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7.2.1  PODROBNÉ METÓDY A DYNAMICKÁ SIMULÁCIA –  KEDY POUŽIŤ?  

Zjednodušené metódy zohľadňujú časovo premenlivé vplyvy v energetickej bilancii pomocou 

priemernej hodnoty. Najjednoduchším riešením je počítať so sezónnymi (ročnými) 

hodnotami. V porovnaní s tým mesačné metódy zohľadňujú sezónne zmeny. Hodinové 

metódy a dynamická simulácia zároveň odrážajú vplyv dňa a noci a tiež dočasné výkyvy. 

Existuje niekoľko faktorov, ktoré sa dynamicky menia v priebehu dňa, ako napríklad: 

● Obsluha tienenia 

● Nastavenia teploty (nočný a víkendový pokles) 

● Potreby 

● Obsadenosť 

● Denná prevádzka mechanického vetrania 

● Nočné vetranie 

● Teplota distribučnej siete a zásobníkov 

● Spotreba energie zariadení využívajúcich energiu prostredia 

● Výpadky (víkend). 

 

Obr. 7.2.1. Dynamické efekty v budove: prerušované efekty a ich stredné hodnoty (Dick van Dijk BUILD UP 

Webinár série Webinár 4: Štandardy EPB hodinové vs. mesačné metódy 26. mája 2020)  

Obrázok 7.2.1. ilustruje časové zmeny niektorých dynamicky sa meniacich parametrov. Je 

zrejmé, že výpočet so strednou hodnotou môže mať skresľujúci účinok. Napríklad priemerne 
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nízke využitie tienenia môže viesť k nesprávnemu záveru, že proti solárnej záťaži takmer 

neexistuje žiadna ochrana. Aj keď v skutočnosti je použitie tienenia pravdepodobne 

prispôsobené radiačnej záťaži. 

 

Obr. 7.2.2. Zmena strát a ziskov v priebehu času za jeden deň (stará budova) (séria webinárov Dick van Dijk BUILD 

UP Webinár 4: štandardy EPB hodinové vs. mesačné metódy 26. mája 2020) 

 

Čím je budova tepelne izolovanejšia, tým je problém výraznejší. Obrázok 7.2.2. ukazuje denné 

straty a zisky starej, zle izolovanej budovy. Rozdielom je aktuálna potreba tepla, ktorá je vždy 

kladná. To znamená, že počas celého dňa existuje požiadavka na vykurovanie. Pretože zisky 

sú plne využité, dopyt sa dá presne vypočítať s priemernými hodnotami. 

 

Obr. 7.2.3. Zmena strát a ziskov v priebehu času za jeden deň (nízkoenergetická budova) (Dick van Dijk BUILD UP 

webinár série Webinár 4: štandardy EPB hodinové vs mesačné metódy 26. mája 2020)  
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Naopak, v prípade dobre izolovanej budovy (obrázok 7.2.3.): zisky okolo poludnia prevyšujú 

straty, čo znamená, že potreba tepla je nulová. Ak počítate s priemernou hodnotou, výsledky 

sú nesprávne, pretože niektoré zisky nie sú v týchto hodinách využité, čo sa však neodráža v 

priemerných hodnotách. Zistená potreba vykurovania je teda za celý deň menšia, ako keby 

sa použil hodinový spôsob alebo simulácia. Mesačné a sezónne metódy preto vedú k 

vychýleniu, ktoré sa rieši použitím korekčných faktorov (v tomto prípade koeficientu využitia). 

 

Obr. 7.2.4. Denné zmeny potreby vykurovania alebo chladenia počas prechodného obdobia (Dick van Dijk BUILD 

UP Webinár série Webinárov 4: Štandardy EPB hodinové vs. mesačné metódy 26. mája 2020) 

V rámci jedného dňa môže byť požiadavka na vykurovanie a chladenie v rôznych časových 

obdobiach (obrázok 7.2.4.). Plochy pod krivkou zobrazujú dennú potrebu vykurovania v 

kladnom priestore a dennú potrebu chladenia v zápornom priestore. Ich hodnoty sú 2,4 kWh 

a 1,0 kWh. Vypočítajte denný priemer potreby tepla: potreba tepla je rozdiel medzi týmito 

dvoma hodnotami, čo je 1,4 kWh; a požiadavka na chladenie je nulová. Tento problém je 

možné vyriešiť použitím hodinovej alebo simulačnej metódy, spretože aj výpočet denného 

rozsahu je bez korekcie nepresný. 
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Obr. 7.2.5. Schéma okruhov a energetické toky solárnej výroby TÚV (séria webinárov Laurent Socal BUILD UP 

Webinar 4: Štandardy EPB hodinové vs. mesačné metódy 26. mája 2020) 

 

Obr. 7.2.6. Zmeny slnečného žiarenia dopadajúceho na solárny kolektor ( Qsol;gen ), teplo prenesené cez 

výmenník tepla zásobníka ( Qsol;loop;off ) a spotreba energie čerpadla ( Esol;sol;aux ) (Laurent Socal BUILD UP 

Séria webinárov Webinár 4: Štandardy EPB hodinové vs. mesačné metódy 26. mája 2020)  

Existuje aj niekoľko príkladov systémov technológie budov. V prípade solárneho 

kolektorového systému môže dôjsť k prehriatiu kolektora a zastaveniu čerpadla až do 

opätovného vychladnutia (riadenie čerpadla funguje na základe teploty v spodnej zóne 

zásobníka). Táto situácia nie je typická pri menej slnečnom počasí, kedy je možné využiť 

celkovú energiu žiarenia, ktorá sa dostane do kolektora. V prípade intenzívneho žiarenia však 
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dochádza len k čiastočnému využitiu. Tento prípad je znázornený na obrázku 7.2.6. Tretí a 

posledný deň je zamračené. Potom čerpadlo beží celý deň a pokiaľ je k dispozícii solárna 

energia, využitie je plné. V ostatné dni je nutné čerpadlo zastaviť skôr, pretože spodná zóna 

zásobníka sa prehrieva. Toto uzamknutie výrazne znižuje využitie. Ešte dôležitejším faktorom 

je denná potreba TÚV. Vo všeobecnosti tiež nie je synchronizovaná s výrobou. V prípade 

sezónnej alebo mesačnej metódy sa problém rieši korekčnými faktormi (pomery pokrytia), 

ale takéto faktory sú dostupné len pre určité typické prípady. 

