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Úvod 

 

Hlavný dodávateľ elektrickej energie na východnom Slovensku – spoločnosť VSE, a.s. 

v rámci svojej akcie „Znížte si svoju spotrebu“ ponúkla pomoc odberateľom pri optimalizácii 

spotreby elektrickej energie. My sme sa rozhodli túto ponuku využiť a vypracovať projekt na 

zníženie spotreby elektrickej energie domu s dobíjaním elektromobilu vo vlastnej garáži. 

Elektromobily postupne zvyšujú svoj trhový podiel a sú významným prínosom pri 

znižovaní ekologickej záťaže. Problémom zostáva dobíjanie elektromobilu doma. Keďže 

bývame v rodinnom dome, rozhodli sme sa pre možnosť inteligentného dobíjania 

elektromobilu v garáži rodinného domu. Toto naše riešenie nie je teda vhodné pre obyvateľov 

bytových domov, ale iba pre rodinné domy a samostatne stojace garáže s elektrickou prípojkou 

a internetovým pripojením.  

Od spoločnosti VSE, a.s. sme získali dáta o spotrebe elektrickej energie za posledných 

5 rokov (2016 až 2020) a to v prehľadných tabuľkách – spotreba po mesiacoch, spotreba po 

hodinách v rámci dňa, spotreba počas pracovných dní a počas dní pracovného voľna. Tieto 

informácie sme využili pri optimalizácii spotreby elektrickej energie, ale aj pri optimalizácii 

platieb za elektrickú energiu, nakoľko sme dokázali optimalizovať aj pevnú mesačnú platbu 

vhodným výberom MRK (Maximálnej rezervovanej kapacity) domácnosti, ktorá tvorí značnú 

časť platby za elektrickú energiu. 

Navrhli sme SmartHome s inteligentným riadením spotreby elektrickej energie 

a s nízkoenergetickým dobíjaním elektromobilu. Súčasťou nášho návrhu je maketa – model 

tohto inteligentného domu. 
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1 Teoretický rozbor 

 

 Optimalizácia platieb za elektrickú energiu je vlastne hľadanie možností, ako znížiť 

nielen vlastnú spotrebu elektrickej energie, ale hlavne ako minimalizovať náklady na elektrickú 

energiu. Väčšina odberateľov rieši iba ten prvý problém a nehľadá možnosť zníženia pevných 

mesačných platieb za elektrickú energiu, na ktoré nemá vplyv samotná spotreba odberateľa. 

Nutnosť riešenia problematiky MRK (Maximálnej Rezervovanej Kapacity) domácnosti súvisí 

s hľadaním spôsobu ako znížiť energetickú spotrebu s využitím správneho načasovania a 

priority spotrebičov a pripraviť sa na nabíjanie elektromobilu a akumulátora v dome. Náš dom 

je zásobovaný energiou z distribučnej siete a energiou  zo solárnych panelov a mini veternej 

elektrárne, ktorú budeme ukladať do akumulátorov :  jeden akumulátor bude v dome a druhý 

akumulátor bude elektromobil. 

Maximálna rezervovaná kapacita je maximálny možný odber jedného odberného 

miesta, ktorý sa nesmie prekročiť. Jej veľkosť je menovitá hodnota hlavného ističa pred 

elektromerom. Druhým pojmom je RK - Rezervovaná kapacita – je to očakávaná najvyššia 

hodnota, ktorú je možné prekročiť vo výnimočných prípadoch. Tieto  hodnoty sú veľmi dôležité 

pre distribučné spoločnosti, lebo musia garantovať schopnosť bezporuchovej dodávky 

elektriny pri dosiahnutí maximálneho odberu všetkých odberných miest. Čím je vyššia hodnota 

MRK, tým sú vyššie mesačné poplatky.  V súčasnosti sú prioritou pasívne domy ktoré 

nezaťažujú životné prostredie a sú energeticky nenáročné.   

