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Tento text je určen pedagogům středních škol, kteří se při své výuce setkávají
s využíváním sluneční energie. Teorie je zde uváděna jen v omezené míře a lze ji
případně přeskočit, aniž by to mělo zásadní vliv na srozumitelnost dalšího textu. Snahou
publikace je spíše poukázat na různé vazby, závislosti a souvislosti týkající se solární
energetiky. Z toho důvodu se také nepouští do technických detailů, ale jsou zde uváděny
jen základní schémata typových aplikací.
Pokud byly obrázky převzaty z internetu, jsou pod nimi uvedené odkazy.
Některé obrázky byly záměrně ponechány v angličtině, aby se na nich demonstrovala
terminologie používaná ve světě.
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1

VZNIK A VLASTNOSTI SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ

1.1 Vznik slunečního záření
Slunce je hvězda hlavní posloupnosti v Hertzsprung-Russellově diagramu, který
popisuje závislost povrchové teploty hvězd (spektrální typ) na jejich svítivosti nebo absolutní
jasnosti (obr. 1).
Na vodorovné ose diagramu je v logaritmickém měřítku vynesena povrchová teplota
v termodynamické stupnici v opačném měřítku tzn. zleva od nejteplejších doprava ke
studenějším. Svislá osa popisuje hodnoty svítivosti, popřípadě absolutní jasnosti vztažené ke
svítivosti Slunce.

Obr. 1 Hertzsprungův-Russellův diagram
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Image%3AHR_diagram.png
Výrazná linie hlavní posloupnosti obsahuje ty hvězdy, které tzv. „spalují“ vodík, což
se děje po většinu „aktivního“ života hvězd.
Sluneční energie vzniká při jaderných reakcích v centrálních oblastech Slunce. Zde
dochází ke slučování čtyř jader atomu vodíku (protonů) v jedno jádro hélia. Může se tak dít
díky prostředí, které se vyznačuje teplotou okolo 15 miliónů Kelvinů, vysokými tlaky okolo
2,48 PPa (petapascalů, předpona peta – 1015) a hustotě stokrát vyšší než je hustota vody, tzn.
že 1 dm3 tohoto prostředí má hmotnost kolem 100 kg. Hmota je zde ve stavu plazmy, tedy ve
stavu, kdy dochází k odtržení elektronů z elektrického obalu atomárního plynu.
Jedná se o jadernou reakci slučovací, která bývá popisována často jako termonukleární
reakce či termojaderná fúze.
Pro doplnění, existují ještě jaderné reakce štěpné, kdy se těžší prvky rozpadají na
prvky lehčí – např. uran 235 se štěpí po ostřelování neutronem na lehčí prvky, a to barium a
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krypton. Tyto štěpné reakce jsou využívány ve většině jaderných elektráren a na jejich
principu jsou konstruovány typy jaderných bomb, které byly použity v Hirošimě a Nagasaki.
Avšak i termojaderné fúzní reakce, stejné jako se odehrávají ve Slunci, jsou základem
ničivé síly zbraní, a to vodíkových bomb. Aby bylo možno v pozemských podmínkách pro
tyto bomby vytvořit uvedené teplotní a tlakové podmínky, jsou rozbuškami těchto
vodíkových bomb již zmíněné bomby využívající štěpných reakcí. Tedy zjednodušeně řečeno,
ve vodíkové bombě nejdříve vybuchne štěpná bomba a tento výbuch iniciuje výbuch bomby
založené na fúzní reakci. Snaha o využití fúzních reakcí i pro jiné účely (především
energetické) vede vědce ke zkoumání možností zavést do komerčního stavu tzv. řízenou
termojadernou fúzi.
Samotný termonukleární proces v centru Slunce je složen z několika dějů.
Základní reakce, o které se uvažuje, že přes ni prochází 99,75 % fúzních přeměn
v nitru Slunce, vede k vytvoření lehkého izotopu hélia, a to:
1. krok – dva protony se sloučí v izotop vodíku deuterium (1 proton + 1 neutron)
1
1

H  11 H 21 D  e    e

(1)

kde
D

deuterium 21 H

e+

pozitron

e

elektronové neutrino

2. krok – vytvoření lehkého izotopu hélia 23 He
2
1

D 11 H 23 He  

(2)

kde



foton gama

Následuje reakce vzniklých izotopů hélia na stabilní jádro hélia. Děje se tak v 86 % reakcí.
3
2

He 23 He 42 He  2 11 H

(3)

Zkráceně lze oba kroky popsat sumární rovnicí
4 11 H 42 He  2e   2 e  2

(4)

Další paralelní méně četné reakce (zbytky do 100 % u výše uvedených) vedou přes tvorbu
izotopů prvků Be, Li, B a výsledkem je opět helium 42 He , pozitrony, neutrina, fotony.
Nyní proveďme hmotnostní bilanci uvedené reakce.
V hmotnostní bilanci nemusíme uvažovat s fotony, neboť mají nulovou klidovou
hmotnost ani s neutriny, které lze pro tuto bilanci také považovat za nehmotné. Dlouhou dobu
se považovalo neutrino za nehmotnou částici, poslední výzkumy však ukazují na přece jen
určitou nenulovou klidovou hmotnost, současnými možnostmi však nezměřitelnou.
Dále můžeme zanedbat hmotu pozitronu, neboť odpovídá cca 0,0005 hmotnosti
protonu. Hmotnostní bilance bude vyjádřena pomocí jednotky hmotnosti nazvané „atomová
-6-

hmotnostní jednotka“ označovaná jako [u]. Tato jednotka se používá právě pro tyto bilance na
atomární úrovni s velmi malými hmotnostmi.
Její velikost je 1 u = 1,6605402 . 10-27 kg. Hmotnost protonu vyjádřená pomocí této jednotky
je pak 1,0075 u.
Hmotnostní bilance, tedy rozdíl hmotnosti částic před a po reakci:
Před:

