039 840,000 12,000 3,077 

Vzduch 0,085 0,294 1005,000 1,200 0,289 

OSB doska 0,015 0,130 1630,000 650,000 0,115 

Sádrokartón 0,015 0,220 1060,000 750,000 0,068 

Vnútorná nenosná stena 
 

   Sadrokartón 0,013 0,220 1060,000 750,000 0,057 

Minerálna vata 0,100 0,039 840,000 12,000 2,564 

Sadrokartón 0,013 0,220 1060,000 750,000 0,057 

Podlaha nad zeminou 

    Podlahovina 0,022 0,180 1000,000 730,000 0,122 

Tepelná izolácia 0,008 0,038 2100,000 160,000 0,211 

Železobetón 0,200 1,430 1020,000 2300,000 0,140 

Nopová fólia 0,002 0,100 850,000 25,000 0,020 

Penové sklo 0,400 0,069 840,000 180,000 5,797 

Geotextília 0,002 0,200 600,000 20,000 0,010 

Štrkový zásyp 0,100 0,650 750,000 1650,000 0,154 
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Tab. 4.3 Konštrukcie časť 2. 

Názov materálu 
d λ c ρ R 

[m] [W/(m·K)] [J/(kg·K)] [kg/m
3
] [m

2
·K/W] 

Šikmá strecha 

     Sadrokartón 0,015 0,220 1060,000 750,000 0,068 

Hlavná tepelná izolácia 0,160 0,033 940,000 26,000 4,848 

Parobrzda 0,001 0,400 840,000 25,000 0,003 

Tepelná izolácia nad krokvami 0,200 0,022 1500,000 30,000 9,091 

Hydroizolácia 0,003 0,200 1470,000 900,000 0,015 

Strešná krytina 0,020 0,690 840,000 1600,000 0,029 

Rovná strecha 
  

   Sadrokartón 0,015 0,220 1060,000 750,000 0,068 

Parobrzda 0,001 0,400 840,000 25,000 0,003 

Minerálna vata 0,250 0,022 1500,000 30,000 11,364 

Styrodur 0,100 0,038 2060,000 30,000 2,632 

Hydroizolácia 0,002 0,200 1470,000 900,000 0,010 

Strop do podkrovia 
     

Sadrokartón 0,015 0,220 1060,000 750,000 0,068 

OSB doska 0,015 0,130 1630,000 650,000 0,115 

Parobrzda 0,001 0,400 840,000 26,000 0,003 

Minerálna vata 0,200 0,022 1500,000 30,000 9,091 

OSB doska 0,015 0,130 1630,000 650,000 0,115 

Podlaha medzi poschodiami 

   Dlážkovica 0,030 0,120 1450,000 400,000 0,250 

Nepálená tehla 0,060 0,910 1000,000 1800,000 0,066 

Tepelná izolácia 0,060 0,038 2100,000 160,000 1,579 

Trojvrstvové parkety 0,020 0,180 1000,000 730,000 0,111 

 

Jednotlivé konštrukcie a ich vrstvy sme stanovili podľa materiálov používaných 

stavebnou firmou ForDom s. r. o., ktorá patrí medzi najväčščie stavebné firmy na Slovensku 

venujúce sa stavbe nízkoenergetických a pasívnych drevených montovaných domov. 

Na modelovom dome sme použili okná značky Slavona. Sú to trojsklá s dreveným 

rámom, ktoré spĺňajú podmienky pasívneho štandardu a ich U hodnota je 0,7 W/m
2
K. Vchodové 

dvere sú značky Internorm. Dvere majú hliníkovo drevenú konštrukciu s malým presklením 

a U hodnotou 0,78 W/m
2
K.  
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V nasledujúcich tabuľkách sú zobrazené výsledné U hodnoty a hrúbky jednotlivých 

konštrukcii a hodnoty odporu prestupu tepla použité v simulácii strát modelového domu. 

Hodnoty odporov prestupu tepla sme stanovili podľa technickej normy ČSN EN 12 831. 

Tab. 4.4 Výsledné vlastnosti konštrukcii 

Názov konštrukcie 
d U 

[m] [W/(m
2
·K)] 

Obvodová stena 0,446 0,091 

Vnútorná nosná stena 0,250 0,276 

Vnútorná nenosná stena 0,125 0,373 

Podlaha nad zeminou 0,734 0,155 

Šikmá strecha 0,399 0,070 

Rovná strecha 0,368 0,070 

Strop do podkrovia 0,246 0,105 

Podlaha medzi poschodiami 0,170 0,499 

 

Tab. 4.5 Odpory prestupu tepla 

Odpory prestupu tepla Značka [m
2
·K/W] 

Na vonkajšej strane steny Rse 0,04 

Na vnútornej strane steny Rsi 0,13 

Tok do zeminy Rsg 0,20 

Horizontálna stena (tok smerom hore) Rsui 0,10 

Horizontálna stena (tok smerom dole) Rsdi 0,17 
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5 ENERGETICKÁ SIMULÁCIA 

V nasledujúcej kapitole budeme popisovať komponenty využité pri simulácii FV systému, 

zapojenie systému, varianty, pre ktoré sme vykonali simuláciu, a ich výsledky. 

5.1 SIMULAČNÝ SOFTWARE 

Energetické simulácie obsiahnuté v tejto práci sme obdržali pomocou programu TRNSYS 16. 

Jeho názov je tvorený skratkou z celého pomenovania Transient System Simulation Program, čo 

vo voľnom preklade znamená program pre simuláciu prechodných systémov.  

Tento program je možné použiť pre simuláciu budov a ich zariadenia, obnoviteľných 

zdrojov energie, palivových článkov, kogeneračných jednotiek, solárnych systémov a systémov 

pre vetranie, vykurovanie a ventiláciu. Jeho hlavné zameranie je na elektrické a tepelné systémy 

avšak je možné ho použiť aj na modelovanie iných dynamických systémov, napríklad 

biologických procesov alebo dopravnej prevádzky. Program funguje na princípe spájania vstupov 

a výstupov jednotlivých komponentov. Komponenty znázorňujú prvky simulovaných systémov. 

Všetky komponenty sú popísané matematickými modelmi, ktoré sú vysvetlené a rozpísané 

v manuáli priloženému k programu. Sú tam popísané druhy vstupov a výstupov, ktoré jednotlivý 

komponent vyžaduje. Komponenty sú v TRNSYS-e označené ako Typy a každý Typ má 

priradené svoje číslo [21]. 

Samotný program pozostáva z viacerých podprogramov. Hlavným je TRNSYS 

Simulation Studio. Výpočtový program sa volá TRNSYS Simulation Engine, ten má spustiteľnú 

časť, ktorá zobrazuje priebeh veličín počas simulácie. TRNBuild sa využíva na definovanie 

parametrov budovy a editor, ktorý umožňuje vytvárať vlastné redistribuovateľné programy, je 

nazývaný TRNSED. 

Výsledky simulácii je možné zobraziť na obrazovku, ale aj uložiť vo vybranom formáte 

do súboru a následne ich spracovávať pomocou iných programov. Numerické dáta sa dajú 

napríklad jednoducho uložiť v .xls formáte a vyhodnocovať použitím programu Microsoft Excel. 

