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VÝROBA ELEKTRINY V BUDOVE 

FV SYSTÉMY 

V súčasnosti je najrozšírenejšia výroba elektrickej energie v budovách prostredníctvom 
fotovoltických (FV) systémov. Fungovanie fotovoltického systému je založené na 
fotovoltickom efekte, ktorý transformuje prichádzajúce slnečné žiarenie na elektrickú 
energiu. 

TYPY ČLÁNKOV 

Dva hlavné typy článkov sú kryštalické kremíkové články a tenkovrstvové články. V rámci 
týchto dvoch kategórií existuje niekoľko podkategórií, ktoré sú znázornené na Obrázku 1. 
Najrozšírenejšie sú kryštalické kremíkové články, ktoré majú dva hlavné typy: 
monokryštalické a polykryštalické články. Monokryštalické články sú vyrobené z jedného 
kryštálu, zatiaľ čo polykryštalické články sú vyrobené z viacerých kryštálov. Vzhľadom na 
výrobný proces sú monokryštalické články o niečo drahšie ako polykryštalické, majú však aj 
o niečo vyššiu účinnosť, 15 - 18 %, resp. 13 - 16 %. 

 

Obrázok 1. Typy FV článkov [Planning & Installing Photovoltaic Systems, 2nd ed., Earthscan Ltd, London, 2008] 

Tenkovrstvové články majú zvyčajne nižšie výrobné náklady vďaka nižšiemu množstvu 
energie potrebnej na ich výrobu a lacnejším materiálom. Najbežnejším typom 
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tenkovrstvového článku je amorfný kremíkový článok, avšak v tenkovrstvových článkoch sa 
používa aj diselenid medi a india (CIS) a kadmium-telurid (CdTe). Tenkovrstvové články 
môžu mať takmer akýkoľvek tvar, zvyčajne sa však vyrábajú v pásoch so šírkou približne 0,5 
- 2,0 cm. Hoci sú lacnejšie ako kryštalické kremíkové články, majú výrazne nižšiu účinnosť (6 
- 8 %). 

Výrobný proces monokryštalických a polykryštalických článkov je znázornený na 
nasledujúcom obrázku:  

 

Obrázok 2. Výrobný proces monokryštalických a polykryštalických FV článkov [Planning & Installing Photovoltaic 
Systems, 2nd ed., Earthscan Ltd, London, 2008] 

Monokryštalické články sa vytvárajú z jedného kryštálu pomocou takzvaného ťahania 
kryštálov Czochralského metódou, pri ktorom je proces kryštalizácie usmernený. Vytvorené 
valce sa najprv rozrežú na formu a potom na plátky. Polykryštalické články sa vytvárajú 
počas usmerneného tuhnutia tak, že sa režú na menšie bloky a plátky. Od tzv. fázy "plátkov" 
majú oba typy článkov rovnaký postup finalizácie: difúziu fosforu, aplikovanie antireflexnej 
vrstvy a inštaláciu elektrických kontaktov na prednej a zadnej strane článkov. Kľúčové 
parametre článkov sú uvedené v Tabuľke 1. 
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Tabuľka 1. Vlastnosti monokryštalických a polykryštalických FV článkov 

Monokryštalické Polykryštalické 
Niekoľko článkov, ale len z jedného 
kryštálu 

Niekoľko článkov z niekoľkých 
kryštálov 

Články čiernej farby Články modrej farby 
Účinnosť ≈15-17% Účinnosť ≈ 10-13% 
Relatívne vyššia cena Relatívne nižšia cena 
Citlivé na orientáciu, lepšie využíva 
priame žiarenie 

Mierne citlivé na orientáciu, lepšie 
využíva difúzne žiarenie 

Životnosť: 30 rokov Životnosť: 25-30 rokov 

PRINCÍP FUNGOVANIA 

Fotovoltické články vyrábajú elektrickú energiu vďaka fotovoltickému efektu. Atóm kremíka 
obsahuje 4 valenčné elektróny. Pri výrobe fotovoltických článkov sa vytvára stabilná 
kryštálová mriežka, v ktorej valenčné elektróny vytvárajú spojenie medzi atómami kremíka 
(Obrázok 3). Väzby elektrónov sa môžu v mriežke prerušiť teplom alebo svetlom a môžu sa v 
nej pohybovať "voľné" elektróny, avšak táto vlastná vodivosť sa nedá využiť na výrobu 
elektriny, preto sa do kryštálovej mriežky musia pridať prímesi. Zvyčajne sa používa bór 
a fosfor, pretože bór má o jeden valenčný elektrón menej a fosfor má o jeden valenčný 
elektrón viac na vonkajšej vrstve. To znamená, že pri dotovaní bórom možno vytvoriť kladný 
(p) typ a pri dotovaní fosforom záporný (n) typ mriežky (Obrázok 4).  