Hmotnost 4 atomů vodíku

Po:

Hmotnost atomu hélia

4 . 1,0075 u

=

4,0300 u
4,0013 u

Rozdíl:

0,0287 u

Bylo zjištěno, že při této termonukleární reakci se určitá hmota o hmotnosti 0,0287 u
„ztratila“. Hmota byla tímto přeměněna v záření, v energii fotonů. Dle známé rovnice popsané
Albertem Einsteinem

E  m  c2

[J]

(5)

kde

c = 299 792 458 m/s je rychlost světla ve vakuu,
lze tuto energii vypočítat. Tedy

E  m  c 2  0,0287  1,6605402  10 -27  299 792 458 2  4,28 . 10 -12 J
Vezmeme-li v úvahu, že během jedné sekundy se takto ve Slunci přemění 560 miliónů
tun vodíku v hélium, a tímto se hmotnost Slunce sníží o 4 milióny tun, lze si představit (anebo
si vlastně pro nefyzika nelze představit) energetický výkon tohoto zdroje.
Zastoupení prvků ve Slunci, vyjádřené v procentech počtu atomů, je cca 92 % vodíku
7,8 % hélia a zbytek tvoří ostatní prvky jako jsou kyslík, uhlík, dusík, neon, železo, křemík,
hořčík, síra aj. (psány v pořadí v jakém jsou atomárně zastoupeny). Porovnáme-li však
hmotnostní a ne atomární složení, je Slunce zjednodušeně tvořeno ze 75 % vodíkem a z 25 %
héliem. Stáří Slunce je odhadováno na 4,6 miliardy let a předpokládá se, že bude svítit ještě
zhruba 5 až 7 miliard let.

 fotony uvolněné termonukleární reakcí jsou fotony s vysokou energií a mají ještě
vyšší energii než obecně více známé vysokoenergetické paprsky rentgenového záření. Jejich
energie se z nitra Slunce dostává na jeho povrch přibližně jeden až dva milióny let.
Během této doby dochází ke změnám směru, k mnoha srážkám s elektrony a ionty
obsaženými ve vnějších částech Slunce (foton + iont  vyražení elektronu, elektron + iont 
vzniká foton nebo fotony se změněnou energií). Proto se většina vysokoenergetických fotonů
mění na fotony s nižší energií, dochází k tzv. "drobení fotonu". Celý proces prostupu fotonů
z nitra Slunce na povrch se pak nazývá prosakování fotonů. Během prosakování se může
jeden  foton vzniklý v nitru Slunce projevit na jeho povrchu (v tzv. fotosféře) jako 2,5 tisíce
fotonů světelných. Jelikož je Slunce plynnou koulí de facto jasně definovaný povrch nemá,
pojem sluneční povrch se však běžně v literatuře používá.
Teplota fotosféry, tedy povrchu Slunce, se pohybuje od 5500 do 6000 Kelvinů. Pro
přibližné výpočty je často brána hodnota 6000 K, pro běžné výpočty se pak používají různé
průměrné hodnoty z tohoto intervalu. V této publikaci budeme dále používat hodnotu 5780 K.
Energii fotonu lze vyjádřit vztahem
-7-

E  h f  h

c

[J]



(6)

kde
-34

h = 6,626196 . 10
-1

J.s

Planckova konstanta

f [s ]

kmitočet (frekvence) fotonu (záření)

c [m/s]

rychlost světla – viz popis rovnice (5)

 [m]

vlnová délka záření

Z uvedeného vztahu plyne, že např. vysokoenergetické fotony  mají oproti fotonům s nižší
energií vyšší frekvenci a jejich záření má menší vlnovou délku.
Fotony tvoří elektromagnetické záření a podle vlnových délek resp. frekvence jsou
tato záření specificky pojmenovávána, viz obr. 2 – gama paprsky, paprsky X (rentgenové
záření), ultrafialové, viditelné, infračervené, rádiové vlny. V obrázku jsou vysoce energetické
fotony vlevo. Viditelné záření se vyznačuje intervalem vlnových délek od cca 400 (fialová)
do cca 800 nm (červená).

Obr. 2 Elektromagnetické spektrum se zvýrazněním viditelné oblasti
http://lumenistics.com/wp-content/uploads/2012/02/electro-magnetic-spectrum.jpg

V následujícím obrázku jsou k elektromagnetickému spektru navíc přiřazeny aplikace
resp. zdroje daných typů záření a pro názornost i srovnání vlnové délky daného záření se
známými objekty – např. s molekulou vody, baktérií, buňkou až fotbalovým hřištěm. (Pozor,
vysoce energetické fotony jsou zde umístěny oproti předchozímu obrázku vlevo neboli
měřítko vodorovné osy je obráceně než bývá zvykem). „The ALS“ uvedený v popisu obr. 3 je
jeden ze světových urychlovačů částic (http://www-als.lbl.gov).
-8-

Obr. 3 Elektromagnetické spektrum, zdroje záření a srovnání vlnových délek
http://www.lbl.gov/images/MicroWorlds/EMSpec.gif

Slunce vyzařuje energii ve velmi širokém rozmezí vlnových délek od gama záření až
po rádiové vlny, avšak největší část vyzařuje v oblasti viditelného záření.