Možnosti zníženia MRK vyžadujú poznať spotrebu v domácnosti počas dňa aj počas 

ročného obdobia. My sme vychádzali z údajov od VSE, a.s. za posledných 5 rokov (rodinný 

dom, zastavaná plocha 108 m2 , úžitková plocha  202 m2, energetická trieda budovy C). 

Rozloženie spotreby ešte súvisí aj od spôsobu vykurovania domu. Pre domy s elektrickým 

vykurovaním je táto položka najvyššia. Náš dom má plynové vykurovanie aj ohrev teplej vody, 

pri ktorom je spotreba elektrickej energie (čerpadlo na rozvod vody do vykurovacích telies) asi 

100 kWh ročne a nie je reálne túto hodnotu významne znížiť. Riadenou spotrebou v súčinnosti 

s fotovoltikou a veternou minielektrárňou, je možné významné zníženie spotreby.  
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2  Riadenie spotreby elektrickej energie 

 

V rámci dňa je najvyššia spotreba večer (18-20)  a najnižšia v noci (22-06). Údaje 

o spotrebe počas dňa sme získali v hodinových intervaloch, ale spojili sme hodnoty do 

dvojhodinových, aby sme mali menej premenlivých veličín. Keďže rozloženie spotreby v rámci 

dňa mierne kolíše v závislosti od ročného obdobia, hodnoty sme spriemerovali. V decembri 

a v januári je napr. najvyššia spotreba  medzi 16-18, v novembri a vo februári medzi 18-20 a 

v letných mesiacoch medzi 20-22 hod. Podľa mesačnej spotreby sme urobili rozloženie 

spotreby a vyhradenie MRK – túto hodnotu budeme dvakrát ročne meniť – budeme mať tzv. 

letnú hodnotu a zimnú hodnotu MRK.  Letná hodnota bude nižšia a jej znížením sa dosiahne 

úspora 12,90 Eura mesačne počas siedmich mesiacoch (apríl – október) – spolu teda 90,30 

Eura. 

   

Obr. 1 Rozloženie spotreby v priebehu dňa  (zdroj dát – VSE, a.s.) 

 

 

 V priebehu roku sa spotreba elektrickej energie tiež mení. My sme mali k dispozícii údaje za 

posledných 5 rokov, kde je zreteľný trend k vyrovnávaniu spotreby počas roka. V roku 2016 bol 

rozdiel v spotrebe medzi januárom (najvyššia spotreba) a júnom (najnižšia spotreba) až 29 %. V roku 

2020 bol rozdiel medzi týmito dvoma mesiacmi už iba 14 %.  Zvýšená spotreba v zimných mesiacoch 

je tvorená spotrebou svietidiel. Výmena neefektívnych svetelných spotrebičov (často triedy E alebo 

D) za úsporné spotrebiče energetickej triedy A až A++ znížila spotrebu  v zimných mesiacoch až o 

25%.  Opäť sme päťročné údaje spriemerovali do grafickej podoby. 

 



5  

 

Obr. 2   Rozloženie spotreby v priebehu roka  (zdroj dát – VSE, a.s.) 

 

Na grafe rozloženia spotreby počas dňa je zreteľné možné  využitie energie v nočných hodinách 

na nabíjanie elektromobilu resp. na tzv. „odloženú“ spotrebu.  

Využitie fotovoltiky umožní presun spotreby elektrickej energie do časového obdobia jej 

výroby (čas okolo obeda) na nabíjanie elektromobilu – ak je doma v garáži a potrebuje nabiť..  

 

Obr. 3  Rodinný dom s fotovoltikou, veternou turbínou a riadením spotreby elektrickej energie 
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Obr. 4  Presun spotreby elektrickej energie na čas jej výroby fotovoltikou 

 

 

Obr. 5  Zapojenie fotovoltiky s nabíjaním elektromobilu 

 

Energiu, ktorá je vyrobená v priebehu dňa, dokážeme “uskladniť” v akumulátoroch a 

využiť vo večerných hodinách alebo ju predať do distribučnej siete.   