 

Obr. 7.2.7. Dynamické správanie potrubí TÚV mimo cirkulačného okruhu (séria webinárov Laurent Socal BUILD 

UP Webinar 4: Štandardy EPB hodinové vs. mesačné metódy 26. mája 2020) 

Sieť zásobovania teplom má aj dynamické vlastnosti. Obrázok 7.2.7. znázorňuje proces 

ohrevu a chladenia časti potrubia mimo cirkulačného okruhu pre jeden cyklus odpichu. 

Diagram dobre ilustruje, že určenie priemernej dennej teploty (bodkovaná červená 

vodorovná čiara) – z ktorej sa pri použití zjednodušenej metódy výpočtu počítajú mesačné a 

sezónne priemery – nie je ľahká úloha. Výsledky sú nesprávne, ak sa výpočet vykonáva s 

návrhovými hodnotami teploty teplej vody. Problém je možné dobre modelovať pomocou 

simulácie a hodinovej metódy za predpokladu, že presne poznáme časové a kvantitatívne 

charakteristiky vypúšťacích cyklov. 
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Obr. 7.2.8. Denné hodnoty koncentrácie oxidu uhličitého v byte (séria webinárov Laurent Socal BUILD UP Webinar 

4: štandardy EPB hodinové vs. mesačné metódy 26. mája 2020) 

Úloha dynamických efektov je významná aj v prípade riešení riadenia založených na 

parametroch komfortu. Príkladom je ventilácia riadená koncentráciou CO2. Koncentrácia 

oxidu uhličitého závisí od obsadenosti a používania. Obrázok 7.2.8. zobrazuje výsledky 

merania CO2 v byte. Najvyššia koncentrácia sa objavuje v noci, keď sú všetci doma. 

Koncentrácia postupne klesá počas dňa, keď odchádzajú z domu, a začína sa opäť zvyšovať 

večer, keď sa vracajú domov. Ak je umiestnená mechanická ventilácia čerstvého vzduchu, 

zapne sa pri vyšších koncentráciách na základe nastavení. Táto koncentrácia môže byť vyššia 

ako denná priemerná koncentrácia. Môže to dokonca viesť k tomu, že v prípade sezónneho 

spôsobu nie je potrebné mechanické vetranie, zatiaľ čo dopyt môže byť významný v prípade 

hodinového spôsobu. 
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Obr. 7.2.9. Výroba (výroba FV energie) a dopyt (spotreba energie tepelného čerpadla) solárneho systému 

tepelného čerpadla (séria webinárov Laurent Socal BUILD UP Webinár 4: Štandardy EPB hodinové vs. mesačné 

metódy 26. mája 2020) 

Nakoniec je tu príklad výroby solárnej energie. Obrázok 7.2.9. zobrazuje mesačnú spotrebu 

energie a výrobu fotovoltaickej energie systému solárneho tepelného čerpadla. Elektrina 

vyrobená solárnym článkom dokáže pokryť spotrebu elektriny tepelného čerpadla v ročnom 

priemere. Ak sa však skúma mesačná produkcia, už to tak vôbec nie je. To znamená, že 

výpočet s ročným priemerom vedie k nesprávnym výsledkom, ak nedôjde ku korekcii podľa 

využitia. Obrázok to neukazuje, ale problém sa vyskytuje aj v dennom cykle: v noci sú špičky 

dopytu po vykurovaní, zatiaľ čo solárny článok nevyrába energiu. Takže problém sa dá naozaj 

dobre modelovať hodinovou metódou alebo simuláciou. 

Bolo vidieť, že výpočet s čo najmenšou mierkou dáva v mnohých prípadoch presnejšie 

výsledky, najmä v prípade nízkoenergetických budov a budov využívaných systémom 

obnoviteľnej energie. Treba však tiež spomenúť, že metóda podrobného výpočtu dáva 

presnejšie výsledky len vtedy, ak sú vstupné údaje dostupné dostatočne podrobne a 

spoľahlivo. V prípade vyššie uvedených príkladov: ak nie sú známe denné hodnoty 

vnútorných tepelných záťaží, odberov alebo koncentrácie oxidu uhličitého a je možné uviesť 

len predpoklady, ani podrobné metódy neposkytnú presnejšie výsledky. Podrobné metódy 
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sú časovo a zdrojovo náročnejšie ako zjednodušené metódy. Z dôvodu zložitejšieho procesu 

výpočtov je vyššia pravdepodobnosť chyby a ich kontrola je tiež náročnejšia. 

7.2.2  ÚVOD: HISTÓRIA ENERGETICKEJ SIMULÁCIE BUDOV  

Budovy sú jedným z najvýznamnejších spotrebiteľov energie, keďže spotrebujú asi 30 % 

celosvetovej energie. Budovy tak vypúšťajú obrovské množstvo skleníkových plynov, ako je 

CO2 . Emisie CO2 sú jedným z najakútnejších problémov súčasnosti a existuje niekoľko snáh o 

zníženie znečistenia. Na zníženie spotreby energie a škodlivých emisií budov sú potrebné 

presné znalosti spotreby energie a ovplyvňujúcich faktorov. Nároky a zaťaženie budov bolo 

možné určiť okrem iného pomocou nástrojov na simuláciu energie budov. [1][2] 

História energetickej simulácie budov sa začala v polovici 20. storočia. Prvá štúdia v časopise 

ASHRAE Journal o používaní počítačov na riešenie úloh simulácie HVAC bola publikovaná v 

roku 1959. Táto práca sa týkala výpočtu tlaku plynu vo valcoch kompresora pomocou 

počítača Bendix G-15. [1][3] 

V 50. rokoch bol počítač IBM 7094 aplikovaný aj na riešenie problémov so simuláciou budov 

v Národnom úrade pre štandardy (NBS), ale tento počítač pracoval s programovacím jazykom 

FORTRAN. V roku 1964 bol tento počítač použitý na určenie tepelných podmienok v 

protiatomových krytoch. [1][3] 

V roku 1967 bola v ASHRAE založená Pracovná skupina pre energetické požiadavky (TGER). 