1.2 Vlastnosti slunečního záření
1.2.1

Úvod do fyziky záření těles

Přenos energie zářením neboli radiací tvoří spolu s kondukcí (vedení tepla) a konvekcí
(přenos tepla prouděním) základní druhy sdílení tepla. Na rozdíl od zbylých dvou,
nepotřebuje radiace pro přenos energie hmotné prostředí, a tudíž se může šířit i
vzduchoprázdnem. Pro teoretický popis vlastností těles při vyzařování jejich energie do okolí
nebo také pro schopnost pohlcování záření z okolních zdrojů byly definovány určité mezní
případy, které bývají označovány jako „absolutně černé těleso“, „absolutně bílé těleso“ a
„absolutně průzračné (nebo průteplivé) těleso“.
Absolutně černé těleso, někdy také popisováno zkráceně jako černé těleso nebo černý
zářič, je ideální těleso, které ze všech možných těles o stejné teplotě vyzařuje největší možné
množství energie do svého okolí. Zároveň je schopno pohltit veškeré záření všech vlnových
délek dopadající na jeho povrch.
Absolutně bílé těleso je jeho opakem, tzn. žádné záření z něj při jakékoliv teplotě
neodchází, a pokud na něj z jeho okolí dopadá záření z jiných zdrojů, veškerou energii odráží
jako zrcadlo zpět do prostoru.
Absolutně průzračným tělesem je myšleno těleso, které žádné záření nevyzařuje a
veškeré záření na něj dopadlé tímto tělesem projde.
Něco mezi uvedenými extrémy je tzv. „šedé těleso“. To oproti černému tělesu vyzáří
jen určitou část energie, resp. pohltí určitou část energie přicházející z okolí. Stále je to však
ideální těleso, neboť ona míra, popisující jakou část energie těleso vyzáří resp. pohltí, je pro
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všechny vlnové délky (od rentgenových do rádiových vln) konstantní. Tato míra se nazývá
emisivitou.
De facto ani jeden z výše popsaných případů není realizovatelný, a to především proto,
že se zde předpokládá stejné chování pro záření všech vlnových délek. Takže například
vezmeme-li stěnu domu, je pro rádiové vlny prostupná (dle výše uvedené terminologie
průzračná), avšak pro viditelné záření prostupná není a pohlcuje jej, případně odráží.
Okenní sklo je dobře prostupné pro viditelné (sluneční) záření, i když ne úplně
dokonale, protože zase se část viditelného záření pohltí (sklo se mírně zahřeje) a část paprsků
se odrazí. Poté paprsky dopadnou například na podlahu, která již pro ně prostupná není. Na
podlaze se částečně tyto fotony pohltí (absorbují), ale zase se část fotonů, byť malá, odrazí.
Pohlcené fotony předají podlaze svou energii, a tím ji zahřejí. Podlaha ale také vyzařuje
fotony, avšak většinu již na jiných vlnových délkách než byly fotony světelného záření, které
na její teplotu měly vliv. Pro tyto fotony, které se již nachází v infračervené oblasti, je okenní
sklo velice špatně propustné.
Na úplně stejném principu je založen skleníkový efekt na Zemi, kde úlohu podobnou
sklu zajišťují tří a více atomové atmosférické plyny, především vodní pára, oxid uhličitý a
z více atomárních například metan. Dvouatomární kyslík a dusík hrají při tomto mechanismu
podřadnou roli a můžeme říci, že propouští celkem dobře obojí, tzn. jak sluneční záření jdoucí
k Zemi, tak i infračervené záření Zemí vyzařované. Úlohu podlahy přebírá povrch Země.
Tělesa, které mají rozdílné vlastnosti pohltivosti, odrazivosti a průchodnosti pro různé
vlnové délky se nazývají selektivní zářiče nebo také někdy selektivní povrchy a o jejich
nasazení při využívání sluneční energie bude pojednáno v kapitolách týkajících se konstrukce
solárních kolektorů (kap. 5.1).
Protože lze Slunce zjednodušeně považovat za dokonale černé těleso, je potřeba se
zmínit o zákonitostech, které chování takovýchto těles teoreticky popisují.
1.2.2

Fyzikální zákony záření těles a jejich aplikace na Slunce

1.2.2.1 Planckův zákon

Planckův zákon popisuje hemisférickou intenzitu spektrálního vyzařování černého
tělesa neboli jinak řečeno, popisuje jakou mírou se fotony s určitou vlnovou délkou podílejí
na celkovém vyzařování tělesa tvaru polokoule do svého okolí (vyzařování se uvažuje ze
strany vyduté kulové plochy):
W b 

2   h  c2
 hkcT

5
 1
   e



[(W.m-2)/m]

(7)

kde
Wb [(W.m-2)/m]

spektrální hustota intenzity vyzařování černého tělesa při vlnové
délce 
8

c = 2,997925 . 10 m.s-1
-34

h= 6,626196 . 10

-23

k= 1,380622 . 10

rychlost světla

J.s

Planckova konstanta

J.K-1

Boltzmannova konstanta
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T [K]

absolutní teplota černého tělesa

 [m]

vlnová délka záření (fotonu)