5.2 MODELOVÝ DOM 

Simuláciu modelového domu spomenutého v predošlej kapitole sme vykonali použitím Typu 

56a. Tento komponent je vhodný pre simuláciu multizónovej budovy. Modelová budova je podľa 

stavebného výkresu rozdelená  na 16 miestností. Pre simuláciu sme ju prerozdelili na 13 zón. 

Miestnosti, ktoré neboli oddelené stavebnou konštrukciou sme spojili do jednej zóny. Jednu zónu 

tak tvorí spojenie kuchyne, haly a obývacej izby (miestnosti 1.03, 1.04 a 1.05). Ďalšie spojené 

zóny sú na poschodí tvorené spojením schodiska a chodby (2.01 a 2.02) a spojením spálne a 

šatníka (2.06 a 2.07). Nad poschodím je šikmá strecha, ktorá tvorí podkrovie. Toto podkrovie 

nebolo uvažované v stavebnom pláne ako využiteľná miestnoť, avšak do simulácie ho musíme 

zahrnúť ako zvlášť zónu kvôli presnej simulácii tepelných tokov v budove. 

 Pre definíciu rozmerov jednotlivých zón a ich orientáciu sme použili už spomenutý 

podprogram TRNBuild. Definícia zóny začína vytvorením konštrucii, ktoré ju obklopujú. 

V knižnici programu sa nenachádzali vhodné vrstvy pre dané konštrukcie stien, a preto sme 

všetky vrstvy definovali manuálne. Jednotlivé vrstvy sa dajú definovať ako hmotné alebo 
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nehmotné. Pre definíciu hmotných vrstiev je nutné zadať tepelnú vodivosť, mernú tepelnú 

kapacitu a hustotu materiálu. Pri pridaní vrstvy do vytváranej steny sa následne definuje jej 

hrúbka. Program dokáže z týchto parametrov vypočítať hodnotu súčinitela prestupu tepla vrstvy, 

prípadne celej konštrukcie a jej schopnosť akumulovať teplo. Druhá možnosť je definovať steny 

ako nehmotné. Táto možnosť sa využíva keď program nedokáže správne spočítať výsledné 

parametre steny, ako to nastalo aj v našom prípade. Pre definíciu nehmotnej steny je potrebný len 

tepelný odpor vrstvy a jej hrúbka. Takto zadané steny nemajú žiadne akumulačné vlastnosti, a 

preto sme hodnotu ich tepelných kapacít pridali manuálne do tepelných kapacít jednotlivých 

miestností. 

 

Obr. 5.1 Vytváranie modelu konštrukcie v programe TRNSYS 

Takto definované steny poskladané z jednotlivých vrstiev sme postupne pridávali do zón, 

ktoré predstavujú miestnosti, a definovali ich plošné rozmery. Pre definíciu steny je taktiež 

potrebné zadať jej typ a orientáciu. TRNSYS má k dispozícii štyri typy stien EXTERNAL, 

INTERNAL, ADJACENT a BOUNDARY. EXTERNAL sa používa na steny hraničiace 

s okolitým prostredím, INTERNAL na steny a priečky nachádzajúce sa v miestnosti, 

ADJACENT na vnútorné steny oddeľujúce miestnosti a BOUNDARY na stenu do zóny 

s nastavenou okrajovou podmienkou, napríklad konštantná teplota zóny. V danom prípade sme 

využili prvý a tretí typ. Pri type steny EXTERNAL je nutné zadať jej orientáciu. Predom 

definované orientácie sú štyri hlavné svetové strany a horizontálna rovina. Orientácie sa dajú 

dodefinovať, v našom prípade sme museli dodefinovať orientáciu šikmej strechy otočenej a sever 

a juh. Modelový dom je orientovaný tak, že smernice jednotlivých stien sa zhodujú so smermi 

hlavných svetových strán, mohli sme teda použiť predom definované orientácie. Avšak 

v podprograme TRNBuild sa definuje len pomenovanie danej orientácie. Aby sme získali správne 

hodnoty dopadajúcej radiácie na jednotlié povrchy, musíme zadať požadovaný azimut a uhol 
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sklonu orientovanej plochy v Type 109, ktorý neskôr podrobnejšie popíšeme a prepojiť ich 

s orientáciami v Type 56a (Budove). Pri druhom použitom type steny ADJACENT je potrebné 

definovať, s ktorou zónou táto stena susedí. Výhodou je, že nie je potrebné vytvárať stenu v 

oboch susediacich zónach. Napríklad ak vytvoríme stenu v zóne Kúpeľňa a prepojíme ju zo 

zónou susediacej miestnosti, táto stena sa automaticky dodefinuje do susediacej zóny a nemusíme 

ju opäť zadávať. Do vytvorených stien môžeme podľa potreby pridať okná a dvere požadovaných 

rozmerov. V našom prípade sme našli dvere a okná vhodných vlastností v knižnici programu. 

 

Obr. 5.2 Vytváranie modelu budovy v programe TRNSYS 

Pre každú zónu sme následne ručne zadali jej objem, tepelnú kapacitu a počiatočné  

hodnoty teploty a vlhkosti. Relatívne vlhkosti sme zadali do každej zóny 50 % a teploty sme 

nastavili podľa vnútorných výpočtových teplôt pre jednotlivé miestnosti uvedené v predošlej 

kapitole. Ďalej môžeme pre jednotlivé zóny (miestnosti) nastaviť infiltráciu, ventiláciu, 

vykurovanie, chladenie a tepelné zisky. 

Hodnotu infiltrácie sme stanovili z predpokladu, že dom je tvorený z dobre utesnených 

konštrukcií, pretože sa jedná o pasívny dom. Zvolili sme teda hodnotu infiltrácie 0,05 za hodinu 

v súlade s technickou normou ČSN EN 12 831, čo predstavuje 5 % objemu vzduchu v miestnosti 

infiltrovaného za hodinu. 

V modelovom dome sme použili nútené vetranie riadené obsadenosťou miestností. 

Obsadenosť miestností máme nastavenú podľa denných cyklov s rozdielom pracovných dní a 

víkendov. Nastavili sme ju pre najčastejšie obývané miestnosti, teda Spálňa, Izba_2, Izba_3 a 

zóna tvorená miestnosťami Kuchyňa, Hala, Obývacia izba. Pre jednu osobu sa privádza do týchto 

miestností 25 m
3
/h v súlade s technickou normou ČSN EN 15 251. Ostatné miestnosti v dome sú 

vetrané zo súčiniteľom výmeny vzduchu 0,5 h
-1

. 
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Chladenie sme pri simulácii neuvažovali. V reálnom prípade by v danom dome bolo chladenie 

nutné a bolo by použité. Avšak program počíta celkové teplo dodané alebo odbraté z budovy ako 

rozdiel hodnôt tepelného výkonu použitého na vykurovanie a chladiaceho výkonu použitého na 

chladenie. TRNSYS nedokáže tieto hodnoty vypísať zvlášť, a preto takto stanovená hodnota 

tepelného výkonu by bola skreslená v prípadoch, keď by dochádzalo k potrebe chladenia a 

zároveň vykurovania v odlišných miestnostiach. Celková hodnota ročného tepelného výkonu by 

bola rovnako znížená o chladiaci výkon potrebný v lete. Návrh chladenia ani napájanie chladenia 

nie je predmetom ani cieľom tejto práce, preto sme sa riešením tejto problematiky podrobnejšie 

nezaoberali. 