Cieľom tejto pracovnej skupiny bolo vytvoriť softvér na energetickú simuláciu budovy s 

verejnou doménou. V tom istom roku Automatizovaný postup pre inžinierskych konzultantov 

priniesol výpočtový nástroj vhodný pre počítače s obmedzenou pamäťou. [1] 

Inžinieri a programátori začali používať počítače na riešenie rôznych druhov simulačných 

problémov a vyvíjali svoje vlastné programy. V druhej polovici 60. rokov inžinieri veľa 

pracovali na problémoch s výpočtom chladiaceho a vykurovacieho zaťaženia. V roku 1970 sa 

v Gaithersburgu v štáte Maryland s veľkým úspechom konalo prvé sympózium zamerané na      

počítačovú energetickú simuláciu budov – „Využitie počítačov pre environmentálne 

inžinierstvo súvisiace s budovami“ . [1][3] 

V 70-tych rokoch existovalo niekoľko programov energetickej simulácie budov, ktoré však 

stáli na veľmi odlišných štádiách vývoja. Niektoré z nich boli veľmi podrobné a dokázali 

vypočítať hodinový výsledok, iné však zvládli iba podmienky ustáleného stavu. Z dôvodu 

rozdielov vo vypracovaní programov a vo finančnej podpore mnohé z existujúcich 

inžinierskych simulačných programov zanikli. [1] 



 

10 
 

Pracovná skupina ASHRAE pre energetické požiadavky (TGER) vydala v roku 1975 dvojdielnu 

knihu na podporu práce výskumníkov a vývojárov. Knihy zhrnuli metódy výpočtu a 

modelovania existujúcich simulačných programov. [1] 

V roku 1979 bolo v správe Výskumného ústavu elektrickej energie (EPRI) prezentovaných a 

porovnaných 31 počítačových programov na simuláciu solárneho ohrevu a chladenia. Táto 

správa poskytla podrobné informácie o prezentovaných simulačných programoch a poskytla 

aj ich skvelý prehľad. [1] 

V roku 1985 sa v Seattli vo Washingtone konala konferencia o simulácii energie budov. Táto 

konferencia bola pozoruhodná nielen z an inžinierskeho hľadiska, ale dôležitou témou bola aj 

história a súčasný stav vývoja programu simulácie budov v rôznych častiach sveta. [1] 

Vďaka skúsenostiam s výhodami programov na simuláciu budov bolo až do 90. rokov 

vyvinutých niekoľko simulačných nástrojov s použitím rôznych druhov svýpočtových metód, 

ale väčšina týchto simulačných programov zanikla. Mnoho firiem nezverejnilo spôsob práce 

svojich simulačných programov, a preto ich nebolo možné vyvinúť vhodným spôsobom. 

Naopak, verejné simulačné programy využívalo niekoľko výskumníkov sa mohli sa rýchlo 

vyvíjať. [1] 

Vláda začala podporovať rozvoj niektorých verejných simulačných programov, čo priviedlo 

súkromné spoločnosti do a ťažkej finančnej situácie. Do tejto doby bolo vyvinutých niekoľko 

spoľahlivých výpočtových metód a simulačných nástrojov, a preto sa začal klásť dôraz aj na 

vytváranie nových rozhraní pre existujúce simulačné programy. [1] 

Verejné programy bežne používajú metódu váhového faktora (napríklad DOE-2) a metódu 

tepelnej bilancie (napríklad BLAST) na určenie vykurovacieho a chladiaceho zaťaženia 

budovy. Metóda váhových faktorov používa vopred vypočítané/vlastné váhové faktory na 

transformáciu tepelných ziskov cez povrchy na vykurovacie a chladiace záťaže. Metóda 

tepelnej bilancie počíta s vodivou, konvekčnou a sálavou tepelnou bilanciou na každom 

povrchu. [1] 

Téma energetickej simulácie budov je stále v strede pozornosti. Niekoľko výskumov je 

zameraných na skúmanie rôznych simulačných programov: ich použiteľnosti pre 

modelovanie budov. Výhody spolupráce sa prejavili a vzniklo a množstvo iniciatív na 

motiváciu odborníkov k spolupráci. Takou iniciatívou bol prvý Summit inovácií v oblasti 

energetického modelovania budov, ktorý sa konal v roku 2011 v Boulder , Colorado. [1] 
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7.2.3  TYPY SIMULAČNÝCH PROGRAMOV  

Pomocou programov energetickej simulácie budov je možné rýchlo vypočítať spotrebu 

energie existujúcej alebo plánovanej budovy s rôznymi podmienkami, výsledky porovnať, a 

preto môže pomôcť znížiť ich energetickú potrebu. S pomocou simulačných programov je 

proces plánovania stále jednoduchší: projektanti sa môžu ľahko rozhodovať, pretože môžu 

skúmať ako úpravy ovplyvňujú správanie budovy. Tieto programy nielenže dokážu vypočítať 

energetickú záťaž, ale podporujú prácu inžinierov pri výbere systému HVAC, určovaní 

nákladov na budovu a prevádzku a výpočte parametrov komfortu. [4] 

Používa sa množstvo programov na simuláciu energie budov. Tieto programy používajú rôzne 

metódy výpočtu, majú rôznu zložitosť, rôzne možnosti použitia a aj určenie vstupných údajov 

môže byť v každom programe iné. Čím je softvér zložitejší, tým je potrebná väčšia 

používateľská skúsenosť. Výber softvéru, ktorý by sa mal použiť, závisí od osobných 

preferencií a cieľa výskumu. Niekoľko článkov je o porovnaní nástrojov energetickej simulácie 

budov. Najzložitejšie programy energetickej simulácie budov, ktoré sa v súčasnosti bežne 

používajú, sú napríklad Energy Plus, ESP-r (softvérový nástroj na simuláciu energie), IDA ICE 

(Indoor Climate Energy), IES-VE (Integrated Environmental Solutions - Virtual Environment) a 

TRNSYS. [4][5] 

Prvá generácia podrobných programov energetickej simulácie budov, ako DOE-e, Blast a ESP-

r, bola vyvinutá v čase ropného embarga v 70. rokoch. Zvýšila sa cena energie a tým bolo 

potrebné znížiť spotrebu energie. V polovici 90-tych rokov prišli komplexnejšie programy 

energetickej simulácie novej generácie, ako napríklad Energy Plus a DeST . Aby sa rozšírili, 

boli vytvorené aj moduly a rozhrania tretích strán, ako napríklad eQuest, OpenStudio a 

DesignBuilder. Tieto podrobné simulačné programy využívajú rôzne metódy a modely na 

určenie výsledkov simulácie. Metódy prenosovej funkcie vedenia (CTF) a faktora tepelnej 

odozvy by sa mohli použiť na výpočet prechodného prenosu tepla, metóda sálavého 

časového radu je vhodná na určenie chladiaceho zaťaženia a modely so súhrnnými 

parametrami by sa mohli použiť na výpočet spotreby energie budovy. [1][2] 