Podíváme-li se na uvedený vztah, zjistíme, že hemisférická intenzita spektrálního
vyzařování je funkcí pouze dvou proměnných, a to absolutní teploty povrchu tělesa T a vlnové
délky  Jedná se tedy o funkci 2 proměnných. Vztah nám tedy říká, že z tělesa dané
povrchové teploty T budou fotony s určitou vlnovou délkou vyzařovat zářivý výkon Wb.
Aby bylo možno průběh této funkce graficky naznačit v 2D grafu, je třeba vždy jednu
z proměnných zadat jako konstantu.
Nejčastějším znázorněním výsledků Planckova zákona je graf, kdy se jako konstanta
zadává povrchová teplota tělesa T (obr. 4). Vzhledem k tomu, že se zde pracuje s velmi
malými hodnotami základních fyzikálních veličin, nejsou používány základní rozměry
uvedené v rovnici (7), ale jejich dělitelé. Vodorovná osa představující vlnovou délku
(wavelength) bývá uváděna v mikrometrech, podobně je upravena i svislá osa tak, aby číselné
hodnoty vyznačené na osách měly „rozumné“ velikosti.

Obr. 4 Intenzity spektrálního vyzařování černého tělesa při různých absolutních teplotách

Jak patrno z obrázku, není energie z černého tělesa dané teploty vyzařována fotony
různých vlnových délek rovnoměrně. Pro každou teplotu existuje maximum funkce, jež
ukazuje vlnovou délku fotonů, které přenáší největší množství energie. Na vlnových délkách
v blízkých oblastech k tomuto maximu je pak z tělesa vyzařována převážná část energie.
Vzdálenější, okrajové vlnové délky pak již přenášejí pouze menší část energie.
Z grafu na obr. 4 je patrné, že s klesající teplotou hodnota maxima intenzity
spektrálního vyzařování klesá a zároveň se toto maximum posouvá k větším vlnovým délkám.
Tato vlastnost je více patrna z následujícího grafu na obr. 5, kde je na svislé ose použita
logaritmická stupnice.
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Obr. 5 Logaritmické znázornění intenzity spektrálního vyzařování černého tělesa při různých
absolutních teplotách
1.2.2.2 Wienův posunovací zákon

Wienův posunovací zákon určuje velikost vlnové délky, při které za dané teploty bude
dosahovat funkce popisující Planckův zákon (rovnice (7)) maxima. Dle matematických
pravidel lze maximum funkce určit tak, že její derivaci dle hledané proměnné položíme rovnu
nule. Tedy derivací vztahu (7) podle vlnové délky  a řešením rovnice
Wb
0


(8)

lze získat výsledek

max 

2898
T

[µm]

(9)

Pro Slunce a jeho povrchovou teplotu 5780 K je pak možno stanovit, že

max 

2898 2898

 0,5 m
5780
T

(10)

Podíváme-li se zpět na obr. 2, uvidíme, že hodnota maxima se nachází téměř uprostřed
viditelné oblasti elektromagnetického spektra, to znamená, že největší část energie vyzařuje
Slunce v oblasti, kterou jsme my lidé schopni vnímat zrakem a říkáme jí světlo. A je
kouzelné, že nás příroda vybavila senzory, které jsou citlivé právě na tuto oblast v okolí
energetického maxima, kde jak by řekli informatici, je hustota informace nejvyšší.

Pozn. Jelikož je tato publikace určena pro pedagogy, dovoluji si zde udělat „odlehčující“
poznámku. Když přednáším studentům tento zákon, tak jim dávám „praktický“ dotaz na
aplikaci Wienova posunovacího zákona, a to: „Od jaké hvězdy přiletěl Predátor, známý z
filmu s Arnoldem Schwarzeneggrem? Od teplejší či studenější než je naše Slunce?“ Odpověď:
Ve filmu vidí Predátor podobně jako termovize, tzn. v infračerveném oboru spektra.
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Přijmeme-li myšlenku, že jej příroda vybavila tak, aby podobně jako my viděl v oblasti
vlnových délek okolo maxima vyzařování, musel přiletět od hvězdy, která byla studenější než
naše Slunce a maximum je tedy posunuto do oblasti infračervené.

1.2.2.3 Stefan-Boltzmannův zákon
Stefan-Boltzmannův zákon popisuje výsledný vyzařovaný výkon černého tělesa.
Zatímco Planckův zákon vyjadřoval intenzitu jen pro danou vlnovou délku, tento zákon
stanovuje sumární hodnotu intenzity záření, kde je zahrnuta energie všech fotonů všech
vlnových délek, teoreticky od nuly do nekonečna. Konečný vztah pro Stefan-Boltzmannův
zákon lze matematicky získat integrací vztahu (7) Planckova zákona podle vlnové délky a
geometricky se jedná o plochu pod křivkami průběhů funkcí v grafu na obr. 4 nebo 6.
Výsledný vyzařovaný výkon černého tělesa pak bude


2

Wb   Wb d    T 4

[W/m ]

(11)

0

kde
-8

-2

 = 5,66961 . 10 W.m .K-4

Stefan-Boltzmannova konstanta

Pro Slunce a jeho povrchovou teplotu 5780 K je pak možno stanovit, že

Wb    T 4  5,66961 .10 -8  5780 4  6,328.10 7 W / m 2  63 MW / m 2

(12)

Výsledek říká, že z 1 m2 povrchu Slunce je vyzářeno 63 MW zářivé energie.