 

Obr. 5.3 Nastavenie modelu vetrania v programe TRNSYS 

 Tepelné zisky slnečného žiarenia počíta program automaticky a odčíta ich od potrebného 

tepelného výkonu. Manuálne sme však nastavovali tepelné zisky od ľudí, elektrických zariadení a 

osvetlenia. Tieto tepelné zisky sa riadili obsadenosťou miestností a priebehom využitia zariadení. 

TRNSYS počíta hodnotu tepla získanú od osôb podľa normovanej tabuľky ISO 7730, ktorá 

uvádza hodnoty vyprodukovaného tepla v závislosti na činnosti. V našom prípade sme zvolili 

najmenej náročnú činnosť, sediaci odpočívajúci človek, pri ktorej je hodnota citelného tepla 

60 W a latentného tepla 40 W. Priebehy a predpoklady obsadenosti miestností a využitia 

zariadení sme podrobnejšie popísali v nasledujúcich kapitolách. 

5.3 MODELOVÝ ROK 

Vykonanie simulácie solárnych ziskov je možné len vďaka zaznamenaným meteorologickým 

dátam. Čím vyššia je kvalita dát, tým presnejšia bude simulácia [22]. TRNSYS využíva viacero 

formátov meteorologických dát. V našom prípade sme použili Typ 109 – TMY2. Skratka TMY 

(Typical Meteorological Year) znamená v preklade typický meteorologický rok. Meteorologické 

údaje obsahujú relatívnu vlhkosť, intenzitu slnečného žiarenia, teplotu vzduchu, smer a rýchlosť 

vetra, barometrický tlak, oblačnosť a súradnice bodu na Zemi kde boli namerané [22]. Typ 109 

dokáže na základe týchto údajov dopočítať podiel difúzneho žiarenia a množstvo žiarenia 

dopadajúce na plochu požadovanej orientácie. V našom prípade sme nahrali meteorologické 

podmienky pre typický rok pre lokalitu Brno. Následne sme si definovali orientácie plôch. 

Horizontálnu rovinu a zvislé plochy orientované na hlavné svetové strany netreba definovať, 
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pretože už sú preddefinované. Pri vytváraní nových orientácií je potrebné zadať azimut a uhol 

sklonu plochy. Pri zadávaní azimutu 0° = juh, 90° = západ, 180° = sever a 270° = východ. Pri 

zadávaní uhlu sklonu je 0° = horizontálna plocha, 90° = kolmá plocha a 180° = plocha otočená 

dole hlavou. My sme definovali orientácie: juh 42°, sever 42°, ktoré predstavujú plochy 

naklonené o 42° a orientované na juh a sever a použili sme ich na definíciu šikmej strechy, juh 

35°, ktorú sme použili na simuláciu dopadajúceho žiarenia na FV panely. Výstupom typu 109 sú 

teda celkové a difúzne radiácie dopadajúce na plochy zadaných orientácii, uhol dopadu žiarenia, 

uhol naklonenia plochy o zadanej orientácii, teplota, vlhkosť vzduchu, rýchlosť a smer vetra a 

atmosferický tlak. 

5.4 OSVETLENIE 

Nastavenie osvetlenia sme zvolili v súlade s technickými normami pre osvetlenie ČSN 73 0580. 

Zvolená svietivosť je 700 luxov. Od tejto hodnoty závisí počet svietidiel použitý v jednotlivých 

miestnostiach pre dosiahnutie požadovanej svietivosti. Prenásobením požadovanej svietivosti a 

rozlohou miestnosti dostaneme potrebnú svietivosť pre celú miestnosť. Následným podelením 

tejto hodnoty svietivosťou použitého svietidla dostaneme potrebný počet svietidiel daného 

výkonu pre miestnosť. Použili sme 12W LED svietidlá  o svietivosti 810 luxov. Zapnutie 

osvetlenia je riadené logickou podmienkou a závisí na hodnote celkového dopadajúceho žiarenia 

na orientáciu, kde sa nachádza okno miestnosti a od obsadenosti miestnosti. Limitná hodnota 

celkovej radiácie dopadajúcej na plochu je 180 W/m
2
.
 
Obsadenosť miestností pre osvetlenie sme 

uvažovali rovnakú ako pre tepelné zisky od ľudí s rozdielom u miestností určených pre spánok. 

Spálňa má nastavené vypnutie osvetlenia o pol jedenástej večer a Izba_2 a Izba_3 o ôsmej hodine 

večer. 

Pre nastavenie priebehov osvetlenia sme použili Typ 14a. Tento typ sa používa 

v podprograme TRNSYS Simulation Studio a nachádza sa v záložke Forcing Functions, 

Occupancy. Vytvorili sme odlišné priebehy osvetlenia pre týždeň a víkend. Typ 41a sme použili 

pre striedanie týždňových a víkendových priebehov. Tento typ dokáže priradiť daný vstup 

jednotlivým dňom v týždni a na výstup posiela hodnoty podľa času simulácie.  

5.5 SPOTREBIČE 

Napájanie elektrických spotrebičov energiou získanou z FV panelov je jedným zo základných 

cieľov tejto práce. Uvažovali sme spotrebiče, ktoré sú uvedené v tabuľke 5.1. Jednotlivé 

zariadenia sme vybrali z internetového obchodu alza.cz, tento portál sme vybrali pretože je to 

najväčší internetový obchod s počítačmi a elektronikou v Českej republike. Zariadenia sme 

vyberali po použití filtra pre najpredávanejšie zariadenia a následne sme z najpredávanejších 

zariadení vybrali tie s najvyššou energetickou triedou. Týmto výberom sme chceli docieliť 

pravdivé výsledky simulácie s ohľadom na bežné rodiny v tejto krajine a zároveň vybrať účinné a 

energeticky menej náročné zariadenia. 

Pre simuláciu elektrických spotrebičov sme použili Typ 14h. V tomto type sa zadáva 

veličina, ktorú chceme posielať na výstup v závislosti na čase. V našom prípade sme nastavili 

príkony jednotlivých zariadení závislé na čase. 
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Tab. 5.1 Spotrebiče použité v simulácii 

Zariadenie Typ 
Príkon 

[W] 
Príkon stand-by režim [W] 

Modem Amiko HD 8260+ 20 0,5 

Televízia 49" LG 49UH603V 63 0,3 

Domáce kino Samsung HW J250 80 - 

Počítač Alza Gamebox GTX 1060+ 450 - 

Monitor 24" Samsung S24F 350 20 0,3 

Notebook MacBook air 13" 15,4 0,32 

Šporák + rúra Electrolux EKC 52550 OX 8035 - 

Digestor Siemens LL67GA532 136 - 

Chladnička Whirpool BSF 8353 OX 100 - 

Rýchlovarná 

kanvica ETA 1604 900000 Adéla 1600 - 

Mikrovlnná rúra ECG MTD206 VSS 800 - 

Umývačka riadu Bosch SMS53L18EU 80 - 

Práčka Bosch WAT24360BY 2000 - 

 