Výsledky simulácií zjednodušených modelov hodnotenia energie a zaťaženia budovy nie sú 

také presné ako podrobné simulačné programy, pretože počítajú s podmienkami ustáleného 

stavu. Tieto modely sú ideálne na poskytovanie rýchlych výsledkov a poskytujú pomoc pri 

rozhodovaní a pomáhajú nájsť najvhodnejšie možnosti modelu. Ako zjednodušené metódy 

by sa na určenie potreby vykurovania budov mohla použiť denná metóda a na výpočet 

energetickej hospodárnosti budov by sa mohla použiť metóda zásobníka. [2] 

Na analýzu spotreby energie budov možno použiť aj štatistické a regresné metódy. Metódy 

viacnásobnej lineárnej regresie (MLR) a umelej neutrálnej siete (ANN) počítajú energetickú 
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záťaž a spotrebu budov na základe historických údajov. Modely podporných vektorových 

strojov (SVM) by sa mohli použiť aj na preskúmanie spotreby energie budov. Správanie 

obyvateľov do značnej miery ovplyvňuje energetickú náročnosť budov, preto je dôležitá 

analýza ich konania a vývoj modelov správania. Modely porúch poukazujú na poruchy HVAC 

a riadiacich systémov, ktoré by mohli spôsobiť obrovské energetické straty. [2] 

Nástroje energetickej simulácie budovy predstavujú tepelné zóny s jednotnými údajmi, 

ktorých metóda nevedie k presným výsledkom hlavne v prípade veľkých zón. Ale výpočtová 

dynamika tekutín (CFD) dokáže zvládnuť distribúciu vlastností vzduchu a niektoré softvéry na 

simuláciu budov, ako napríklad DesignBuilder, ju obsahujú. Spojenie nástrojov simulácie 

energie budovy a prostredia je výhodné pre oba prípady: pomocou energetickej simulácie 

budovy by sa dali poskytnúť presnejšie okrajové podmienky pre výpočty CFD a pomocou CFD 

by sa dali určiť presnejšie vstupné údaje pre energetické simulácie budovy. [2] 

7.2.4  KROKY SIMULÁC IE (POMOCOU FUNKČNÉHO PRÍKLADU)  

Proces energetickej simulácie budovy má tri hlavné kroky. Najprv je potrebné určiť skúmanú 

budovu: štruktúra a konštrukčné materiály musia byť špecifikované v použitom softvéri alebo 

môžu byť importované z iného programu. Spotreba energie je do značnej miery ovplyvnená 

správaním obyvateľov, a to je dôvod, prečo je potrebné uviesť podrobnosti o používaní 

(napríklad osobné aktivity, existujúce vybavenie, parametre komfortu, rôzne druhy rozvrhov 

atď.) Po zadaní týchto informácií by sa mohla spustiť energetická simulácia budovy a výsledky 

by sa mali skontrolovať v treťom kroku. Táto kontrola je potrebná v každom prípade: 

programy môžu indikovať chyby chodu, ale nesprávne vstupné údaje môžu tiež spôsobiť 

nesprávne výsledky simulácie. [4] 

Aby ste sa naučili kroky simulácie, bol vyvinutý pracovný príklad v DesignBuilder , čo je jeden 

z najznámejších softvérov na simuláciu energie budov. Motor tohto softvéru je EnergyPlus. 

Úplné znenie cvičení je v prílohe s precvičovacími úlohami pre: 

● Geometria 

● Konštrukcie, otvory 

● Osvetlenie, tienenie 

● Rozvrhy, šablóny 

● Výpočty zaťaženia, jednoduché HVAC 

● Detailná HVAC, integrácia obnoviteľných zdrojov. [6] 

História Energy Plus sa začala v roku 1996 v Spojených štátoch amerických. V Spojených 

štátoch boli predtým vyvinuté dva programy na simuláciu energie budov: DOE-2 a BLAST. 

DOE-2 bol sponzorovaný Ministerstvom energetiky USA (DOE) a BLAST bol sponzorovaný 

Ministerstvom obrany USA (DOD). Tieto programy sa stali príliš drahými na údržbu a vývoj, a 

preto bol na základe dvoch existujúcich a dobre fungujúcich programov vytvorený nový 
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simulačný softvér EnergyPlus. Energy Plus je sponzorovaný Ministerstvom energetiky (DOE). 

Má modulárny, štruktúrovaný kód a má motor tepelnej rovnováhy ako BLAST. EnergyPlus 

nemá vizuálne rozhranie, a preto užívateľsky prívetivé použitie vyžaduje softvérový nástroj 

tretej strany, ako je DesignBuilder. Časový krok výpočtu je možné upraviť tak, aby sa výsledky 

simulácie dali určiť s rôznou presnosťou. Program vypočítava rôzne druhy záťaže a spotreby, 

ako je spotreba elektrickej energie rôznych častí systému alebo tepelné zisky simulovaných 

zón.[4][5][7] 

Tri hlavné časti EnergyPlus sú manažér simulácie, modul simulácie tepelnej a hmotnostnej 

bilancie a modul simulácie systémov budov. Správca simulácie spája celý proces simulácie. 

Zabezpečuje napríklad komunikáciu a tok dát medzi rôznymi časťami programu a koordinuje 

ich chod. Modul simulácie tepelnej a hmotnostnej bilancie a moduly simulácie systémov 

budov majú na seba veľký vplyv. Modul simulácie tepelnej a hmotnostnej bilancie vypočítava 

zaťaženie v každom časovom kroku a poskytuje informácie o podmienkach simulovanej zóny 

pre modul simulácie systémov budov. Modul simulácie systémov budov určuje výsledky 

simulácie týkajúce sa stavebných systémov a poskytuje spätnú väzbu modulu simulácie 

tepelnej a hmotnostnej bilancie, ktorý preto počíta s potenciálne upravenými priestorovými 

teplotami v nasledujúcom časovom kroku. [7] 

 

Obrázok. 7.2.10. Štruktúra Energy Plus [7] 

Počas procesu modelovania budovy je potrebné špecifikovať charakteristiky prostredia 

budovy. Zahŕňa nielen presnú polohu: napríklad treba nastaviť aj orientáciu a poveternostné 

podmienky. Spotreba energie budovy výrazne závisí od podmienok prostredia: tá istá budova 

v Nórsku alebo v Taliansku má veľmi rozdielnu potrebu energie. DesignBuilder má veľkú 
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databázu vo všetkých oblastiach programu a nielen tieto predvolené údaje je možné použiť. 