Algoritmus riadenia je na vývojovom diagrame.  Najprv je potrebné nastaviť priority. 

My sme za najvyššiu prioritu zvolili nabitie elektromobilu, ak je doma a nie je úplne nabitý. 

Druhú prioritu majú spotrebiče s možnou odloženou spotrebou (umývačka riadu, práčka), ktoré 

sa spustia v čase výroby elektrickej energie fotovoltikou a v čase minimálnej spotreby 

zariadení bez možnosti odloženia spotreby(chladnička, TV).  V prípade, že nebude potrebná 

spotreba (nabitý alebo neprítomný elektromobil a všetky zariadenia s odloženou spotrebou 
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ukončili činnosť) – vyrobená energia sa dodá do distribučnej siete. Riadenie je možné na diaľku 

cez smartfón alebo tablet.  

 

Obr. 6  Vývojový diagram – riadenie spotreby elektrickej energie 

 

Na tento spôsob riadenia potrebujeme zariadenia, ktoré podporujú smart management  a 

inteligentné zásuvky - wifi smart plug. Diaľkovo je možné aj sledovať stav nabitia batérie 

elektromobilu v kombinácii s inteligentnou domácnosťou.   

Zvolili sme SMART zásuvky, ktoré majú:  

● wifi rozhranie   

● meranie napätia, prúdu a výkonu  

● reléový výstup min. 10A 

 

 

Obr. 7  Principiálny návrh inteligentného S-ON-OFF zariadenia 
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Základom inteligentnej zásuvky je wifi modul ESP8266, ktorý je zároveň procesorom. 

Potrebuje napájanie 3.3V DC. Riadiaci signál z ESP spína cievku relé, cez ktoré sú pripojené 

spotrebiče.   

            

Obr. 8  Wifi modul ESP8266 pre Arduino a náš plošný spoj pre S-ON-OFF spínanie 

Pred prvým spustením je potrebné nastavenie režimu konfigurácie wifi, stav je 

zobrazený pomocou troch LED ( zelená napájanie, oranžová stav pripojenia, červená zopnutie 

pripojenej záťaže).  Každá zásuvka ma svoju vlastnú IP adresu, ktorá sa nastavuje pred prvým 

použitím. Podľa S-on-off  (switch-on-off) zapojenia sme si vytvorili štyri zariadenia  na 

inteligentné riadenie zapínania a vypínania pomocou wifi modulu. Po zhotovení sme ich 

spárovali s androidovým mobilom, ktorým sa riadi spínanie zariadení. 

 

Obr. 9   Spárovanie zariadení – S-ON-OFF a smartfónu s OS Android 

Používame voľne dostupnú aplikáciu Keyes IoT, kde si zvolíme typ mikroprocesora (Arduino 

Uno R3) a wifi modul (ESP8266). Do smartfónu potom prichádzajú dáta zo senzorov Arduina. 
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3 Model domu s riadením spotreby 

 

Do domu sme umiestnili senzory a ako alternatívne zdroje energie sme vybrali solárne 

panely a mini veternú elektráreň. Pre veternú elektráreň sme sa rozhodli z dôvodu lokalizácie 

nášho trvalého bydliska – mesto Humenné a blízke okolie podľa analýzy STUBA má potenciál 

vetra pre využitie v energetike. Okrem rýchlosti vetra sa vyhodnocujú aj ďalšie údaje ako 

frekvencia výskytu, smer vetra, turbulencie a naša lokalita dostala hodnotenie : „vhodná“. 

Prvým krokom ovládania SMART home je znalosť prístupového hesla. Na riadenie sme 

použili Arduino Uno R3. Po zapnutí sa vyžaduje zadanie správneho hesla, v prípade 

neautorizovaného prístupu je viacero možností – od spustenia alarmu v dome, cez zablokovanie 

domu až po odoslanie informácie na príslušné telefónne číslo alebo zariadenie.  