 V tabuľke 5.1 sú uvedené maximálne príkony, ktoré dosahujú zariadenia pri maximálnom 

využití. Pre simuláciu sme použili maximálne príkony zariadení okrem sporáku. Sporák je 

rozdelený na štyri platne o výkone 2x 1200 W a 2x 1800 W a rúru o výkone 2000 W. Pre 

týždenné použitie sme počítali s príkonom 3000 W, čo predstavuje pustenú malú a veľkú platňu 

naplno a pre víkendové 5000 W, čo predstavuje pustenú malú a velkú platňu a rúru pustenú 

naplno. Tieto hodnoty sme použili, pretože sporák má veľký príkon a nebýva často využívaný 

naplno. Použitím plného výkonu by sme mohli dosiahnuť skreslené výsledky. Pre každé 

zariadenie sme použili samostatný komponent. Príkony pri použití a stand-by režime sme 

stanovili z dátových hárkov jednotlivých zariadení. Tam kde nebol stanovený odber stand-by 

režimu sme použili hodnotu príkonu 0,5 W. Podobne ako pri osvetlení sme určili rozdielne 

priebehy pre dni v týždni a víkendy. Docielili sme to rovnako použitím Typu 41a.  

5.6 FV SYSTÉM 

Druhy FV systémov sme podrobne popísali v predchádzajúcich kapitolách. Táto práca sa zaoberá 

návrhom hybridného FV systému. Tieto systémy sa skladajú zo štyroch hlavných častí a to sú 

panely, regulátor nabíjania, menič napätia a akumulátor. V tejto kapitole sa budeme venovať 

vzájomnému  zapojeniu týchto prvkov. 

Pre simuláciu FV panelov sme použili Typ 94a. Tento typ predstavuje štandardné 

kryštalické panely a môžu sa v ňom nastaviť jednotlivé parametre panelov. Požadované vstupy 

do tohto modelu sú: teplota okolia, celková dopadajúca radiácia, difúzna radiácia, uhol dopadu 

žiarenia a napätie na paneloch. Hodnoty radiácie sa prepoja s hodnotami pre orientáciu panelov, 

ktorú sme dopredu vytvorili v Type 109. Napätie panelov môžeme zadať ako vstup alebo 
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môžeme napevno stanoviť jeho hodnotu. V našom prípade sme hodnotu stanovili napevno 

na úrovni 48 V na základe preštudovania dátového hárku zariadenia a konzultácie s docentom 

J. Vaňkom z Elektrotechnickej fakulty VUT v Brně. Na nižšie uvedenom obrázku môžeme vidieť 

závisloť prúd na dopadajúcej radiácii a napätí. Ideálna účinnosť panelov bude podľa závislosti 

dosiahnutá práve pri napätí 48 V. 

 

Obr. 5.4 Porovnanie ročného generovaného výkonu 

Po nastavení správnych vstupov z Typu 109 sme zadali vlastnosti panelov podľa dátových 

hárkov. Požadované vlastnosti sú: počet panelov zapojených sériovo a paralelne, počet solárnych 

buniek zapojených sériovo, plocha panelov, napätie a prúd pri nominálnom výkone, napätie 

naprázdno, skratový prúd, teplotný koeficient pre výkon a napätie naprázdno a teplota pri ktorej 

boli stanovené nominálne vlastnosti panelu. Všetky tieto parametre sme získali a zadali podľa 

dátového hárku. Na základe rešerše dostupných panelov sme vybrali FV panely značky 

Sunpower s označením SPR-327NE-WHT-D, ktoré sú najúčinnejšie panely dostupné na Českom 

trhu. Na obrázku 5.5 môžeme vidieť, charakteristickú krivku vybraných panelov, ktorá 

znázorňuje hodnotu generovaného prúdu pre rôzne hodnoty slnečnej radiácie. Charakteristika má 

konštantnú hodnotu prúdu pre napätia až po dosiahnutie optimálneho napätia za ktorým začne 

prúd klesať. Toto je optimálny bod prevádzky panelov. Pri nižšom napätí ich nevyužívame 

naplno a pri vyššom strácajú svoj výkon. Na udržanie napätia v správnych hodnotách sa používa 

už spomenutý regulátor nabíjania. 

Po výbere panelov sme do systému pridali akumulátor. Na základe rešerše o batériach a 

konzultácie s inžinierom T. Kazdom z Elektrotechnickej fakulty VUT v Brně sme sa rozhodli 

použiť lítium-iónové batérie. Batéria použitá v simulácii a návrhu systému je LG Chem Resu 10 

s využitelnou energetickou kapacitou 8,8 kWh a účinnosťou nabíjania 90%. Pre jej simuláciu sme 

najskôr použili Typ 47c. Je to podrobný model batérie kde je možné zadať efektivitu nabíjania, 

kapacita jedného článku, počet článkov batérie zapojených sériovo a paralelne, maximálny 

nabíjací a vybíjací prúd a maximálne nabíjacie napätie. Tento model nám však nedovoľoval 

zadať všetky požadované parametre batérie kvôli stanoveným maximálnym a minimálnym 

hodnotám. Preto sme sa rozhodli použiť jednoduchší model a to Typ 47a, ktorý požaduje len 

kapacitu článku v kilowatthodinách, efektivitu nabíjania a počet článkov zapojených sériovo a 
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paralelne. Pre náš prípad sme kvôli minimalizácii chýb spôsobených simulačných programom 

zadali ako počet článkov zapojených paralelne aj sériovo rovný jednej a ako kapcitu článku sme 

zadali celkovú využiteľnú kapacitu batérie. 

Obr. 5.5 I-V krivka FV panelu Sunpower 327 

 Nabíjanie a vybíjane batérie sme sa pôvodne pokúšali riadiť logickými rovnicami a 

porovnávaním stavu batérie, aktuálnou potrebou domu a produkciou panelov. Toto riešenie však 

bolo komplikované a nefungovalo podľa požiadaviek. Namiesto logických rovníc sme použili 

Typ 48b ktorý funguje ako regulátor nabíjania a zároveň aj ako menič napätia a dané logické 

rovnice má implementované v sebe. Menič napätia sme zvolili značky Studer Innotec XTM 

4000-48, dokáže preniesť 4000 W príkonu a má účinnosť 96 %. Regulátor nabíjania sme použili 

rovnakej značky s označením VarioTrack VT 80A s účinnosťou 98 %. Tieto komponenty budú 

podrobnejšie popísané v kapitole návrhu FV systému. V tomto type je možné nastaviť prípustnú 

vybitosť batérie, účinnosť regulátora, účinnosť meniča, maximálny stav nabitosti batérie a limit 

príkonu, ktorý môže prúdiť regulátorom. Keďže sme v predchádzajúcom type nastavili ako 

kapacitu batérie jej využiteľnú kapacitu, môžeme nastaviť stupeň vybitosti na hodnotu nula. 

Výstupy z tohto typu sú: generovaný príkon panelov, nevyužitý príkon panelov, príkon 

privádzaný na batériu, spotreba pokrytá z batérie a spotreba pokrytá zo siete. Na základe 

výstupov tohto typu dokážeme pri opakovaných simuláciach optimalizovať plochu panelov a 

kapacitu akumulátorov a určiť stupeň pokrytia spotreby domu energiou získanou z FV panelov. 