 

Obrázok 3. Mriežka kremíkového kryštálu [Planning & Installing Photovoltaic Systems, 2nd ed., Earthscan Ltd, 
London, 2008] 
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Obrázok 4. Mriežka kremíkového kryštálu dotovaného bórom (p) a fosforom (n) [Planning & Installing 
Photovoltaic Systems, 2nd ed., Earthscan Ltd, London, 2008] 

Z n-polovodiča sa môže dodatočný elektrón presunúť do diery na p-polovodiči, čím sa 
vytvorí ďalšia diera a elektróny zo susedných atómov kremíka môžu túto dieru vyplniť, čím 
sa vytvorí diera na inom mieste, čo sa nazýva vonkajšia vodivosť. Rozhranie vrstiev 
dopovaných bórom a fosforom sa nazýva PN prechod, kde sa prebytočné elektróny môžu 
presunúť z oblasti n do oblasti p a vytvorí sa elektrické pole. Svetlo ako druh katalyzátora 
možno považovať za zdroj kinetickej energie. Rozbíja elektrónové väzby a uvoľnené 
elektróny môžu prúdiť elektrickým poľom, čo je tzv. fotovoltický efekt (Obrázok 5). 
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Obrázok 5. Rozhranie fosforovej a bórovej vrstvy (PN prechod) [Planning & Installing Photovoltaic Systems, 2nd 
ed., Earthscan Ltd, London, 2008] 

Schematický nákres fotovoltického článku je znázornený na nasledujúcom obrázku. Vrchná 
vrstva článku je fosforom dotovaná n-polovodičová vrstva a spodná vrstva je p-polovodič. 
Medzi týmito dvoma vrstvami je elektromagnetické pole, v ktorom sa pohybujú voľné 
elektróny. Predná a zadná strana sú spojené elektródami, ktoré zabezpečujú tok 
generovaného prúdu. Na prednej strane fotovoltického článku sa nachádza priepustná 
vrstva, zatiaľ čo zadná strana je zvyčajne pokrytá striebrom alebo hliníkom. 

 

Obrázok 6. Schematické znázornenie FV článku [Planning & Installing Photovoltaic Systems, 2nd ed., Earthscan 
Ltd, London, 2008] 
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PREVÁDZKOVÉ CHARAKTERISTIKY 

Prevádzková U-I charakteristika fotovoltického článku za štandardných skúšobných 
podmienok (STC) je znázornená na Obrázku 7. Podmienky STC sú tieto: 

- 25 °C teplota článku, 
- 1,5 vzduchová hmota, 
- 1000 W/m2 prichádzajúce žiarenie na povrch. 

Charakteristické body krivky U-I sú skratový prúd (ISC), napätie rozpojeného obvodu (UOC) 
a prúd (IMPP) a napätie (UMPP) v bode maximálneho výkonu (MPP). Výkon fotovoltického 
článku sa vypočíta ako súčin prúdu a napätia (P=U∙I). Cieľom prevádzky FV článku je 
dosiahnuť výrobu v bode MPP. 

 

Obrázok 7. U-I charakteristika FV článku [Planning & Installing Photovoltaic Systems, 2nd ed., Earthscan Ltd, 
London, 2008] 

Kvalitu fotovoltického článku možno charakterizovať faktorom vyplnenia (FF), ktorý je 
pomerom výkonu MPP a teoreticky maximálneho výkonu vypočítaného ako súčin ISC a 
UOC, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku. Čím je hodnota FF bližšie k 1, tým je 
kvalita fotovoltického článku lepšia. 
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Obrázok 8. Faktor vyplnenia FV článku [Planning & Installing Photovoltaic Systems, 2nd ed., Earthscan Ltd, 
London, 2008] 

Fotovoltické moduly sa skladajú z viacerých fotovoltických článkov, takže ich zapojenie 
môže byť sériové a paralelné. U-I charakteristiky pripojených FV článkov možno vidieť na 
Obrázku 9 pre sériové zapojenie a na Obrázku 10 pre paralelné zapojenie. V prípade 
sériového zapojenia sa napätie článkov sčítava a prúd zostáva na rovnakej hodnote, zatiaľ 
čo v prípade paralelného zapojenia sa generovaný prúd sčítava a napätie zostáva rovnaké. 
Zapojenie fotovoltických článkov je veľmi podobné zapojeniu čerpadiel v hydraulických 
systémoch, kde možno použiť rovnaký princíp, ale pre zvýšenie tlaku a objemového 
prietoku. 