Použili sme tieto snímače (senzory): 

 

Obr. 10  Použité senzory v Smart dome 

 

Na priamu komunikáciu a informačné záznamy je použitý LCD displej 16x02, pričom sme 

využili komunikáciu I2C, ktorá potrebuje využitie iba dvoch digitálnych pinov Arduina. Na 

bezdrôtovú komunikáciu sme použili BlueTooth modul BM-10. Celkom využívame všetky dostupné 

piny Arduina Uno R3 – 14 digitálnych a 6 analógových.  V prípade rozšírenia o niektoré ďalšie 

funkcie by sme museli použiť model Arduino MEGA, a ten je rozmerovo značne väčší. Na diaľkové 

ovládanie sme využili voľne dostupnú aplikáciu Keyes IoT, ktorá je v sekcii voľne dostupných free 

aplikácii pre Android v zložke Internet Of Things. Táto aplikácia prijíma dáta so senzorov Arduina – 

ľubovoľnej verzie, teda aj nami použitej Uno R3. My sme len pridali prioritne funkciu dobíjania 

elektromobilu, ak je auto doma a nie je úplne dobité. Pre reálny dom sme vypracovali skutočnú 
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schému zapojenia s možnosťou dobíjania elektromobilu, spustenia spotrebičov s odloženou spotrebou 

a s možnosťou prevádzky na 12V v prípade dostatočného množstva elektrickej energie zo solarnej 

a veternej minielektrárne. 

 

 

Obr. 11 Schéma zapojenia pre reálny rodinný dom 

 

 

Nabíjanie elektromobilu sme vyriešili inštaláciou najčastejšie používaných konektorov, keďže 

sme chceli, aby dom bol univerzálny pre väčšinu elektromobilov a cena konektorov je na úrovni 20 

.- Eur za kus.  

 
 

Obr. 12  Konektory nabíjania elektromobilov, použité v Smart dome 
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Celý zdrojový kód programu pre Arduino sme rozdelili do častí. Po odladení každej časti 

sme spojili všetky utility do výsledného programu, ktorý má aj s komentármi viac ako 700 riadkov. 

Použili sme tieto štandardné knižnice (libraries): 

Servo.h,   Wire.h,, LiquidCrystal_I2C.h, Relay.h 

 

Využitie pinov Arduina: 

 

Digital popis 

D0 synchronizácia 

D1 Gas senzor 

D2 PIR senzor 

D3 LCD 1602 CS 

D4 LCD 1602 DIN 

D5 heslo správne 

D6 heslo nesprávne 

D7 infraport 

D8 relé 

D9 servo 1  

D10 servo 2 

D11 Bluetooth 

D12 červená LED 

 D13 zelená LED 

    

 

Analog popis 

A0 Bluetooth - riadenie 

A1 Gas senzor 

A2 PIR senzor 

A3 dažďový senzor 

A4 servo 1 - riadenie 

A5 servo 2 - riadenie 

 

 

Časti zdrojových kódov aj s krátkym popisom sú v prílohe.  

Pri úrovni HIGH načítanej z daného senzora – vypíše sa informácia na LCD, nastaví sa červená 

a zelená LED a pošle sa signál do aplikácie.  

Zistenie potreby nabíjania – spustí sa nabíjanie elektromobilu a vypíše sa oznam.  

Odložená spotreba – ak sa nabíja elektromobil, zariadenia s možnosťou odloženej spotreby sú 

vypnuté, zapnú sa až po nabití elektromobilu. 

Ak nie je žiadna spotreba – prepne sa do módu – dodávanie energie do distribučnej siete. 
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4 Vízia SMART home v budúcnosti 

 

 

Byť smart je v dnešnom svete in. Prečo by ste mali mať obyčajnú domácnosť, keď ju môžeme 

mať inteligentnú? Pred dvadsiatimi rokmi sa o systémoch SMART home iba rozprávalo, no dnes, sa 

táto forma ovládania domácnosti stala realitou. Aj napriek tomu je ešte mnoho oblastí a zariadení 

domu ktoré majú možnosť stále inovovať sa.  