5.7 OHREV TÚV 

Na ohrev TÚV (teplej úžitkovej vody) používame v našom prípade elektrický zásobníkový 

ohrievač, ktorý môže slúžiť ako akumulátor elektrickej energie, získanej z fotovoltaiky, do tepla. 

Pre simuláciu ohrievača  sme použili Typ 14h tak ako pri simulácii elektrických spotrebičov. 

Priebeh potreby príkonu na ohrev sme zvolili podľa príkladovej krivky dodávky tepla pre ohrev 

vody zo zásobníkom vyobrazenej v technickej norme ČSN 06 0320. Ohrievať budeme teda 

priebežne od piatej hodiny rána do sedemnástej hodiny. Potrebný výkon na ohrev TÚV sme 

stanovili podľa výpočtu na stránkach tzb-info.cz, ktrorý je v súlade s výpočtom technickej normy 

ČSN 06 0320.  

 Strednú dennú teplotu pre začiatok a koniec vykurovacieho obdobia tem berieme 13 °C. 

Tejto teplote prislúcha dĺžka vykurovacieho obdobia d
’
 rovná 225 dní a priemerná teplota 
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vykurovacieho obdobia tes rovná 4,3 °C. Potrebný objem TÚV sme stanovili podľa už 

spomínanej technickej normy a jeho hodnota je 82 litrov na osobu na deň, takže pre štyri osoby je 

objem V2p rovný 328 litrov na deň. Vodu s hustotou ρv rovnej 1000 kg/m
3
 a mernej tepelnej 

kapacite cv rovnej 4186 J/(kg∙K) ohrievame z teploty t1 rovnej 10 °C na teplotu t2  rovnú 55 °C. 

Koeficient energetických strát z sme zvolili 0,5, táto hodnota prislúch strátam systému 

novopostavených domov. Dennú energiu potrebnú na ohrev teplej úžitkovej vody QTÚV,d sme 

spočítali podľa nasledovného vzorca. 

𝑄𝑇Ú𝑉,𝑑 = (1 + 𝑧) ∙
𝜌𝑣 ∙ 𝑐𝑣 ∙ 𝑉2𝑝 ∙ (𝑡2 − 𝑡1)

3600
=                               (5.1) 

 

= (1 + 0,5) ∙
1000 ∙ 4186 ∙ 0,328 ∙ (55 − 10)

3600
= 25,7 𝑘𝑊ℎ 

 Teplotu studenej vody v zime a lete tsvz a tsvl sme stanovili na úrovni 5 a 15 °C. Počet 

pracovných dní sústavy N je 365. Na základe týchto údajov môžeme vypočítať ročnú spotrebu 

energie na ohrev TÚV podľa rovnice 5.2. 

𝑄𝑇Ú𝑉,𝑟 = 𝑄𝑇Ú𝑉,𝑑 ∙ 𝑑′ + 0,8 ∙ 𝑄𝑇Ú𝑉,𝑑 ∙
𝑡2 − 𝑡𝑠𝑣𝑙

𝑡2 − 𝑡𝑠𝑣𝑧
∙ (𝑁 − 𝑑′) =                   (5.2) 

= 25,7 ∙ 225 + 0,8 ∙ 25,7 ∙
55 − 15

55 − 5
∙ (365 − 225) = 8,1 𝑀𝑊ℎ/𝑟𝑜𝑘 

5.8 VARIANTY SIMULÁCIE 

Elektrická energia vyprodukovaná FV panelmi môže mať rôzne využitie. V rámci simulácii sme 

vypracovali tri varianty zapojenia FV systému. Pre každú variantu sme odsimulovali 16 scenárov 

pre kombinácie štyroch veľkostí plochy panelov a štyri rozsahy kapacít akumulátorov pre určenie 

optimálneho riešenia systému. Všetky varianty vychádzajú z rovnakého simulačného modelu, 

ktorý sme opísali v predošlých kapitolách. Jednotlivými simuláciami sledujeme množstvo  

vygenerovaniej enerie, uloženej energie a čerpanej energie do a z akumulátorv, energie čerpanej 

zo siete a nevyužitej vygenerovanej energie. Na základe popísaných veličín dokážeme určiť 

stupeň pokrytia danej spotreby domu, množstvo nevyužitej vygenerovaniej energie a návratnosť 

systému. Kapacity akumulátorov sme uvažovali pre počet batérii 0, 1, 2 a 3. Keďže jedna batéria 

má kapacitu 8,8 kWh, kapacity pre jednotlivé scenáre sú 0; 8,8; 17,6 a 26,4 kWh. Plochy panelov 

sme volili pre obsahy plochy približne10, 20, 30 a 36 m
2
 čo predstavuje počet panelov 6, 12, 18 a 

22. Uvažovali sme s umiestnením panelov na južne orientovanú šikmú strechu modelového 

domu. Maximálny počet panelov, ktorý je na ňu možné umiestniť je 22. Bližší popis jednotlivých 

variant sme uviedli v nasledujúcich kapitolách. 

5.9 VARIANTA A 

Varianta A zahŕňa použitie FV systému pre napájanie elektrických spotrebičov a osvetlenia s 

akumuláciou elektrickej energie do batérii. Na nasledujúcich obrázkoch môžeme vidieť denný 

priebeh generácie panelov, spotreby elektrických spotrebičov a osvetlenia pre ukážkový deň 

v týždni.  Ukážkový deň sme zvolili zo zimného obdobia počas slnečného dňa. 
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Obr. 5.6 Denná spotreba spotrebičov 

 

Obr. 5.7 Denná spotreba osvetlenia (v zime) 

 

Obr. 5.8 Denný priebeh generácie 
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Z porovnania obrázkov 5.6, 5.7 a 5.8 môžeme vidieť, že časové priebehy generácie 

a spotreby energie sú počas pracovných dní opačné a cez víkend sa čiastočne zhodujú. 

Fotovoltaický systém bez akumulácie energie by počas pracovných dní maril veľké množstvo 

energie a jeho využiteľnosť by bola výrazne nižšia. Takýto systém môže byť vhodným zdrojom 

energie administratívnych budov alebo nákupných centier, kde sa časové priebehy spotreby 

a generácie energie prekrývajú vo väčšej miere. Na nasledujúcom obrázku môžeme vidieť graf 

celoročnej spotreby a generácie energie pre túto variantu. 

 

Obr. 5.9 Ročná hodnota spotreby a generácie, Var. A 

Z obrázku 5.9 je vidieť, že v ročnej mierke by na pokrytie strát malo stačiť 12 panelov. 

Skutočnosťou však je, že v zime nieje dostatočné množstvo žiarenia na udržiavanie nabitosti 

batérii na úrovni, ktorá by pokryla večerné a ranné stráty. Na nasledujúcich dvoch obrázkoch sú 

znázornené denné priebehy výkonov prúdiacich v systéme pre zimný a letný slnečný deň.  