 

Obrázok 9. U-I charakteristika FV článkov zapojených do série [Planning & Installing Photovoltaic Systems, 2nd 
ed., Earthscan Ltd, London, 2008] 
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Obrázok 10. U-I charakteristika FV článkov zapojených paralelne [Planning & Installing Photovoltaic Systems, 
2nd ed., Earthscan Ltd, London, 2008] 

Charakteristika fotovoltických článkov sa mení s meteorologickými podmienkami. Dva 
hlavné parametre sú intenzita dopadajúceho slnečného žiarenia a teplota článku. Na 
Obrázku 11 je znázornený vplyv intenzity žiarenia. S klesajúcou intenzitou slnečného 
žiarenia výrazne klesá generovaný prúd, avšak hodnota VMPP sa mení len v menšom rozsahu. 
Na Obrázku 12 je znázornený vplyv rôznych hodnôt teploty článkov. Na obrázku je 
znázornený rozdiel teploty článkov ϑ, kde 0 °C zodpovedá teplote článku 25 °C. Je vidieť, že 
zvyšovaním teploty článku napätie VMPP výrazne klesá, zatiaľ čo generovaný prúd sa mení 
len v malom rozsahu. Treba tiež spomenúť, že pri nižších teplotách článku je možné 
dosiahnuť vyšší výkon, ako je menovitý výkon článku. 
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Obrázok 11. U-I charakteristika FV článkov pri rôznych intenzitách slnečného žiarenia [Planning & Installing 
Photovoltaic Systems, 2nd ed., Earthscan Ltd, London, 2008] 

 

 

Obrázok 12. U-I charakteristika FV článkov s rôznou teplotou [Planning & Installing Photovoltaic Systems, 2nd 
ed., Earthscan Ltd, London, 2008] 

Fotovoltické články sú citlivé na tienenie, ich výkon sa môže zatienením výrazne znížiť. Ako 
príklad predpokladajme, že existuje solárny FV modul s 36 FV článkami zapojenými do série 
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(Obrázok 13). Prúd generovaný FV článkami tečie v obvode a napája elektrickú záťaž (R). V 
prípade, že na jeden z článkov padne tieň (napr. na FV modul spadne list), FV článok už 
nebude generovať prúd a stane sa elektrickou záťažou, ktorá spotrebuje vyrobený prúd 
z ostatných článkov a začne odvádzať teplo (Obrázok 14). Odvádzaním tepla sa teplota 
článku výrazne zvýši, a tak vznikne "horúci bod", ktorý môže viesť k poškodeniu článku. 
Najväčší prúd, ktorý môže tiecť, je skratový prúd. Na zníženie účinku tienenia možno 
k fotovoltickým modulom pridať obtokové diódy (Obrázok 15). Obtoková dióda 
zabezpečuje, že v prípade zatienenia článku môžu články, ktoré nie sú zatienené, pracovať 
za normálnych podmienok. Účinok obtokovej diódy je znázornený na Obrázku 16. 

 

Obrázok 13. Prevádzka FV článkov zapojených do série bez zatienenia [Planning & Installing Photovoltaic 
Systems, 2nd ed., Earthscan Ltd, London, 2008] 

 

Obrázok 14. Prevádzka FV článkov zapojených do série pri zatienení [Planning & Installing Photovoltaic Systems, 
2nd ed., Earthscan Ltd, London, 2008] 
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Obrázok 15. Obtoková dióda vo FV module [Planning & Installing Photovoltaic Systems, 2nd ed., Earthscan Ltd, 
London, 2008] 

 

 

Obrázok 16. U-I charakteristika v prípade zatieneného FV článku s obtokovou diódou a bez nej [Planning & 
Installing Photovoltaic Systems, 2nd ed., Earthscan Ltd, London, 2008] 

Zapojenie fotovoltických modulov je veľmi podobné zapojeniu fotovoltických článkov, 
v prípade sériového zapojenia sa sčítava napätie a v prípade paralelného zapojenia sa 
sčítava prúd. V praxi sú FV moduly navzájom zapojené sériovo aj paralelne 
a charakteristickú krivku U-I možno určiť použitím pravidiel čisto sériového a čisto 
paralelného zapojenia (Obrázok 17). 
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Obrázok 17. U-I charakteristika pri zapojení niekoľkých FV modulov [Planning & Installing Photovoltaic Systems, 
2nd ed., Earthscan Ltd, London, 2008] 

TYPY FV SYSTÉMOV 

V praxi existujú dva hlavné typy fotovoltických systémov: systémy pripojené k sieti 
a samostatné (autonómne) systémy. Autonómne systémy majú tri podkategórie, ako je 
znázornené na Obrázku 18: bez akumulácie (uskladnenia), s akumuláciou a hybridné 
systémy. Autonómne systémy bez akumulácie môžu poskytovať elektrickú energiu len 
vtedy, keď fotovoltické moduly vyrábajú elektrickú energiu. Ak sa do autonómnych 
systémov pridá uskladnenie, používatelia môžu mať prístup k elektrickej energii aj mimo 
času výroby fotovoltických modulov, avšak do systému sa musí pridať skladovacia kapacita 
väčšinou vo forme batérií, ktoré majú len obmedzenú kapacitu a zvyčajne sú veľmi drahé. V 
prípade hybridných systémov sa do systému pridávajú ďalšie generátory elektrickej energie, 
ktoré môžu dopĺňať výrobu z fotovoltiky. V prípade fotovoltických systémov pripojených k 
sieti sa elektrická sieť správa ako "neobmedzené" úložisko elektrickej energie, keďže 
vyrobenú elektrinu možno dodávať do siete cez obojsmerný elektromer. 