Dostupné dátové sady je možné modifikovať alebo do programu importovať vlastnú 

databázu. 

 

Obrázok 7.2.11. DesignBuilder – karta Umiestnenie 

Modelovanie geometrie budovy môže byť dané nielen vonkajšími povrchmi, ale aj vnútornou 

štruktúrou. Každé poschodie je zvyčajne špecifikované ako jeden blok. V niektorých 

prípadoch môže byť geometria budovy taká zložitá, že na modelovanie rovnakého poschodia 

by sa malo vytvoriť viacero blokov. Bloky môžu byť rozdelené do zón, ktoré nemusia 

nevyhnutne zodpovedať miestnostiam budovy. Miestnosti môžu byť reprezentované jednou 

zónou alebo môžu byť rozdelené do samostatných zón podľa ich vlastností. Napríklad v 

prípade administratívnej budovy by sa niektoré kancelárske miestnosti mohli za určitých 

podmienok zlúčiť do jednej zóny, aby sa skrátil čas simulácie. Ďalším príkladom môže byť 

obrovská kancelárska miestnosť, ktorá by mala byť rozdelená do niekoľkých virtuálnych zón 

podľa požadovaných parametrov komfortu a aktivít v rôznych častiach miestnosti. 

Štandardné bloky komponentov je možné vytvoriť aj v DesignBuilderi (na obrázku ružové). 

Tieto bloky sa nezúčastňujú energetických výpočtov, ale pri simulácii sa berú do úvahy ich 

tieniace účinky. Ak je miestnosť alebo jej časť pod úrovňou terénu, tepelné straty a zisky sú 

iné ako nad touto úrovňou. Dôvodom je, že ich vonkajší povrch je v kontakte s prízemím a nie 

s vonkajším vzduchom. V takýchto prípadoch by sa na znázornenie tohto efektu mohli použiť 

bloky zemných komponentov (na obrázku zelené). 
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Obrázok 7.2.12. DesignBuilder – Geometria budovy 

V programe by mali byť špecifikované aj vlastnosti štruktúr. DesignBuilder má vlastnú 

databázu obsahujúcu rôzne stavebné materiály. Všetky vlastnosti týchto materiálov je možné 

kontrolovať a upravovať a taktiež je možné vytvárať nové konštrukčné materiály. 
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Obrázok 7.2.13. DesignBuilder – Materiály 

V programe možno nájsť nielen predvolené materiály, ale aj vopred určené konštrukcie. Tieto 

konštrukcie by sa mali dať aj upravovať a môžu vznikať nové. Konštrukcie môžu byť 

špecifikované vrstvu po vrstve, nastavením ich materiálov a ich hrúbky.

 

Obrázok 7.2.14. DesignBuilder – Konštrukcie 
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Konštrukcia budovy pokrýva aj otvory. Vlastnosti okien a dverí je možné nastaviť podobne 

ako vlastnosti konštrukcií. 

 

Obrázok 7.2.15. DesignBuilder – Otvory 

Na vizualizáciu skúmanej budovy v DesignBuilderi je možné použiť dva rôzne režimy 

zobrazenia. Použitím predvoleného režimu zobrazenia (údaje modelu) bolo možné 

skontrolovať konštrukciu každého konštrukčného prvku a vizualizovať, či program skutočne 

aplikuje konštrukčný materiál považovaný za potrebný na daný povrch. Rôzne typy 

konštrukcií sú označené rôznymi farbami, ktoré farby je možné upraviť. Použitím iného 

režimu zobrazenia (Rendered View) bolo možné budovu vizualizovať realistickejšie, bolo 

možné vykonať virtuálnu „prehliadku“. 

 

Obrázok 7.2.16. DesignBuilder – Údaje modelu, Renderovaný pohľad 

Rôzne tieniace objekty, ako sú budovy, hory, stromy, je možné modelovať v DesignBuilderi 

pomocou štandardných blokov komponentov. Diagram slnečnej dráhy budovy bolo možné 

kontrolovať v rôznych časoch dňa, v rôznych dňoch v roku. Dajú sa vytvoriť aj denné simulácie 
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na preskúmanie solárneho zaťaženia budovy. Na otvory je možné použiť aj rôzne možnosti 

tienenia. Tieto tienenia môžu byť vonkajšie tieniace konštrukcie (lokálne tienenie) alebo 

priamo okenné tieniace prvky (tienenie okien), ktoré je možné prevádzkovať podľa daného 

harmonogramu. 

 

Obrázok 7.2.17. DesignBuilder – diagram Sunpath 

Vo výsledkoch simulácie bolo možné jasne pozorovať vplyv tienenia. Obrázok ukazuje solárne 

zisky tej istej miestnosti v typickom letnom týždni s (hore) a bez (dole) tienením. Je zrejmé, 

že pomocou vonkajších tieniacich konštrukcií aplikovaných na otvory tejto miestnosti bolo 

možné solárne zaťaženie výrazne znížiť, jeho vplyv nemožno zanedbať. 

 

 

Obrázok 7.2.18. DesignBuilder – Solárne zisky vonkajších okien s a bez tienenia 



 

19 
 

 

Mohli by sa uviesť charakteristiky osvetlenia, ako je jeho prevádzkový plán a jeho vlastnosti; 

a možno použiť aj ovládanie osvetlenia. 

 

Obrázok 7.2.19. DesignBuilder – karta Osvetlenie 

Program obsahuje preddefinované šablóny aktivít. Ich aplikáciou sa automaticky načítajú 

vlastnosti špecifické pre miestnosť – definované pomocou DesignBuilder – ako je obsadenosť, 

hodnoty požadovanej teploty, hustota výkonu zariadenia, spotreba teplej vody pre 

domácnosť atď. Všetky tieto vlastnosti je možné individuálne upraviť. 
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Obrázok 7.2.20. DesignBuilder – karta Aktivita 

Existuje niekoľko možností nastavenia obsadenosti v budove. Odporúčaným riešením je 

vytvorenie kompaktného rozvrhu, ktorý určuje denné rozvrhy so špecifikovanými časovými 

úsekmi pre rôzne typy dní. Ako vstupný údaj je možné uviesť počet osôb, v rozpise je uvedená 

percentuálna zmena tohto počtu osôb. Na obrázku vľavo je možné vidieť príklad 

kompaktného rozvrhu a na pravej strane predstavuje tepelné zisky z obývania. Dalo sa 

pozorovať, že tepelné zisky presne zapadajú do daného harmonogramu. Nastavenie 

harmonogramu je potrebné nielen v prípade obsadenosti, ale je potrebné napríklad v prípade 

vetrania, osvetlenia, používania počítačov a kúrenia. Ich harmonogram by mohol byť daný 

veľmi podobným spôsobom. 
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Obrázok 7.2.21. DesignBuilder – obsadenosť 

Pomocou nástroja DesignBuilder na energetickú simuláciu budovy je možné použiť 

jednoduché a podrobné nastavenia systému HVAC. Použitím jednoduchých nastavení HVAC 

systému je možné špecifikovať prevádzkové parametre systému zjednodušeným spôsobom. 