Obr. 6 Znázornění intenzity spektrálního vyzařování černého tělesa blízkého Slunci (6000 K)
s vyznačením viditelné oblasti a dalších křivek pro chladnější tělesa
http://www.globalchange.umich.edu/globalchange1/current/lectures/universe/
blackbodyradiationcurves.png
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2

SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ ENERGETICKY OVLIVŇUJÍCÍ ZEMI

2.1 Vyzařování kulového tělesa do prostoru
Jak bylo uvedeno výše, intenzita záření z povrchu Slunce je cca 63 MW/m2.
Vezmeme-li Slunce jako dokonalou kouli, potom se záření rozšiřuje z této kulové plochy
všemi směry, a tím se rozptyluje do prostoru. Chceme-li vypočítat jaká intenzita záření
dopadá na vnější obal atmosféry Země, tedy ještě před tím, než paprsky vstoupí do atmosféry,
můžeme tak učinit s určitou dávkou zjednodušení, kdy se zanedbává především eliptický
pohyb Země okolo Slunce a samotná velikost Země včetně atmosféry. Za těchto podmínek lze
použít energetickou bilanci vycházející z celkové energie vyzářené povrchem Slunce, která se
musí rovnat energii, jež musí projít kulovou plochou o poloměru odpovídajícímu vzdálenosti
Země od Slunce. Obdobně je to možné udělat pro jakoukoliv jinou planetu viz obr. 7.

Obr. 7 Znázornění kulových ploch pro energetickou bilanci vyzařování slunečního záření do
okolního prostoru
http://www.geog.ucsb.edu/~joel/g110_w08/lecture_notes/sun_angle/agburt02_09.jpg
Vyzařovanou energii, nebo přesněji řečeno zářivý výkon odcházející z celého povrchu
Slunce lze vyjádřit jako plochu Slunce vynásobenou celkovou intenzitou záření vypočtenou
ve vztahu (12). Tento zářivý výkon musí projít kulovou plochou o poloměru vzdálenosti
Země od Slunce ovšem již se sníženou intenzitou, neboť, jak již bylo řečeno, paprsky se
v prostoru rozptylují.
2
2
4    r Slunce
 Wb _ Slunce  4    r AU
 Wb _ AU

(13)

kde

rSlunce = 696 tis. km

poloměr Slunce
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rAU = 149,59 mil. km

střední vzdálenost Země od Slunce, tzv. astronomická
jednotka AU

Wb_Slunce [W/m2]

výsledný vyzařovaný výkon (intenzita záření) Slunce do
prostoru

Wb_AU [W/m2]

výsledný přijímaný výkon (intenzita záření) na kulové
ploše o poloměru rAU

potom osamostatněním Wb_AU

Wb _ AU 

2
rSlunce
2

rAU

 Wb _ Slunce 

1
 Wb _ Slunce
46200

[W/m2]

(14)

Použijeme-li číselného výsledku z výpočtu (12) a dosadíme do rovnice (14) bude výsledný
přijímaný výkon Wb _ AU na 1 m2 kulové plochy poloměru rAU

Wb _ AU 

1
 63 000 000  1364 W / m 2
46200

(15)

Výslednou hodnotu můžeme při akceptování zjednodušujících předpokladů uvedených na
začátku kapitoly považovat za intenzitu slunečního záření dopadající na povrch atmosféry.
Tento výsledek, vycházející z teoretických vztahů pro dokonale černé těleso, se velmi
blíží průměrům reálně naměřených hodnot intenzity slunečního záření dopadajícího na povrch
atmosféry.
Okamžité hodnoty intenzity záření jsou samozřejmě proměnlivé, a to díky měnící se
sluneční aktivitě a eliptickému pohybu Země okolo Slunce.
Z toho důvodu se zavedl pojem sluneční (solární) konstanta Gsc, která vyjadřuje
průměrnou hodnotu intenzity slunečního záření dopadajícího na povrch atmosféry. Její
hodnota je v současné době uváděna ve výši Gsc = 1367 W/m2.

2.2 Vlivy eliptického pohybu Země okolo Slunce
Dle přírodních zákonů, které jako první popsal Kepler, se Země pohybuje okolo
Slunce po eliptické dráze, přičemž Slunce je umístěno v jednom ohnisku této elipsy (obr. 8).
V obrázku znamená „O“ osu rotace a „R“ rovinu rovníku. Je tedy zřejmé, že změna
vzdálenosti Země od Slunce bude ovlivňovat celkovou intenzitu záření, oproti dříve
uvažovanému předpokladu kruhové dráhy.

O

O
R

R

Obr. 8 Eliptický pohyb Země okolo Slunce
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Pozn. Ačkoliv se u studentů VŠ předpokládá určitý stupeň znalostí, vždy se někdo nechá
nachytat na otázku, kdy je u nás léto, zda když je Země ke Slunci blíže, nebo dále. Nutno
podotknout, že ten kdo odpoví, když je Země k Slunci blíže, zpravidla rychle svůj názor změní,
jestliže následuje otázka jaké roční období mají potom v Austrálii, je-li je u nás léto. Uvědomí
si tedy, že roční období nejsou dány vzdáleností Země od Slunce, ale tím která polokoule je
k Slunci více přikloněna. Samotná vzdálenost má pak až druhořadý vliv, avšak ne úplně
zanedbatelný. Ovlivňuje to, že na jižní polokouli jsou větší rozdíly mezi zimou a létem, neboť
pokud je na jižní polokouli léto, je tato polokoule přikloněná ke Slunci a navíc je Země
k Slunci blíže, v zimě je pak tomu naopak (obr. 8).