 

Obr. 5.10 Denný priebeh výkonov, Var. A zima 
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Obr. 5.11 Denný priebeh výkonov, Var. A leto 

Z obrázku 5.10 vidíme, že ráno v zime batéria nabitá nebola a tak sa muselo čerpať 

zo siete. Cez deň sa batérie čiastočne nabili a stačilo to na pokrytie určitej časti večernej spotreby, 

kde sa po vyprádznení batérii opäť čerpalo zo siete. Opačná situácia nastala v lete a ako môžeme 

vidieť na obrázku 5.11, ranná spotreba sa pokryla z batérie nabitej z predchádzajúceho dňa. Cez 

deň sa batéria nabíjala a približne o dvanástej hodine dosiahla plnú nabitosť kedy sa ďalší 

vygenerovaný výkon posielal do siete. Akumulovaný výkon počas dňa stačil na plné pokrytie 

večernej spotreby. Obrázky 5.10 a 5.11 boli vykreslené pre scenár s 12 panelmi a jednou 

batériou. Týždenné priebehy jednotlivých variant sú vyobrazené v prílohe 2. Pre zistenie 

optimálneho počtu panelov a batérii sme odsimulovali viacero scenárov, ako už bolo spomenuté 

v predošlej kapitole. Na základe výsledkov jednotlivých scenárov sme vytvorili 3 tabuľky. 

Jednotlivé tabuľky popisujú percentuálne vyčíslenie pokrytia energetickej náročnosti systému 

vygenerovaným výkonom, množstvo nevyužitého výkonu a počet rokov návratnosti systému. 

Tabuľky návratnosti si uvedieme až v kapitole 6. 

Tab. 5.2 Stupeň pokrytia systému generovaným výkonom v %, Var. A 

Počet 

panelov 

Počet batérii 

0 1 2 3 

6 16,6 58,6 62,0 62,8 

12 25,4 82,8 85,8 83,2 

18 30,6 88,6 92,0 93,6 

22 33,4 90,8 94,2 96,4 
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Tab. 5.3 Percento nevyužitého výkonu z generácie v %, Var. A 

Počet 

panelov 

Počet batérii 

0 1 2 3 

6 74,9 7,2 1,6 0,33 

12 80,4 40,9 38,5 33,45 

18 83,8 57,1 55,3 54,38 

22 85,4 63,7 62,2 61,22 

 

 Z tabuliek 5.2 a 5.3 môžeme videť, že podľa očakávaní dokáže systém pokryť najväčšiu 

časť spotreby pri použití najväčšieho množstva panelov a batérii. Taktiež vidíme, že v scenároch 

kde systém pokryje nad 88 % spotreby spotrebičov a osvetlenia je viac ako polovica 

generovaného výkonu nevyužitá. Rozdiel v pokrytí medzi systémom bez batérie a systémom 

s jednou batériou je vyše 50 % pre 12 a viac panelov. Rozdiel medzi použitím jednej a dvoch 

batérii alebo dvoch a troch už avšak nieje väčší ako 3  %. Pri cene použitej batérie a systému to 

znamená, že pre zvýšenie pokrytia o 3 % musíme navýšiť investíciu skoro o polovicu. Pri použití 

šiestich panelov systém síce pokrýva najmenšiu časť spotreby, ale je naplno využitý. Zvýšenie 

počtu panelov rádovo zvýši podiel nevyužitého generovaného výkonu. 

5.10 VARIANTA B 

Varianta B je rozšírená o využite FV systému pre napájanie tepelného čerpadla určeného na 

vykurovanie. Tepelné stráty domu sme určili z výstupov Typu 56,  

 

Obr. 5.12 Ročná hodnota spotreby a generácie, Var. B 

ktorý sme podrobnejšie popísali v kapitole 5.2. Ročné tepelné stráty budovy vychádza po 

odpočítaní tepelných ziskov 1,7 MWh za rok. Pre výpočet príkonu potrebného na vykurovanie 

sme uvažovali tepelné čerpadlo s koeficientom účinnosti (COP) rovným 2. Tepelné čerpadlá 
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majú vačšinou vyššie COP, avšak túto hodnotu sme zvolili za predpokladu, že tepelné čerpadlo 

nebude fungovať na plný výkon, pretože stráty domu sú malé, a jeho COP klesne na hodnotu 2. 

Ročná spotreba chodu tepelného čerpadla je teda 0,85 MWh. Na obrázku 5.13 môžeme vidieť 

priebeh spotreby pre napájanie tepelného čerpadla počas ukážkového dňa. 

 

Obr. 5.13 Denný priebeh spotreby na vykurovanie 

Počas pracovného dňa kedy sú spotrebiče vypnuté je spotreba na vykurovanie nenulová, 

čo môže zvýšiť využitelnosť v scenároch bez akumulácie alebo s malou akumuláciou. 

 

 

Obr. 5.14 Denný priebeh výkonov, Var. B zima 
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Obr. 5.15 Denný priebeh výkonov, Var. B leto 

 Grafy priebehu výkonov ukážkových dní sme vykreslili pre rovnaké dni pre všetky 

varianty. Z pribehu zimného dňa môžeme vidieť predpokladaný jav, kedy je počas dňa využité 

väčšie množstvo generovaného výkonu oproti variante A, aj keď len minimálne. Letné priebehy 

by mali byť totožné, pretože cez leto sa väčšinou nevykuruje. Avšak v našej simulácii sme 

vystihli chladnú letnú noc, kedy sa na určitý čas pustilo tepelné čerpadlo kvôli dodržaniu 

nastavenej teploty v miestnostiach. V tabuľkách 5.4 a 5.5 sú vypísané percentá pokrytia a 

nevyužitého výkonu. 

Tab. 5.4 Stupeň pokrytia systému generovaným výkonom v %, Var. B 

Počet 

panelov 

Počet batérii 

0 1 2 3 

6 15,3 52,6 55,1 55,9 

12 23,0 66,9 69,4 70,2 

18 27,7 73,0 75,9 76,8 

22 30,1 75,3 79,4 80,5 

 

Tab. 5.5 Percento nevyužitého výkonu z generácie v %, Var. B 

Počet 

panelov 

Počet batérii 

0 1 2 3 

6 71,3 9,1 3,99 2,42 

12 77,9 39,7 37,12 36,29 

18 81,9 55,3 53,30 52,70 

22 83,7 61,9 59,63 59,00 
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 Stupne pokrytia sú oproti predchádzajúcej variante nižšie, pretože sa snažíme rovnakým 

výkonom pokryť väčšiu spotrebu podobných časových priebehov. Percento nevyužitého výkonu 

sa znížilo o maximálne 3 % pre jednotlivé varianty. Zníženie nevyužitého výkonu by sme mohli 

docieliť využívaním spotrebičov počas doby generácie výkonu. Môžeme to docieliť napríklad 

nastavením časovačov na práčke alebo umývačke riadu. 

5.11 VARIANTA C 

V poslednej simulovanej variante sme napájanie tepelného čerpadla nahradili ohrevom TÚV. 

Varianta C fotovoltaikou napája spotrebiče, osvetlenie a ohrev TÚV. Na obrázku 5.16 vidíme 

denný priebeh ohrevu vody. Ohrev prebieha elektrickým ohrievačom v zásobníku vody a hodnota 

potrebného príkonu bola stanovená v kapitole 5.7.  