Hlavné prvky FV systému pre autonómne systémy a systémy pripojené k sieti sú znázornené 
na Obrázku 19. Autonómne systémy s akumulátorom môžu mať pred akumulátorom 
jednosmernú záťaž, takže regulátor nabíjania môže zabezpečiť ochranu akumulátorov, aby 
nabíjanie nebolo príliš rýchle, čo môže znížiť životnosť akumulátora. Jednosmerný prúd sa 
musí pre väčšinu aplikácií konvertovať na striedavý, preto je vo FV systéme potrebný menič 
(invertor), ktorý konvertuje jednosmerný prúd na striedavý. V prípade systémov 
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pripojených k sieti sa zvyčajne nepoužíva batériové úložisko vzhľadom na jeho vysoké 
náklady, ako úložisko sa používa len elektrická sieť. V tomto prípade je potrebný 
obojsmerný merač, ktorý meria elektrinu dodávanú do siete a elektrinu prijímanú zo siete. 

 

Obrázok 18. Typy FV systémov [Planning & Installing Photovoltaic Systems, 2nd ed., Earthscan Ltd, London, 
2008] 

 

Obrázok 19. Prvky samostatného FV systému a systému zapojeného do siete [www.renac.de] 
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Fotovoltické panely môžu byť zapojené do rôznych systémov v závislosti od striedača, v 
nasledujúcej časti sú predstavené základné typy: 

Tabuľka 2. Typy FV systémov v závislosti od zapojenia invertora 

Typ systému Výhody Nevýhody 
Nízkonapäťový systém 
(U<120V) 

Relatívne nízka citlivosť na 
zatienenie 

Veľký prúd, väčšie straty, 
väčšia kabeláž 

Vysokonapäťový systém 
(U>120V) 

Menší prúd a straty Citlivosť na zatienenie 

Master-Slave koncept Lepšia výkonnosť pre väčšie 
polia 

Vyššie investičné náklady 

Koncept reťazcov Solárne moduly sú rozdelené 
na reťazce kvôli lepšej 
prevádzke 

Do reťazca možno zapojiť len 
panely s rovnakou orientáciou, 
sklonom a tienením 

 
 
 

 

 
a) b) 

 
c) d) 

Obrázok 20. FV systémy v závislosti od zapojenia invertora – a) nízke napätie; b) vysoké napätie; c) master-slave; 
d) reťazce [Planning & Installing Photovoltaic Systems, 2nd ed., Earthscan Ltd, London, 2008] 
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MOŽNOSTI INŠTALÁCIE FV KOLEKTOROV NA BUDOVU 

Fotovoltické moduly možno na budovy montovať rôznymi spôsobmi v závislosti od 
usporiadania a orientácie budovy. Fotovoltické moduly možno namontovať na strechu 
budovy (šikmú alebo plochú) a môžu byť buď pevne pripevnené k streche alebo integrované 
do strechy. Existuje aj možnosť namontovať fotovoltické moduly na fasádu budovy buď 
pred fasádu, alebo ako fasádny prvok. FV moduly sa môžu použiť aj na tienenie zasklenia 
budovy (napr. ako sklenená strecha alebo ako strieška/žalúzia). Poslednou možnosťou 
pridania FV modulov do budovy je využitie plochy vedľa budovy. 

V prípade inštalácie FV modulov na šikmú strechu je potrebné na strechu pridať uchytenie 
(Obrázok 21). Najbežnejšie je vodorovné uchytenie, kde sa moduly položia na výšku 
a v štyroch bodoch sa pripevnia. Vzdialenosť koľajničiek sa určuje podľa typov modulov 
a krytiny na streche. V prípade zvislého uchytenia sa moduly umiestňujú v pozdĺžnom 
smere, čo môže byť výhodnejšie v prípade zatienenia, avšak umiestnenie koľajníc je 
obmedzené konštrukciou strechy - napr. umiestnením krokiev. Ak strešná konštrukcia 
neposkytuje dostatok upevňovacích bodov, použije sa krížové upevnenie. V prípade väčších 
systémov existuje možnosť montáže skupín modulov, pri ktorej sa moduly spájajú na zemi 
a upevňujú sa na zábradlie v skupinách. 