2.2.1

Proměnlivost solární konstanty

Ačkoliv je solární konstanta brána jako konstanta, jsou zpracovány vztahy, které
popisují její proměnlivost v průběhu roku díky eliptické dráze Země.
Tzv. efektivní velikost solární konstanty pro určitý den v roce se stanoví jako

n 

GSC ,ef  GSC  1  0,033  cos  2   

365,25 



[W/m2]

(16)

kde
~ 1367 W/m2

GSC

sluneční konstanta

n

den dle ročního Juliánského kalendáře (pořadový den v roce, pro 1.února je n = 32)

Relativně vyjádřený vztah (16) (bez činitele GSC na pravé straně) pro období celého
roku je na obr. 9.
1,04

1,02
1,01
1,00
0,99
0,98
0,97

Obr. 9 Relativní změna solární konstanty v průběhu roku
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27.12.

27.11.

28.9.

28.10.

Datum

29.8.

30.7.

30.6.

31.5.

1.5.

1.4.

2.3.

31.1.

0,96
1.1.

Relativní změna GSC [-]

1,03

Jak je vidět, maximální relativní změna sluneční konstanty se pohybuje v průběhu
něco málo přes 3 % základní hodnoty.
2.2.2

Posun solárního (místního) času

Pro úplnost je zmíněn ještě jeden z dalších důsledků eliptické dráhy, a to posun
tzv. solárního (místního) času. Tedy zjednodušeně řečeno, pokud bychom si v některý den
nařídili hodinky přesně na poledne, a to podle nejkratšího stínu, který vrhá nějaký předmět
v tom daném dni, a zkontrolovali druhý den, zda dostaneme opět nejkratší stín přesně za 24
hodin, tedy dle hodinek ve 12 hodin dalšího dne, tak zjistíme, že tomu tak nebude. Stín může
být nejkratší buď o něco dříve, nebo o něco později, podle toho, v kterém období roku měření
provádíme.
Efektivní změnu místního času ef lze stanovit ze vztahu

 ef  A  sinC  (n  n1 )  B  sin2  C  (n  n2 )

[min]

(17)

kde

n

den dle ročního Juliánského kalendáře

A, B, C, n1, n2 jsou konstanty
A = - 7,3584 min

B = 9,927 min

n1 = 4,41

n2 = 81,97

C

2 
365,25

O kolik minut se liší „hodinkové“ poledne oproti poledni astronomickému v průběhu roku je
vyznačeno v grafu na obr. 10. Křivka platí pro případ, že si hodinky nastavíte ve dnech, kdy
křivka prochází nulovou hodnotou svislé osy grafu, tedy např. cca 16. dubna.
20

10
5
0
-5
-10
-15

Obr. 10 Efektivní změnu místního času v průběhu roku
- 17 -

27.12.

27.11.

28.9.

28.10.

Datum

29.8.

30.7.

30.6.
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 - Posunutí času [min]
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Děje se tak proto, že oběžná rychlost Země se mění podle vzdálenosti od Slunce. A to
tak, že se zmenšuje se vzrůstající vzdáleností od Slunce a naopak (dle 2. Keplerova zákona).
Jedním z praktických důsledků jsou posuny času východu a západu Slunce. Při
kruhové dráze Země okolo Slunce by čas východu a západu byl symetrický podle poledne,
tedy pokud by Slunce vycházelo v 7 hodin, zapadalo by v 17 hodin, reálně se ale tyto časy
posunují dle uvedených závislostí.

2.3 Průchod slunečního záření atmosférou k povrchu Země
Záření Slunce je neustále proměnlivé, a to nejen co se týče celkové intenzity, ale i co
se týče tvaru křivky intenzity spektrálního vyzařování. Skutečné Slunce nemá tak dokonale
hladký průběh intenzity spektrálního vyzařování jako dokonale černé těleso.
Podobně, jako bylo nutné, aby se vědci domluvili na určité konstantní celkové
intenzitě záření, kterou nazvali solární konstantou, domluvili se i na tvaru křivky intenzity
spektrálního vyzařování, která co nejvěrohodněji odpovídá „průměrnému“ chování Slunce.
Těmto domluveným průběhům se říká referenční spektra a jsou definována nejen pro
sluneční záření dopadající na vnější povrch atmosféry, ale také pro záření dopadající na
zemský povrch pod různými úhly.
Proč je tento úhel dopadu důležitý? Popisuje nám totiž, jak velkou částí atmosféry
musí záření projít než dopadne na zem, viz obr. 11. Zde jsou naznačeny dva mezní případy, a
to první, je-li Slunce přímo nad hlavou, v nadhlavníku tedy v tzv. zenitu, a druhý případ, který
lze považovat za stav při východu Slunce. Je patné, že dráha, kterou musí záření v druhém
případě projít přes atmosféru, je delší. Název, který se pro tuto dráhu používá je „optická
tloušťka atmosféry“.
SLUNCE

1
2

ZEMSKÝ
POVRCH

ATMOSFÉRA

Obr. 11 Naznačení změn tloušťky atmosféry, kterou musí projít sluneční záření před dopadem
na zemský povrch