V simulačnom programe možno aj pre tento prípad nájsť rôzne šablóny, ktoré je možné 

použiť s úpravami vlastností a nastavených hodnôt alebo bez nich. Výpočtový čas týchto 

simulácií je výrazne kratší ako pri modeloch využívajúcich podrobné nastavenia HVAC 

systému, ale ich výsledky sú zodpovedajúce menej presné. 

 

Obrázok 7.2.21. DesignBuilder – jednoduché HVAC 
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Aplikovaním podrobných nastavení systému HVAC by sa dali vytvoriť schémy obvodov na 

navrhovanie systémov služieb budov. Pre tento prípad sú k dispozícii aj šablóny, ale slučky 

môžu byť špecifikované aj samostatne na strane ponuky aj na strane dopytu. Tieto slučky 

bolo možné prepojiť a presne špecifikovať vlastnosti komponentov systému. Modelované 

zóny musia byť rozdelené do skupín podľa systémov technických zariadení budov, ktoré sú v 

nich dostupné. 

 

Obrázok 7.2.22. DesignBuilder – podrobné HVAC 

Obnoviteľné zdroje energie by sa mohli integrovať do systému HVAC pomocou jednoduchých 

alebo podrobných nastavení systému HVAC. Obrázok ukazuje príklady častí schém zapojenia 

vrátane solárneho kolektora (ľavá strana) a zemného výmenníka tepla (pravá strana). 
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Obrázok 7.2.23. DesignBuilder – Obnoviteľné zdroje energie 

Je možné spustiť niekoľko typov simulácií, nastaviť ich vlastnosti. Je možné špecifikovať ako 

obdobie simulácie (ročné, letné-zimné týždne, špecifikované časové obdobia, atď.), tak oba 

výstupné intervaly. Čím viac typov údajov s vyšším rozlíšením je potrebných, tým dlhší bude 

čas simulácie. Počas zobrazovania výsledkov simulácie je možné skúmať rôzne typy údajov 

oddelene a tiež je možné zvoliť režim zobrazenia. 
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Obrázok 7.2.24. DesignBuilder – Simulácia 

Tento obrázok ukazuje denné údaje skúmanej budovy za obdobie jedného roka: bolo možné 

pozorovať rôzne potreby energie, záťaže a parametre komfortu. Kontrola vypočítaných 

výsledkov je potrebná vo všetkých prípadoch: prípadne nesprávne zadaný parameter môže 

spôsobiť veľké chyby. Môže sa napríklad ukázať, že skúmané konštrukčné materiály a 

stavebné systémy nie sú vhodné pre analyzovanú budovu. Výsledky bolo možné kontrolovať 

a analyzovať nielen pre celú budovu, ale aj pre jednotlivé zóny. 

 

Obrázok 7.2.25. DesignBuilder – Výsledky simulácie 
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7.2.5  ANALÝZA VÝSLEDKOV, CIELE SIMULÁCIE  

Na analýzu budov dizajnéri často používajú programy dynamickej tepelnej simulácie na 

výpočet vnútorného tepelného a energetického správania budovy [8] [9]. Softvérové nástroje 

na simuláciu energie budov (BES) dokážu vyhodnotiť širokú škálu tepelných reakcií alebo 

reakcií ľudského správania na podnety [10]. Tieto simulácie umožňujú porovnávať rôzne 

scenáre navrhovania alebo modernizácie z hľadiska ročnej spotreby energie a vnútorného 

komfortu veľmi časovo a zdrojovo efektívnym spôsobom. Pomocou týchto analytických 

techník možno dosiahnuť optimálne úspory energie, a tým znížiť emisie skleníkových plynov 

z budov. V mnohých prípadoch je cieľom návrhu a simulácií optimalizovať úroveň vnútorného 

komfortu a spotrebu energie budovy. Odborníci z praxe by používali nástroje BES na 

predpovedanie prehrievania, výpočet záťaže vykurovaním a chladením, dimenzovanie 

zariadení, hodnotenie alternatívnych technológií (energetická účinnosť a obnoviteľná 

energia), súlad s predpismi alebo v poslednom čase integrovaný návrh výkonu alebo 

hodnotenie [11] [12]. Vo viacerých metodológiách návrhu slúži BES ako integrovaný, dobre 

fungujúci podporný nástroj na optimalizáciu celého procesu návrhu [13] [14]. [15] 

BES sa široko používa v rôznych fázach životného cyklu stavebného projektu. V počiatočnej 

fáze návrhu sú odhady spotreby energie a porovnania kľúčové ako spätná väzba pre 

dizajnérsky tím a na podporu rozhodovania. Neskôr, vo fáze vývoja návrhu, môže simulácia 

ukázať súlad s predpismi a pomôcť dizajnérom určiť chladiaci a vykurovací výkon 

vykurovacích, ventilačných a klimatizačných (HVAC) systémov. Aj v tejto fáze je BPS 

užitočným nástrojom na podporu udržateľného ratingového procesu (ako je LEED) [16]. Po 

dokončení budovy je možné modely BES použiť na diagnostiku výkonu a integráciu s riadením 

energetického systému budovy v reálnom čase. V projektoch modernizácie môže BES 

vyhodnotiť vplyv rôznych možností zásahov s cieľom maximalizovať úspory energie a zníženie 

emisií. [15] 

V skutočnosti je spotreba energie budovy funkciou veľkého množstva parametrov, pokiaľ ide 

o: 

● vlastnosti budovy, 

● charakteristiky, riadenie a údržba energetických systémov, 

● poveternostné podmienky, 

● správanie cestujúcich, 

● iné sociologické parametre [17]. 