 

Obr. 5.16 Denný priebeh spotreby na ohrev TÚV 

 Obrázok 5.17 zobrazuje ročnú spotrebu energie varianty C. Spotreba prevyšuje výrazne 

produkciu FV systému. Pri výpočte tepla potrebného na ohrev TÚV sme postupovali podľa 

noriem, a táto spotreba je značne predimenzovaná. V reálnej domácnosti bude spotreba 

pravdepodobne nižšia a nasledujúce grafy a stupne pokrytia sa môžu líšiť. Na obrázku 5.18 

vidíme, že počas zimného obdobia je FV systém plne vyťažený a neprodukuje dostatok výkonu, 

aby ho mohol ukladať do batérii. V reálnej aplikácii môže byť podľa požiadaviek investora 

riadiacou jednotkou usmernený tok elektrického prúdu do batérii. Existujú už riadiace jednotky, 

ktoré po zadaní ceny a priebehov nízkych a vysokých tarifov a pri použití viacerých zdrojov 

napríklad pre ohrev TÚV dokážu prepočítať najúspornejšiu variantu. Rovnako existujú systémy, 

ktoré zaznamenávajú priebehy spotrieb a snažia sa im prispôsobiť svoj chod, aby dosahovali 

optimálne účinnosti napríklad pri vykurovaní tepelným čerpadlom. Počas letného slnečného dňa 

je generovaný výkon taktiež naplno využitý na rozdiel od predošlých dvoch variant, kedy sa  

počas slnečných letných dní generovaný výkon maril. 
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Obr. 5.17 Ročná hodnota spotreby a generácie, Var C 

  

 

Obr. 5.18 Denný priebeh výkonov, Var C zima 

Dopyt po elektrickej energii v tejto variante prevyšuje jej produkciu. Pre šesť a dvanásť panelov 

je tento rozdiel tak výrazný, že sa žiadna energia nestihne akumulovať do batérii. Počet batérii v 

spomenutých scenároch nijako neovplyvní pokrytie systému generovanou energiou. Pre variantu 

C by mohlo byť výhodné použiť aj väčší počet panelov ako 22. Dispozícia budovy to však 

neumožňuje. 
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Obr. 5.19 Denný priebeh výkonov, Var C leto 

Tab. 5.6 Stupeň pokrytia systému generovaným výkonom v %, Var. C 

Počet 

panelov 

Počet batérii 

0 1 2 3 

6 17,9 17,4 17,4 17,4 

12 33,0 34,2 34,2 34,2 

18 42,1 48,9 50,4 50,5 

22 46,2 55,3 58,5 59,7 

 

Tab. 5.7 Percento nevyužitého výkonu z generácie v %, Var. C 

Počet 

panelov 

Počet batérii 

0 1 2 3 

6 0,0 0,0 0,0 0,00 

12 7,5 0,0 0,0 0,00 

18 21,2 3,3 0,3 0,03 

22 29,1 10,0 4,7 2,66 

 

Varianta, kde by boli napájané všetky spotreby rodinného domu, spotrebiče, osvetlenie, 

vykurovanie a ohrev TÚV, by sa využitelnosťou veľmi nelíšila od varianty C. Cez zimu je 

žiarenie minimálne a väčšina generovaného výkonu sa využije na ohrev TÚV a v lete, keď 

vznikajú prebytky, je vykurovanie väčšinou vypnuté. Z tohto dôvodu sme ďalšie varianty 

nesimulovali.  
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6 NÁVRH RIEŠENIA A EKONOMICKÁ ROZVAHA 

Na základe výsledkov simulácii sme navrhli variantu C za najvhodnešiu možnosť zapojenia 

a využívania FV systému. Približne pred 10 rokmi by bol systém s akumuláciou energie finančne 

nevýhodný pretože výkupná cena za generovaný výkon niekoľkonásobne prevyšovala nákupnú 

cenu elektriny a dalo sa zarábať na generácií a predaji elektriny. Momentálne sa za dodaný výkon 

do siete nedostáva nič, a preto sa oplatí využiť čo najviac generovaného výkonu pre vlastnú 

spotrebu. Varianta C využíva pre väčšinu simulovaných scenárov viac ako 95 % vygenerovaného 

výkonu. Pre výber vhodnej kombinácie počtu batérii a panelov potrebujeme vedieť návratnosti 

jednotlivých scenárov. Ceny použitých komponentov si uvedieme v tabuľke 6.1. 

Tab. 6.1 Ceny použitých komponentov 

Položka Typ Cena 1ks [Kč] 

Panely SunPower SPR-327NE 13 100 

Batéria LG Chem Resu 10 140 000 

Menič Studer Innotec XTM 4000-48 55 001 

Regulátor Studer InnotecVarioTrack VT 80A 17 666 

Konštrukcia 

 

756 

 

 Ďalej sme uvažovali cenu za projekt a revíziu, spolu 7290 Kč. Cena za montáž systému 

zo 6 panelmi 26 514 Kč. Cenu za montáž 12, 18 a 22 panelového systému sme stanovili 

prenásobením danej sumy koeficientami 1,5; 1.7 a 1.9. Ceny sme stanovili podľa už naceneného 

projektu. Od výslednej ceny sme odčítali dotáciu pre program Nová zelená úsoprám, ktorá 

poskytuje 5 000 Kč na projekt systému a zvyšok podľa tabuľky 6.2. 

Tab. 6.2 Výška dotácie Nová zelená úsporám 

Druh systému Výška dotácie [Kč] 

FV pripojený na sieť s ukladaním prebytku do teplej vody 55 000 

Hybridný FV systém s produkciou >1700 kWh/rok 70 000 

Hybridný FV systém s produkciou >3000 kWh/rok 100 000 

 

 Návratnosť sme počítali z priemernej ceny elektrickej energie v ČR, ktorá je 3,71 Kč 

za 1 kWh [23]. Podľa týchto údajov sme spočítali návratnosti simulovaných scenárov, ktoré sú 

zobrazené v tabuľkách 6.3, 6.4 a 6.5.  
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Tab. 6.3 Návratnosť investície v rokoch, Var. A 

Počet 

panelov 

Počet batérii 

0 1 2 3 

6 95,6 36,4 53,2 71,2 

12 94,3 32,4 44,9 60,4 

18 107,0 40,3 51,6 63,2 

22 113,5 44,9 55,7 66,6 

 

Tab. 6.4 Návratnosť investície v rokoch, Var. B 

Počet 

panelov 

Počet batérii 

0 1 2 3 

6 55,9 32,0 47,3 63,2 

12 64,8 31,7 43,9 56,6 

18 79,2 38,7 49,4 60,8 

22 86,4 42,8 52,3 63,0 

 

Tab. 6.5 Návratnosť investície v rokoch, Var. C 

Počet 

panelov 

Počet batérii 

0 1 2 3 

6 15,5 31,3 48,4 65,6 

12 14,6 20,1 28,8 37,6 

18 16,9 18,7 24,1 29,9 

22 18,2 18,9 23,0 27,5 

 

Ako sme už uviedli v predošlích kapitolách, použitím dvoch a viac batérii sa množstvo 

využitého výkonu za rok zmení minimálne. Avšak z tabuliek 6.3, 6.4 a 6.5 môžeme vidieť, že 

použite väčšieho množstva batérii výrazne predlžuje návratnosť. Za tento fakt môže vysoká cena 

lítiových batérii. Dôvod uprednostnenia použitia lítiových batérii pred olovenými sme už uviedli 

v kapitole 3.4.2. Varianta C má v porovnaní zo zvyšnými dvomi veľmi krátku návratnosť aj bez 

použitia batérii. Vyplýva to z priebehu danej spotreby a hodnoty potrebného príkonu. Elektrické 

ohrievače vody sa používajú taktiež ako akumulátory získanej energie. 