Pozn. Mezi lidmi je obecně vžitá domněnka, že je-li Měsíc nebo Slunce nízko nad obzorem, tak
jsou laicky řečeno větší než když jsou nad obzorem vysoko, a to z důvodu, že atmosféra vytváří
pro tyto objekty nízko nad obzorem „tlustější“ optickou čočku. Dovoluji si zde citovat
zajímavou odpověď ze stránek „FyzWeb odpovědna“, kterou spravuje Katedra didaktiky
fyziky, Matematicko-fyzikální fakulty Karlovy univerzity v Praze (http://fyzweb.cz/
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odpovedna/index.php) – dotaz z 11.10.2006: Proč je Měsíc když vychází nad obzorem opticky
větší než když je pak vysoko na obloze?
Odpověď: To, že se nám Měsíc nízko nad obzorem zdá větší, než je-li na obloze výše, není
optický jev, ale klam způsobený naším vnímáním - pokud Měsíc jednou vyfotíte při jeho
východu a podruhé, když bude na obloze o trochu výše, porovnáním obou fotografií zjistíte, že
jeho velikost je prakticky totožná. Přesným měřením pak dokonce zjistíte, že obraz Měsíce
těsně nad obzorem je ve vertikálním směru deformován (zploštěn) vlivem ohybu paprsků v
atmosféře a plocha jeho obrazu je tedy o něco menší.
Jak tedy iluze zvětšení vycházejícího (ale rovněž i zapadajícího) Měsíce vzniká? Projevuje se
zde několik efektů. Především člověk je zvyklý odhadovat velikosti předmětů na základě
srovnávání jejich obrazu s blízkými obrazy objektů známých (či snadno odhadnutelných)
velikostí - když je Měsíc těsně nad obzorem, člověk (jeho mozková centra zodpovědná za
vidění) jej automaticky porovnává s předměty na obzoru a na základě toho si domýšlí jeho
velikost, což působí pocit, že obraz Měsíce vnímáme větší, než skutečně je. Je-li Měsíc vysoko
na obloze, k tomuto jevu prakticky nedochází. K tomu se navíc přidává ještě druhý efekt, a
sice, že člověk nevnímá nebeskou sféru jako ideální polokouli, nýbrž vnímá ji poněkud
zploštěle (a tím pádem deformovaně). Odpovídal Jakub Jermář.
Atmosféra je směs molekul různých plynů, a tyto mají různé vlastnosti, co se týče
průchodu slunečního záření skrze ně (jak už bylo naznačeno v kap. 1.2.1). Takže je křivka
intenzity spektrálního vyzařování slunečního záření jiná na zemském povrchu než před
vstupem do atmosféry, a navíc je míra této změny závislá i na tloušťce atmosféry.
Referenční spektra jsou označována kombinací AMmr, kde písmena AM pocházejí
z anglického označení této veličiny „relative Air Mass“ (česky relativní optická tloušťka
atmosféry). Číslo mr je poměrná hodnota. Porovnává optickou tloušťku atmosféry při kolmém
dopadu na povrch (tedy když Slunce v zenitu) s optickou tloušťkou při hodnoceném úhlu
dopadu. Budeme-li brát optickou tloušťku atmosféry při kolmém dopadu na povrch jako
100 %, potom lze číslo mr vyjádřit jako
mr 

1
1

sin h cos 

[-]

(18)

kde
h [rad nebo °]

výška Slunce na obzorem

[rad nebo °]

zenitový úhel Slunce

Výška Slunce nad obzorem h je úhel, který svírá rovina obzoru (horizontu) s aktuální
pozicí Slunce (přesně středem Slunce) na obloze a je shodný s úhlem, pod kterým dopadají
slunečné paprsky na vodorovnou plochu ve sledovaném místě. Při východu a západu má tedy
Slunce výšku nad obzorem nulovou a v poledne největší.
Výška Slunce nad obzorem je jednou ze 2 souřadnic v tzv. obzorníkové soustavě
souřadnic, pomocí nichž lze popsat polohu Slunce na obloze (více v kap. 3.1.1). Tento systém
souřadnic se používá pro nejen pro Slunce, ale pro všechny objekty na obloze (Měsíc, hvězdy,
planety atd.).
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Výška Slunce nad obzorem bývá někdy nahrazována zenitovým úhlem , což je
doplňkový úhel výšky Slunce nad obzorem do 90°, tedy úhel který pozice Slunce svírá se
zenitem.
ZENIT

SLUNCE

θ

h
OBZOR

Obr. 12 Výška Slunce nad obzorem a zenitový úhel
Na základě úmluvy jsou referenční spektra definovaná pro zenitové úhly 0 °; 48,2 °;
60 °; 70,2 ° a od toho se po přepočtu podle (18) odvíjí jejich označení AM1, AM1.5, AM2 a
AM3. Nutno zdůraznit, že tato referenční spektra slunečního záření platí pro průchod
bezoblačnou atmosférou.
Soubor spekter doplňuje spektrum s označením AM0, což sluneční spektrum
dopadající na vnější hranici atmosféry.