  
a) b) 

  
c) d) 

Obrázok 21. Možnosti inštalácie FV modulov na šikmú strechu – a) horizontálne upevnenie; b) vertikálne 
upevnenie; c) krížové upevnenie; d) montáž skupiny modulov [Planning & Installing Photovoltaic Systems, 2nd 

ed., Earthscan Ltd, London, 2008] 
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Pri plochých strechách sú fotovoltické moduly zvyčajne umiestnené na voľne stojacej 
polohe, preto je potrebné zohľadniť aj vplyv vetra (Obrázok 22). Využiteľná plocha plochej 
strechy je obmedzená možným zatienením objektov na streche a na okrajoch strechy by sa 
mal ponechať priestor (Obrázok 23). 

 

Obrázok 22. Tlak vetra na voľne stojaci FV modul [Planning & Installing Photovoltaic Systems, 2nd ed., Earthscan 
Ltd, London, 2008] 

 

Obrázok 22. Využiteľný priestor na inštaláciu FV modulov na plochej streche [Planning & Installing Photovoltaic 
Systems, 2nd ed., Earthscan Ltd, London, 2008] 
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PRODUKCIA ENERGIE FV SYSTÉMOM 

Výroba elektrickej energie vo fotovoltickým systéme závisí aj od orientácie a uhla sklonu 
modulov. Prevádzka FV modulov má určité charakteristiky v závislosti od orientácie. Moduly 
umiestnené vodorovne alebo smerom k rovníku majú výrobný diagram, ktorý kopíruje 
polohu Slnka a vrchol dosahuje na poludnie, zatiaľ čo moduly orientované na východ majú 
vrchol výroby ráno a moduly orientované na západ ho majú popoludní. Ročnú produkciu 
energie fotovoltických modulov možno vypočítať pomocou voľne dostupného softvéru 
PVGIS (Obrázok 24). Program vyžaduje základné parametre fotovoltického systému: lokalitu 
na určenie meteorologickej databázy, ktorá sa má použiť, FV technológiu na určenie 
účinnosti článkov, inštalovaný špičkový výkon a straty systému. Ako vstupné údaje sa uvedú 
aj sklon a orientácia systému, pričom program má aj možnosť optimalizovať orientáciu 
a uhol sklonu. Horizont lokality je možné pridať aj vo forme súboru vo formáte "csv". 
Modelovať sa dajú aj sledovacie (tzv. sun tracking) fotovoltické systémy, v tomto prípade je 
potrebné k vstupom pridať možnosti sledovania (vertikálna os, naklonená os alebo dve osi). 
V prípade aplikácií mimo siete (autonómne systémy) je potrebné pre výpočty pridať 
charakteristiky batérie a spotreby. 

 

Obrázok 23. Rozhranie fotovoltického geografického informačného systému (PVGIS) 
[https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/] 

FV/T SOLÁRNE SYSTÉMY 

FV/T solárne systémy sú kombináciou fotovoltických systémov a solárnych kolektorov. 
Dokážu vyrábať elektrickú energiu aj teplo v jednom zariadení, čo umožňuje ušetriť 
využiteľnú plochu. Ďalšou výhodou FV/T systémov je aj to, že dodatočný odvod tepla 
z fotovoltických článkov zvyšuje ich účinnosť. 
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TYPY SYSTÉMOV 

FV/T systémy možno rozdeliť podľa pracovnej látky a konštrukcie modulov. Hlavné typy 
FV/T sú tieto: 

- kvapalinou chladené nezakryté ploché FV/T kolektory, 
- kvapalinou chladené zakryté ploché FV/T kolektory, 
- vzduchom chladené ploché FV/T kolektory, 
- koncentrické FV/T systémy. 

Na Obrázku 25 je znázornený rez nekrytým FV/T kolektorom. Z obrázku je zrejmé, že v 
tomto prípade majú FV články ochranný kryt proti poveternostným vplyvom a sú priamo 
pripojené k potrubiam na ich zadnej strane. Tento systém umožňuje priamy prenos tepla, 
a tým aj odvod tepla z FV článkov do kvapaliny. Na Obrázku 26 je znázornený zasklený 
kolektor, v ktorom sa nachádza dodatočná vzduchová medzera na zlepšenie tepelnej 
izolácie modulu, čím sa môžu dosiahnuť vyššie teploty ako pri nezakrytých moduloch. 
Tepelné výkonové krivky pre rôzne kvapalinou chladené FV/T systémy sú uvedené na 
Obrázku 27. 