Preto predpovede spotreby energie vždy obsahujú určitý stupeň neistoty v závislosti od 

úrovne spoľahlivosti každého z týchto vstupných parametrov [18] [19]. Je veľmi dôležité určiť 

presný cieľ a očakávanú úroveň istoty našich simulácií skôr, ako začneme vytvárať modely 



 

26 
 

BES. Po spustení simulácií by sa výsledky mali analyzovať pomocou perspektívy našich 

nastavení cieľov. [15] 
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PRÍLOHA 1. GEOMETRIA 

⮚ Vyberte šablónu umiestnenia: BUDAPEST/PESTSZENTL. 

⮚ Otvorte nový súbor a pridajte 10 metrov vysoký stavebný blok. 

 

⮚ Pomenujte ho ako „prízemie“. 

⮚ Pridajte blok s rozmermi 30 x 60 x 10 metrov na vrch „prízemia“. 

 

⮚ Pomenujte ho ako „Prvé poschodie“. 

⮚ Pridajte blok s rozmermi 30 x 60 x 10 metrov na vrch „prvého poschodia“. 

⮚ Odrežte horný blok a vytvorte šikmú strechu. 

⮚ Odstráňte nepotrebné bloky. 
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⮚ Pomenujte nový blok ako „Strecha“. 

⮚ Pomocou konštrukčných čiar nájdite obrysový blok v strede južnej fasády. 

 

⮚ Nakreslite vertikálnu rovinu obrysového bloku a vytlačte ho na dĺžku 40 metrov. 

⮚ Odrežte obrysový blok pozdĺž južnej strechy. 

⮚ Odstráňte nepotrebný blok. 

⮚ Preveďte obrysový blok na stavebný blok. 
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⮚ Pomenujte blok ako „Malý“ blok. 

⮚ Nakreslite otvor do spojenia blokov „Strecha“ a „Malý“. 

 

⮚ Nakreslite priečky na rozdelenie „prízemia“ a „prvého poschodia“ na tepelné zóny. 

⮚ Pomenujte zóny podľa obrázkov. 
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⮚ Vizualizujte model. 
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⮚ Uložte model a pomenujte ho „Cvičenie 1“. 
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PRÍLOHA 2. KONŠTRUKCIE, OTVORY  

⮚ Otvorte súbor „Cvičenie 1“. 

⮚ Vytvorte kópiu konštrukcie „Projektová oblasť“ a pomenujte ju „Cvičebná oblasť“. 

⮚ Upravte „Cvičebnú partiu“ podľa údajov v nasledujúcej tabuľke. 

 

⮚ Načítajte „Cvičebný oddiel“ ako interný oddiel. 

 

⮚ Vytvorte kópiu „Projektovej steny“ a pomenujte ju „Cvičebná stena“. 

⮚ Nastavte hodnotu U na 0,3 W/m2K a uložte zmeny. 

⮚ Zmeňte farbu „Cvičebná stena“ na oranžovú. 

⮚ Použite „Cvičebnú stenu“ ako vonkajšiu stenu bloku „Prízemie“. 

⮚ Vizualizujte model. 
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⮚ Zmeňte otvory bloku „Prvé poschodie“ na použitie Priebežný horizontálny typ s 50 

% pomerom okna k stene a výškou parapetu 1 m. 

 

⮚ Nakreslite dve šikmé strešné okná (kruh, r=5 m) na severnú strechu podľa 

nasledujúceho obrázku. 
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⮚ Odstráňte otvory v severnej fasáde bloku „Prízemie“. 

⮚ Nakreslite vonkajšie dvere 3X4 m uprostred severnej fasády zóny „Východ“. 

⮚ Skopírujte dvere do stredu severnej fasády zóny „Západ“. 

⮚ Zmeňte konštrukciu vonkajších dverí zóny „Západ“ na Nepriehľadné dvere, 

neotáčavé , U-0,500 (2 839). 

⮚ Vizualizujte model 

 

⮚ Uložte model a pomenujte ho „Cvičenie 2“. 
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PRÍLOHA 3. OSVETLENIE, TIENENIE  

⮚ Otvorte súbor „Cvičenie 2“. 

⮚ Vytvorte stavebný blok s rozmermi 30 x 30 x 50 metrov na východnej strane budovy, 

aby ste preskúmali efekt tienenia susednej budovy. Udržujte vzdialenosť medzi 

blokmi 30 metrov. 

 

⮚ Použite diagram slnečnej dráhy a ukážte tiene na preskúmanie efektu tieňovania 

komponentového bloku v určenom čase: 15. júla, 9:00. 
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⮚ Na úrovni budovy vyberte šablónu osvetlenia „T8 (25 mm diam ) Fluorescent – 

triphopspor – with LINEAR dimming daylight control“. 

⮚ Normalizovanú hustotu výkonu nastavte na 5 W/m2 – 100 luxov. 

⮚ Nastavte výšku pracovnej roviny na 0,5 m. 

⮚ Posuňte svetelný senzor v zóne „3“ o 8 metrov bližšie k severnej vonkajšej stene. 

 

⮚ Spustite dennú a hodinovú simuláciu typického zimného týždňa pomocou 4 

časových krokov za hodinu. 

⮚ Porovnajte denné vnútorné zisky generované osvetlením v zóne „1“, zóne „2“, zóne 

„3“. 

 

 

1 

2 
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⮚ Použite lokálne tienenie v zóne „Juh“. 

⮚ Vyberte typ „1,0 m presah“. 

⮚ Vizualizujte výsledok. 

 

⮚ Spustite hodinovú simuláciu pre letný typický týždeň a porovnajte solárne zisky 

vonkajších okien v zóne „Juh“ s lokálnym tienením a bez neho. 

 

 

⮚ Uložte model pomocou lokálneho tieňovania v zóne „Juh“ a pomenujte ho „Cvičenie 

3“. 

3 

without shading 

with shading 
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PRÍLOHA 4. ROZVRHY, ŠABLÓNY  

⮚ Otvorte súbor „Cvičenie 3“. 

⮚ Zmeňte šablónu činnosti zóny „4“ na „Obytné priestory – Domáci obeh“. 

⮚ Porovnajte požadované hodnoty zóny s údajmi zóny „3“. 

 

⮚ Upravte rozvrh obsadenosti zóny „Juh“ podľa nasledujúceho diagramu. Údaje 

diagramu platia pre pracovné dni, ostatné dni je budova neobsadená. 

⮚ Pomenujte rozvrh na „Rozvrh cvičenia“. 
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⮚ Spustite hodinovú simuláciu pre letný dizajnérsky týždeň a skontrolujte údaje o 

obsadenosti v zóne „Juh“. 