Podľa tabuľky 6.5 má najkratšiu návratnosť scenár bez batérie s 12 panelmi. Avšak 

využitý výkon postačuje iba na pokrytie 33 % spotreby. FV panely majú záruku na zachovanie 

80 % výkonu po dobu 25 rokov. Z dlhodobého hladiska je najvýhodnejšie nainštalovať FV 

systém o veľkosti 22 panelov s použitím jednej batérie. Ročné náklady na prevádzku tak 

pokryjeme na 55,3 %. Ročná úspora pri danom pokrytí predstavuje 25 874 Kč. Tento systém tak 
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zaručí výrazne vyššie úspory po uplynutí doby návratnosti. V tabuľke 6.6 si uvedieme výsledný 

počet položiek vybraného systému a jeho celkovú cenu. 

Tab. 6.6 Cena vybratej varianty a veľkosti systému 

  Počet Cena 1ks [Kč] Celková cena [Kč] 

Panely 22 13 100 288 200 

Batéria 1 140 000 140 000 

Menič napätia 1 55 001 55 001 

Regulátor nabíjania 2 17 666 35 332 

Montáž 1,9 26 514 50 376,60 

Konštrukcia 22 756 16 632 

Projekcia + revízia 1 7 290 7 290 

Podpora 

 

  105 000 

Výsledná suma FV systému     487 832 

 Ceny zariadení zobrazené v tabuľkách 6.1 a 6.6 sú katalógové ceny. Návratnosť by sa 

mohla skrátiť započítaní zľavy obdržanej pri objednaní FV systému a jeho montáže. Zľavy sú 

avšak individuálne a preto sme ich do výpočtu nezahrnuli. Podľa hodnôt tabuliek 5.6 a 6.5 

vidíme, že pri zvýšení počtu panelov z 18 na 22 sa návratnosť predĺži o približne 4 mesiace ale 

stupeň pokrytia narastie o vyše 6  %, čo predstavuje 3 000 Kč ročne. Bez limitujúcej plochy 

panelov 36 m
2
 by sme tak teoreticky mohli dosiahnúť ešte vyžší stupeň pokrytia pri minimálnom 

predĺžení doby návratnosti. 
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7 ZÁVER 

Predmetom práce bol návrh hybridného fotovoltaického systému pre modelový rodinný dom s 

akumuláciou elektriny. FV systém bol simulovaný pre tri varianty využitia generovaného 

výkonu. Na základe simulácii každej varianty pre rôzny počet panelov a batérii bola stanovená 

najvhodnejšia varianta a rozloha systému. 

 Simulačný model v programe TRNSYS zahŕňa jednotlivé prvky FV systému, 

meteorologické dáta pre simulovanú oblasť, simuláciu budovy a definíciu spotreby domu.  

Zvolené boli FV panely značky SunPower s označením SPR 327-NE-WHT-D, ktoré sú 

najúčinnejšími FV panelmi aktuálne dostupnými na Českom trhu. Menič napätia bol zvolený 

značky Studer Innotec XTM 4000-48, ktorý dokáže preniesť 4000 W príkonu a má účinnosť 96 

%. Regulátor nabíjania bol zvolený rovnakej značky ako menič napätia s označením VarioTrack 

VT 80A s účinnosťou 98 %. Ďalej boli zvolené lítiové batérie LG Chem Resu 10 s využitelnou 

kapacitou 8,8 kWh, ktoré dosahujú veľký počet cyklov pri hlbokom vybíjaní. 

 Simulované boli tri varianty využitia generovaného výkonu. Varianta A pozostáva z 

napájania spotrebičov a osvetlenia, varianta B z napájania spotrebičov, osvetlenia a tepelného 

čerpadla na vykurovanie a varianta C predstavuje napájanie spotrebičov osvetlenia a ohrevu TÚV 

elektrickým ohrievačom. Pre určenie ideálnej velkosti FV systému boli vykonané pre každú 

variantu simulácie pre plochu panelov 10, 20, 30 a 36 m
2
, čo predstavuje 6, 12, 18 a 22 panelov a 

pre kapacitu akumulátorov 0, 8,8, 17,6 a 26,4 kWh, čo predstavuje 0, 1, 2 a 3 batérie. Maximálna 

plocha panelov je obmedzená plochou južne orientovanej šikmej strechy budovy, teda 36 m
2
. 

 

 Na základe simulácií bola určená za najvhodnejšiu varianta C s použitím 22 panelov a 

jednej batérie. Návratnosť tejto kombinácie je 17 rokov a pokrýva 55,3 % ročnej spotreby domu 

pre napájanie osvetlenia, spotrebičov a ohrevu TÚV. Bez limitu plochy panelov na úrovni 36 m
2
 

by sa mohlo výraznejšie navýšiť pokrytie spotreby pri malej zmene doby návratnosti ako to 

vyplíva z porovnania hodnôt tabuliek 5.6 a 6.5. 
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ZOZNAM VELIČÍN 

c Merná tepelná kapacita vrstvy J·kg
-1

·K
-1 

cv Merná tepelná kapacita vody J·kg
-1

·K
-1

 

d Hrúbka vrstvy m 

d
‘ 

Počet dní vykurovacieho obdobia - 

N Počet pracovných dní sústavy v roku dne 

R Tepelný odpor vrstvy m
2
·K·W

-1 

Rsdi Tepelný odpor prestupu tepla pri toku dole horizontálnou stenou m
2
·K·W

-1
 

Rse Tepelný odpor prestupu tepla na vonkajšej strane steny m
2
·K·W

-1
 

Rsg Tepelný odpor prestupu tepla do zeme m
2
·K·W

-1
 

Rsi Tepelný odpor prestupu tepla na vnútornej strane steny m
2
·K·W

-1
 

Rsui Tepelný odpor prestupu tepla pri toku hore horizontálnou stenou m
2
·K·W

-1 

tem Stredná denná teplota začiatku a konca vykurovacieho obdobia °C 

tes Priemerná vonkajšia teplota počas vykurovacieho obdobia °C 

ti Vnútorná návrhová teplota v miestnosti °C 

tsvl Teplota studenej vody v lete °C 

tsvz Teplota studenej vody v zime °C 

t1 Teplota studenej vody °C 

t2 Teplota ohriatej vody °C 

U  Súčiniteľ prechodu tepla W·m
-2

·K
-1 

V2p Celkový potrebný objem TÚV na jeden deň m
3
 

z Koeficient energetických strát systém pre ohrev TÚV - 

Z  Súčiniteľ znečistenia ovzdušia - 

λ Koeficient vedenia tepla vrstvy W·m
-1

K
-1

 

ρ Hustota materiálu vrstvy kg·m
3 

ρv Hustota vody  kg·m
3 
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