 

Obrázok 24.Schéma nekrytého FV/T plochého kolektora [Energy systems with photovoltaic-thermal solar 
collectors] 

 

Obrázok 25. Schéma krytého FV/T plochého kolektora [Energy systems with photovoltaic-thermal solar 
collectors] 

V dôsledku vyšších tepelných strát v prípade nezakrytých modulov je tepelný výkon nižší, 
avšak je tu nižšie riziko obdobia stagnácie, pretože teplota v potrubí zvyčajne nemôže 
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prekročiť 120 °C, a teda nedochádza k splyňovaniu kvapaliny v potrubí, takže nedôjde 
k poškodeniu systému. V prípade zakrytých modulov je potrebné zabrániť obdobiam 
stagnácie, aby sa predĺžila bezpečná prevádzka modulov. Vzhľadom na vyššie teploty však 
majú zakryté moduly väčšiu flexibilitu pri tepelných aplikáciách. 

 

Obrázok 26. Tepelný výkon typického kvapalinou chladeného plochého FV/T kolektora [Energy systems with 
photovoltaic-thermal solar collectors] 

Vzduchom chladené FV/T kolektory používajú ako pracovnú látku vzduch namiesto 
kvapaliny. Podobne ako pri kvapalinou chladených FV/T kolektoroch, existujú zasklené aj 
nezasklené typy. Vo všeobecnosti sú veľmi podobné stenovým solárnym systémom, hlavný 
rozdiel je v tom, že vzduchom chladené FV/T kolektory vyrábajú aj elektrickú energiu. 
Nezakryté typy majú vyššie tepelné straty ako zakryté typy, preto je použiteľnosť 
nezakrytých systémov obmedzená, pokiaľ ide o využitie tepla, pretože možno dosiahnuť len 
nižšie teploty. Hlavnou výhodou vzduchom chladených FV/T kolektorov v porovnaní 
s kolektormi chladenými kvapalinou je jednoduchosť konštrukcie, nie je potrebné inštalovať 
potrubia a stagnácia teplonosného média nespôsobí škody v systéme. Hlavnou nevýhodou 
vzduchom chladených systémov je výrazne nižšia tepelná kapacita vzduchu, čo znamená 
potrebu výrazne väčších objemových prietokov, a teda aj prierezov potrubia. 

Koncentrické FV/T systémy sú do veľkej miery stále predmetom výskumu. V tomto prípade 
sú fotovoltické články s vysokou účinnosťou umiestnené v prijímači koncentrického 
systému. Koncentrický systém si vyžaduje aj sledovací (sun tracking) mechanizmus na 
maximalizáciu tepelného výkonu modulov, ktoré môžu dosahovať vysoké teploty, vhodné aj 
na priemyselné účely. 
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Elektrickú účinnosť možno vypočítať korekciou účinnosti STC (ηSTC) FV/T modulu pomocou 
žiarenia (G [W/m2]) a teploty pracovnej látky (ϑm [°C]): 

 𝜂 = 𝜂 ∙ 1 − 0.04 ∙ ln
𝐺

1000
+ 𝛾 ∙ (𝜗 − 25)  1 

Z elektrickej účinnosti modulu možno vypočítať elektrický výkon systému: 

 𝑃 = 𝜂 ∙ 𝐺 ∙ 𝐴 2 

Kombinovaná výroba tepla a elektriny rôznych typov kvapalinou chladených FV/T modulov 
je znázornená na nasledujúcom obrázku: 

 

Obrázok 27. Ročná hrubá produkcia tepla (plné stĺpce) a elektriny (šrafované stĺpce) rôznymi typmi vzduchom 
chladených FV/T kolektorov, vztiahnutá na hrubú povrchovú plochu kolektora [Energy systems with 

photovoltaic-thermal solar collectors] 

V závislosti od typu modulu a strednej teploty kvapaliny majú nezakryté typy kolektorov 
(bez zadnej izolácie alebo so zadnou izoláciou) nižší tepelný výkon v prípade teploty 
kvapaliny nad 20 °C. Elektrické zisky však majú opačný trend, nezakryté kolektory zvyšujú 
elektrický výkon fotovoltických článkov. 
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VETERNÉ TURBÍNY 

Veterné turbíny sa používajú na využitie kinetickej energie vetra. Elektrický výkon veterných 
turbín sa môže výrazne líšiť v závislosti od veľkosti lopatiek veternej turbíny, ktoré môžu 
dosahovať priemer viac ako 160 m. Vývoj veľkostí veterných turbín je znázornený na 
nasledujúcom obrázku: 

 

Obrázok 28. Vývoj veľkosti veterných turbín [Robert Gasch & Jochen Twele: Wind Power Plants: Fundamentals, 
Design, Construction and Operation Second Edition, Springer, 2012] 

Kinetickú energiu vetra možno vypočítať ako funkciu hustoty vzduchu a rýchlosti vetra: 

 𝐸 =
1

2
∙ 𝜌 ⋅ 𝑣  3 

kde: 