 

⮚ Upravte plán prevádzky vykurovania zóny „1” tak, aby bola prevádzka znížená 

zakaždým a plné vykurovanie v pracovných dňoch medzi 12.-14. 

⮚ Pomenujte plán na „Plán cvičení 1“. 

⮚ Upravte plán prevádzky vykurovania zóny „3“, aby ste mali vždy plnú prevádzku 

vykurovania. 

⮚ Plán pomenujte na „Plán cvičení 3“. 

⮚ Spustite hodinovú simuláciu zimného týždňa a skontrolujte teplotu vzduchu v zóne 

„1“, zóne „2“ a zóne „3“ a porovnajte ich s teplotami poklesu vykurovania a 

vykurovania. 

 

 

 

⮚ Uložte model a pomenujte ho „Cvičenie 4“. 

  

1 

2 

3 
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PRÍLOHA 5. VÝPOČET ZAŤAŽENIA, JEDNODUCHÉ HVAC  

⮚ Otvorte súbor „Cvičenie 4“. 

⮚ Nastavte typ zóny blokov „Malý“ a „Strecha“ na Poloexteriérový neklimatizovaný. 

⮚ Spustite výpočet návrhu vykurovania a skontrolujte rôzne druhy tepelných strát v 

zóne „4“. 

⮚ Upravte žiadanú hodnotu teploty vykurovania zóny „4” na 25 °C a skontrolujte, ako 

veľmi to ovplyvňuje tepelné straty. 

 

zasklenie kW -18,17 -22,40 

Steny kW -3,87 -4,62 

Stropy (int) kW -3,67 -4,40 

Poschodia (int) 6,98 -0,9 

Oddiely (int) 2,72 -1,07 

 

⮚ Spustite výpočet návrhu chladenia s návrhovou rezervou 1,3 a pozrite si výsledky 

simulácie v rôznych zónach. 

⮚ Skontrolujte celkové zaťaženie chladenia a projektovaný výkon (457,66 kW a 594,96 

kW). 

⮚ Skontrolujte, ktoré hodiny sú v budove špičky. 

 

⮚ Spustite ročnú dennú simuláciu s výstupom distribúcie teploty. 

⮚ Skontrolujte rozloženie údajov o komforte v zóne „Juh“. 



 

42 
 

 

⮚ Na úrovni budovy vymažte všetky údaje na predvolenú úroveň až po úroveň zóny na 

karte Aktivita. 

⮚ Nastavte infiltráciu na konštantnú rýchlosť 1 st./h. 

⮚ Na záložke HVAC nastavte šablónu „Vykurovanie radiátormi, TUV kotla, 

odvzdušňovanie Nat“. 

⮚ Upravte šablónu TÚV, nastavte výstupnú teplotu TÚV na 55 °C a pomenujte šablónu 

„Cvičenie TÚV“. 

⮚ Nastavte metódu definície vonkajšieho vzduchu na „Min. čerstvý vzduch (na 

osobu)“. 

⮚ Na záložke aktivity nastavte minimum čerstvého vzduchu na 30 l/s-osoba. 

⮚ Spustite podhodinovú simuláciu (nezabudnite zrušiť začiarknutie výstupu distribúcie 

teploty) pre zimný návrhový týždeň pomocou 10 časových krokov za hodinu. 

⮚ Vizualizujte výsledky. 
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⮚ Uložte model a pomenujte ho „Cvičenie 5“. 
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PRÍLOHA 6. PODROBNÁ HVAC, INTEGRÁCIA OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV  

⮚ Otvorte súbor „Cvičenie 4“. 

⮚ Nastavte možnosti modelu na použitie podrobného systému HVAC. 

⮚ Pridajte slučku na teplú vodu. 

⮚ Pridajte chladenú vodnú rastlinnú slučku. 

⮚ Pridajte skupinu zón, ktorá slúži na „prízemie“. 

⮚ Pridajte skupinu zón, ktorá obsluhuje „Prvé poschodie“. 

⮚ Na vykurovanie skupiny zón „prízemie“ použite vodný radiátor. 

⮚ Na zohrievanie a chladenie skupiny zón „Prvé poschodie“ použite jednotku fain coil. 

⮚ Pripojte komponenty. 

⮚ Upravte šablónu chladiča na „Predvolené nastavenie vzduchom chladené“. 

⮚ Vložte šablónu HVAC „DHW Instantaneous Electric“ na podávanie horúcej vody do 

zón „Východ“ a „Západ“. 

⮚ Upravte okruhový ohrievač TÚV tak, aby mal pripojenie externého vykurovacieho 

zariadenia. 

⮚ Pripojte ho ku kotlu. 

 

⮚ Spustite ročnú simuláciu s dennými výstupnými intervalmi pre podávanie správ a 4 

časovými krokmi za hodinu. 

⮚ Vizualizujte výsledky. 
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⮚ Pridajte 10 x 20 metrový solárny kolektor – horúca voda na ľavú stranu južnej 

strechy. 

 

⮚ Vymažte slučku TÚV na karte Systém HVAC. 

⮚ Vložte šablónu HVAC „Solar Assisted DHW” a nahraďte vymazanú časť slučky DHW 

Loop príslušnou časťou. Pripojte systémy tak, aby nielen solárny kolektor dokázal 

produkovať teplú vodu, ale aj už existujúci kotol. 

⮚ Pridajte blok „Prízemie“ do obsluhovaných zón vo výstupe vody. 
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⮚ Spustite ročnú simuláciu s mesačnými výstupnými intervalmi. 

⮚ Vizualizujte výsledky a skontrolujte údaje lokality. 

 

⮚ Zmeňte typ solárneho kolektora na fotovoltaický. 

 

⮚ Vymažte slučku TÚV. 
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⮚ Na karte Generovanie začiarknite políčko Zahrnúť elektrické strediská zaťaženia. 

⮚ Upravte ťažisko zaťaženia 1: vytvorte kópiu „DC s invertorom“ a pomenujte ju 

„Cvičný menič“. V zozname Generátor vyberte vytvorený FV solárny kolektor. 

⮚ Spustite ročnú simuláciu so 4 časovými krokmi za hodinu a skontrolujte Všetky 

súhrny zo súhrnných tabuliek – Súhrnné ročné správy na karte Výstup. 

⮚ Skontrolujte, koľko energie vyrába FV. 

 

⮚ Uložte model a pomenujte ho „Cvičenie 6“. 
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Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami 

autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo 

Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani EACEA  

za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť. 
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