Smart home, alebo inteligentná domácnosť. Novodobý pojem, ktorý v sebe ukrýva viaceré 

technologické zariadenia a ich infraštruktúru. Ich úlohou je teda fungovať v jednom technologickom 

celku a nad všetkým si drží kontrolu majiteľ domu so smartfónom. Pomocou neho ovláda domáce 

spotrebiče, na diaľku vie dať povel na rozsvietenie či zhasnutie svetla. Napríklad, systém má 

informácie o tom, čo je zdravé pre naše telo a ak si vezmeme z chladničky nezdravú potravinu, 

upozorní nás na to. Nie je to však nátlak, iba forma upozornenia. Systém používateľa upozorní : 

môžeš si dať, ale len trochu. Jednotlivé zariadenia ktoré máme v obývačke, kuchyni, atď. nás 

monitorujú. Vieme, že keď zaspávame pred TV, je čas vypnúť niektoré osvetlenia lebo nás to stojí 

zbytočne veľa peňazí a svieti sa nadarmo. Funguje to tak, že zariadenia vedia o sebe, keďže medzi 

sebou komunikujú. V konečnom dôsledku nám majú priniesť efektívne využitie technológií a 

dostupných informácií o zdraví a našom životnom štýle. Napríklad, pomocou smartfónu a NFC čítača 

môžem si nasnímať, ktoré lieky kedy beriem v určitom dávkovaní a aplikácia nás vie upozorniť na 

čas užitia lieku. 

Možnou víziou je skúmanie a predpokladanie vývoja ceny distribuovanej energie na 

ekonomickom trhu, ale aj iných cien. Umožnilo by nám to dobíjať akumulátory z distribuovanej siete 

za “nižšiu“ cenu a následne po príchode z práce túto energiu môžeme použiť nie iba v domácnosti, 

ale aj na dobíjanie elektromobilu. 
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5  Zhodnotenie projektu 

 

 
Cieľom našej práce bolo nájsť vhodný spôsob, ako by sa dalo v budúcnosti znížiť spotrebu 

energiu pomocou systému SMART home a využitia obnoviteľných zdrojov energie. Dáta o spotrebe 

energie za uplynulých 5 rokov, ako aj informácie o spotrebe počas dňa, mesiacov a období v roku sme 

získali od spoločnosti VSE, a.s.. 

V teoretickom rozbore sme popísali a objasnili základné pojmy MRK a RK, ktoré sa spájajú s 

optimalizáciou spotreby elektrickej energie. Poskytnuté informácie sme využili pri spôsobe 

optimalizácie spotreby elektrickej energie a pri optimalizácii platieb za elektrickú energiu. Vychádzali 

sme z údajov od VSE, a.s. (rodinný dom, zastavaná plocha 108 m2 , úžitková plocha  202 m2, 

energetická trieda budovy C). 

V úvode v časti  “Riadenie spotreby elektrickej energie“ informujeme, aké spotreby vznikajú 

v domácnostiach počas dňa, ale aj v jednotlivých mesiacoch. Hovoríme o uskladňovaní, alebo 

dodávaní energie do siete, ktorá je vyrobená v priebehu dňa z obnoviteľných zdrojov energie. Tento 

proces by bol riadený algoritmom, ale bolo by možné aj riadenie na diaľku pomocou mobilu. 

Opisujeme riadenie a optimalizovanie spotreby energie v domácnosti s použitím inteligentných 

SMART zásuviek so zabudovaným wifi modulom ESP8266. Všetko je možné ovládať mobilnou 

aplikáciou Keyes IoT. 

V poslednej časti našej práce sme sa venovali opisu použitých systémov, snímačov, súčiastok 

a princípu činnosti ovládania nášho SMART home pomocou voľne dostupnej aplikácie Keyes IoT. 