 Ek je kinetická energia [J] 
 ρ je hustota vzduchu [kg/m3] 
 v je rýchlosť prúdenia vzduchu [m/s] 
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Hustota vzduchu závisí od teploty a vlhkosti vzduchu. Závislosť od teploty je uvedená v 
nasledujúcej tabuľke: 

Teplota [C°] -25 -20 -15 -10 -5 0 +5 
Hustota [kg/m3] 1,423 1,395 1,368 1,342 1,317 1,292 1,269 
Teplota [C°] +10 +15 +20 +25 +30 +35 +40 
Hustota [kg/m3] 1,247 1,225 1,204 1,184 1,165 1,146 1,127 

Z tabuľky je zrejmé, že s klesajúcou teplotou sa zvyšuje hustota vzduchu, takže 
v chladnejších oblastiach je kinetická energia vetra pri rovnakej rýchlosti vetra vyššia, čo je 
dôvodom zvyšujúcich sa ambícií využitia veternej energie v chladnejších oblastiach. 

Na určenie energie prúdiacej cez určitú plochu možno použiť nasledujúcu rovnicu: 

 𝑃 =
1

2
𝜌𝑣 ⋅ 𝑣 ⋅ 𝐴 =

1

2
𝜌𝑣 ⋅ 𝐴 4 

V prípade veterných turbín možno využiť len časť kinetickej energie vetra, čo znamená, že 
lopatky veterných turbín nemôžu vzduch "zastaviť". Spravidla sa optimálny výkon dosiahne, 
ak je rýchlosť vetra v rovine rotora 2/3 rýchlosti nerušeného vzduchu a rýchlosť vzduchu za 
rotorom je 1/3 rýchlosti nerušeného vzduchu. To je znázornené aj na Obrázku 30. 
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Figure 29. Vývoj rýchlosti v a statického tlaku p pozdĺž prúdovej trubice [Robert Gasch & Jochen Twele: Wind 
Power Plants: Fundamentals, Design, Construction and Operation Second Edition, Springer, 2012] 

Výkon veternej turbíny závisí aj od vlastností lopatiek rotora, avšak teoretické maximum 
účinnosti možno vypočítať ako funkciu sily vetra pri turbíne a pred turbínou a je približne 59 
%. 

VÝROBA ELEKTRINY 

Výroba elektrickej energie vo veterných turbínach je založená na trojfázových 
alternátoroch, ktoré vyrábajú striedavý prúd (AC), čo je opak fotovoltických systémov, ktoré 
vyrábajú jednosmerný prúd (DC). To však znamená, že rotor veternej turbíny by sa mal 
otáčať stanoveným tempom, zvyčajne sa otáčajú pri požadovanej frekvencii (50 Hz v Európe 
alebo 60 HZ v USA) pri rýchlosti vetra približne 8 m/s. Vďaka pokroku technológie meničov 
môžu veterné turbíny pracovať pri rôznych rýchlostiach vetra. Pre veterné turbíny existujú 
dve charakteristické rýchlosti vetra: nábehová rýchlosť a rýchlosť vypnutia. Pri nábehovej 
rýchlosti vetra začína veterná turbína vyrábať elektrickú energiu a so zvyšujúcou sa 
rýchlosťou vetra rastie elektrický výkon až do nominálnej rýchlosti vetra, nad ktorou je 
výkon konštantný až do rýchlosti vypnutia, pri ktorej sa musí výroba veternej turbíny 
zastaviť, aby sa zabránilo mechanickému poškodeniu. Charakteristický výkon veternej 
turbíny je uvedený nižšie: 
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Obrázok 30. Výkonová krivka veternej turbíny Nordex 

Výkon veternej turbíny v prevádzke je znázornený na Obrázku 32. Z grafu je zrejmé, že 
teoretická a nameraná výkonová krivka sa líšia, pričom nameraná je o niečo nižšia ako 
teoretická. Rozdiel sa zväčšuje pri väčších rýchlostiach vetra vrátane veľkých výkyvov nad 
rýchlosťou vetra 14 m/s. Na obrázku je uvedený aj histogram rýchlosti vetra, z ktorého je 
jasne vidieť, že väčšia časť rýchlosti vetra je v použiteľnom rozsahu. 

 

Obrázok 31. Prevádzka veternej turbíny [Robert Gasch & Jochen Twele: Wind Power Plants: Fundamentals, 
Design, Construction and Operation Second Edition, Springer, 2012] 
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MOŽNOSTI INŠTALÁCIE VETERNEJ TURBÍNY V BUDOVE 

V prípade budov existujú tri hlavné možnosti inštalácie veterných turbín, a to: 

- BIWT – Building Integrated Wind Turbines (turbíny integrované do budovy): 
veterné turbíny sú pripevnené k budove, ale nemusia byť na ňu napojené. 