Hovoríme o princípe dobíjania elektromobilu zo siete, alebo zo solárnej a veternej mini elektrárne. 
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Prílohy 

 
Časti zdrojových kódov programu 

 

Spínanie relé: 

 

Relay 

int Relay = 8; // Definovanie  relay pin na  D8 

void setup () 

{ 

pinMode (12, OUTPUT); // Set Pin12 červená LED – relé rozopnuté 

pinMode (13, OUTPUT); // Set Pin13 zelená LED – relé zopnuté 

} 

void loop () 

{ 

pinMode (Relay, OUTPUT);  // nastavenie – ovládanie relé 

digitalWrite (Relay, HIGH);  //  vypni relé 

digitalWrite (12, HIGH);   // červená LED svieti   

digitalWrite (13, LOW);   // zelená LED nesvieti   

delay (2000); 

digitalWrite (Relay, LOW);   //  zapni relé 

digitalWrite (12, LOW);   // červená LED nesvieti   

digitalWrite (13, HIGH);   // zelená LED svieti   

delay (2000); 

} 

 

Ovládanie serva: 

 

Servo 

#include <Servo.h>    // Servo library sprístupnená 

Servo myservo; 

int pos = 0;     // Start uhol  serva 

void setup () 

{ 

myservo.attach (9);    // Definovanie -  servo na D9 
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} 

void loop () 

{ 

for(pos = 0; pos < 180; pos += 1) // uhol serva od 0 po 180 stupnov 

{ 

myservo.write (pos);    // pohyb serva na pozíciu  

delay (15);     // reakčný čas serva – 15 ms 

} 

for(pos = 180; pos>=1; pos-=1)  //  spätný posun serva – od 180 na 0 

{ 

myservo.write (pos);   // pohyb serva na pozíciu 

delay (15);    // reakčný čas serva – 15 ms 

} 

} 

 

 

Zadanie hesla výpis na LCD 1602 

 

#include <Wire.h> 

#include <LiquidCrystal_I2C.h> 

LiquidCrystal_I2C lcd (0x27,16,2);  //  LCD adresa  0x27, 16x02 display 

void setup () 

{ 

lcd.init ();      // inicializácia LCD 

lcd.backlight ();    // nastavenie jasu pozadia 

lcd.setCursor (2,0); 

lcd.print ("Zadaj heslo :");    // výzva na zadanie hesla 

passwd = "   ";    // tu si zadáme heslo 

pass = "";     // pomocná premenná na porovnanie zadaného 

      // hesla s nastaveným heslom 

mylcd.clear()     //vynulovanie LCD 

        mylcd.setCursor(1 - 1, 1 - 1); 

        mylcd.print("password:");  // porovnávanie hesiel 

        mylcd.clear(); 

        mylcd.print(" O.K."); 
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        mylcd.print(! Správne  heslo  !"); 

digitalWrite (5, HIGH);    // správne heslo – D5=1   

digitalWrite (6, LOW);     // nesprávne heslo – D6=0   

      } else  

      { 

        mylcd.clear(); 

        mylcd.print("ERROR !"); 

        mylcd.print(! Chybné heslo  !"); 

digitalWrite (5, LOW);    // správne heslo – D5=0   

digitalWrite (6, HIGH);     // nesprávne heslo – D6=1   

        passwd = ""; 

        pass = ""; 

        delay(2000); 

        mylcd.setCursor(1 - 1, 1 - 1); 

        mylcd.print("again"); 

lcd.setCursor (2,1); 

void loop () 

{ 

} 

 

 

Foto nášho projektu: 

 

 

Nabíjanie elektromobilu – maketa autíčka s nabíjacími baterkami 
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Požadované heslo – jeho zadanie 

 

 

Detekcia – auto je v garáži 

 

 

Zistenie a výpis aktuálneho stavu nabitia autobatérie 
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Zistenie a výpis času, potrebného na úplné nabitie autobatérie 

 

 

 

 

Aplikácia Keyes ti IoT -  free verzia z portálu Google Play 