- BMWT – Building Mounted Wind Turbines (turbíny montované na budovu): 
veterné turbíny sú spojené s konštrukciou budovy. Obvykle má budova vežovitý 
charakter a jej geometria a konštrukcia sú vhodné na inštaláciu veterných turbín 
a zmiernenie, váhy turbín a hluku z turbín.  

- BAWT – Building Augmented Wind Turbines (turbíny kompatibilné s tvarom 
budovy): budova je zámerne použitá na tvarovanie a zosilnenie prúdu vzduchu 
pretekajúceho cez turbínu. Takýto efekt možno dosiahnuť špeciálnou strešnou 
konštrukciou, ktorá sa používa ako koncentrátor prúdu vzduchu alebo sú turbíny 
inštalované na hrane strešnej konštrukcie. 

KOGENERÁCIA 

V prípade kogenerácie sa ako zdroj tepla využíva odpadové teplo zo zariadenia na výrobu 
elektriny. V prípade budovy je najreálnejším riešením motor poháňaný zemným plynom, 
môže však byť založený aj na skvapalnenom zemnom plyne, bioplyne, rope atď. 

Vyrobenú elektrinu zabezpečuje bežný generátor, ktorý využíva mechanickú energiu 
a premieňa ju na elektrickú energiu. 

PRINCÍPY PREVÁDZKY 

V systémoch kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET) je kľúčové využitie 
prebytočného tepla z motora KVET, ktoré je vedľajším produktom pri výrobe elektriny. 
Teplo z kogenerácie možno získať z týchto častí: 

- chladiaca kvapalina (zvyčajne voda) 
- rekuperácia tepla z výfukových plynov 

Typický systém kogenerácie je vidieť na nasledujúcom obrázku: 
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Obrázok 32. Schéma zapojenia mikro-kogeneračnej jednotky 
[http://www.energiestro.com/images/us_cogeneration.jpg] 

Do motora prúdi palivo na spaľovanie z palivovej nádrže, ktorá je priamo spojená 
s motorom. Prvá časť spätného získavania tepla je z motora a druhá z výfukového systému, 
pričom teplo sa získava pomocou výmenníkov tepla. Motor roztáča generátor na výrobu 
elektrickej energie. Teplo odobraté z motora a výfukových plynov sa môže ukladať do 
zásobníka tepla, z ktorého sa môže zásobovať vykurovací systém a systém na prípravu teplej 
vody v budove. Elektrická energia sa môže využívať na mieste alebo sa môže dodávať do 
elektrickej siete prostredníctvom obojsmerného elektromera. 

Účinnosť kogeneračného systému je vyššia ako účinnosť tradičného generátora elektrickej 
energie, pretože sa využíva aj teplo odobraté z motora kogeneračného zariadenia. 
Zjednodušené porovnanie účinnosti a primárnej energie je uvedené na nasledujúcom 
obrázku: 

 

Obrázok 33. Porovnanie účinnosti a primárnej energie medzi mikro-kogeneračnou jednotkou a tradičným 
systémom [https://energyeducation.ca/wiki/images/thumb/3/32/CHPefficiency.png/1200px-

CHPefficiency.png] 
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Z Obrázku 34 je zrejmé, že na dodanie 1 kW elektrickej energie a 2 kW tepla tradičnými 
systémami - elektrárňou na elektrickú energiu a kotlom na vykurovanie - je potrebná 
primárna energia približne 4,73 kW, zatiaľ čo v prípade systému KVET je to 3,3 kW, čo je o 
30 % menej energie. Treba však poznamenať, že v prípade systému KVET je primárnym 
cieľom dodávka elektrickej energie do budovy, a teda tepelný výkon je len sekundárnym 
prínosom. Zatiaľ čo v zime je možné využiť "odpadové teplo" zo systému KVET, v lete môže 
toto teplo obmedziť využiteľnosť motora, alebo systém môže fungovať len ako bežný 
generátor elektriny, ak nie je dopyt po vyrobenom teple. Tento problém by sa dal zmierniť 
trigeneračným systémom, v ktorom motor KVET okrem elektrickej a tepelnej energie vyrába 
aj chladiacu energiu. Príklad takéhoto systému je uvedený na nasledujúcom obrázku: 

 

Obrázok 34 Príklad zapojenia trigeneračného systému [https://i2.wp.com/www.cleantechloops.com/wp-
content/uploads/2012/04/Trigeneration_Cycle.jpg] 

Systém trigenerácie má dodatočnú slučku, ktorá zahŕňa absorpčný chladič schopný vyrábať 
chladiacu energiu. Absorpčný chladič využíva teplo na regeneráciu jednotky, aby bola 
schopná poskytovať požadovaný chladiaci výkon. Vzhľadom na zložitú technológiu nie sú 
absorpčné chladiace zariadenia ešte stále rozšírené, ich cena sa však vďaka masovej výrobe 
znižuje. 
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