Obr. 13 Označení referenčních spekter pro různé pozice Slunce na obloze zadané zenitovým
úhlem
V následujícím grafu na obr. 14 jsou naznačeny průběhy referenčních spekter AM0,
AM1.5 a k nim je pro srovnání vykreslena křivka spektrální intenzity záření pro dokonale
černé těleso o povrchové teplotě 5780 K, kterým jsme si v teoretické části nahrazovali
skutečné Slunce (kap. 1.2.2). Výsledný vyzařovaný výkon neboli celková intenzita záření
spektra AM0 (plocha pod křivkou) je rovná sluneční konstantě 1367 W/m². Celková intenzita
záření pro černé těleso 5780 K, tak jak bylo vypočteno v (15), je téměř shodná.
Referenční spektrum AM1.5 bylo vybráno do grafu protože se v praxi často používá.
Definuje běžné vlastnosti ozáření ve středních zeměpisných šířkách a bývá používáno
v solární energetice pro testování fotovoltaických panelů. Celková intenzita záření spektra
AM1.5 je 1000 W/m².
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Rozdíly mezi křivkami AM0 a AM1.5 jsou útlumy slunečního záření při průchodu
atmosférou zaviněné odrazem a absorpcí. V grafu si je možno všimnout oblastí, kde je
sluneční záření atmosférou zvláště významně utlumováno.
Začneme-li v ultrafialové oblasti, je možno vidět vliv ozónu O3, který absorbuje část
ultrafialového záření s vyšší energií a zabraňuje těmto fotonům dopad až na zemský povrch.
Ozónová díra, o které se často hovoří, se vytváří působením starších typů chladiv, tzv. tvrdých
freonů. Tato chladiva byla člověkem chemicky vytvořená a v přírodě se samovolně téměř
nevytvářejí. Byla používána dříve jako náplň v chladicích zařízeních, ale i jako hnací plyn ve
sprejích. Pokud se tyto freony dostanou do vrchních vrstev atmosféry napadají a rozkládají
zde molekuly ozónu O3. Tyto pak v atmosféře chybí, a tak se pro onu část dříve
zachycovaných fotonů vytvoří „díra“, kterou mohou dorazit až na zemský povrch. Z toho
důvodu, že nás příroda nevybavila odolností na tyto fotony (protože dříve nebylo třeba), jsou
tyto paprsky pro nás škodlivé.
Na konci viditelné části přiléhající k infračervené oblasti je vidět úzký propad
zaviněný kyslíkem O2. Další výrazné útlumy v již neviditelné infračervené oblasti jsou
způsobeny hlavně vodní parou obsaženou v atmosféře. Malá část v oblasti kolem 1,4 až
1,5 m je způsobena oxidem uhličitým.

Spektrální intenzita záření [ W.m-2.m-1]
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Obr. 14 Spektrum AM0, AM1.5 a černého tělesa 5780 K

2.4 Energetická bilance Země a skleníkový efekt
Skleníkový efekt je pro ekosystém Země velmi důležitý. Bez skleníkového efektu by
průměrná teplota při povrchu Země dosahovala -18 °C oproti současným +15 °C. Stávající
průměrná teplota je výsledkem určité energetické rovnováhy mezi množstvím slunečního
záření a současnými vlastnostmi zemského povrchu a atmosféry. Tato rovnováha vychází ze
skutečnosti, že základním a téměř 100% zdrojem energie pro Zemi je sluneční záření.
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Zanedbá-li se nepatrný vliv jiných energetických zdrojů, ať už extraterestrických (slapová
energie) nebo terestrických (geotermální energie a energie uvolňovaná z neobnovitelných
zdrojů), lze sestavit energetickou bilanci Země viz (obr. 15).
Zanedbáme-li dále akumulaci energie v biomase, která se odhaduje přibližně na 0,1 %,
lze konstatovat, že veškerá sluneční energie přicházející k atmosféře Země je zpětně vyzářena
do vesmíru, a to díky odrazu (reflexi) a sálání (radiaci). Tato rovnováha bude existovat vždy,
ať bude stav atmosféry jakýkoliv. Pro srovnání – planeta Merkur, se zanedbatelným plynným
obalem má průměrnou povrchovou teplotu ve dne 350 °C, v noci -170 °C, planeta Venuše
s hustou atmosférou (atmosférický tlak 9,32 MPa) tvořenou z 96 % CO2 má průměrnou
povrchovou teplotu 460 °C, přičemž teploty na denní i noční straně jsou téměř stejné.

Obr. 15 Energetická bilance Země
Odražená část slunečního záření od oblačnosti a zemského povrchu své spektrum
téměř nemění a propustnost atmosféry pro toto záření zůstává stejná. Absorbovaná část záření
je vyzařována v oblasti odpovídající povrchové teplotě tělesa, které záření absorbuje, v tomto
případě Země.
Situace je naznačena v horní části obr. 16.
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Obr. 16 Průchod slunečního záření a sálání Země atmosférou
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Atmospheric_Transmission.png
V grafu je sluneční záření vyznačeno červeně ve dvou formách. Samostatná křivka
představuje ideální vyzařovací křivku černého tělesa (zde o teplotě 5525 K). Červeně
vyplněná plocha představuje spektrální intenzitu záření po průchodu atmosférou s patrnými
útlumy tedy snížením intenzity v oblastech vlnových délek, v nichž je původní záření
atmosférou rozptylováno či pohlcováno. Jsou zde vidět již zmíněné útlumy vlivem ozónu,
vodní páry a oxidu uhličitého.
Zpětné vyzařování Země je znázorněno modrou křivkou v pravé části grafu a
představuje záření černého tělesa o teplotě 15 °C (288 K) s maximem při vlnové délce okolo
10 m stanovené dle Wienova vztahu (9). Po stranách jsou znázorněny hraniční křivky pro
tělesa o teplotě -63 °C a 37 °C s maximy ležícími ve střední oblasti infračerveného záření.
Tyto hraniční křivky jsou zde uvedeny z důvodu, aby si bylo možno udělat rámcovou
představu v jakém rozmezí můžou energii nestejnoměrně zahřívané části zemského povrchu
vyzařovat.
Nutno upozornit, že měřítko grafu spektrální intenzity není absolutní a křivky jsou
znázorněny relativně vůči svému maximu (hodnota maxima spektrální intenzity záření
~100 %).
Z tohoto zpětného vyzařování propustí skleníkové plyny do vesmíru pouze části
vyznačené modře vyplněnou plochou. Ostatní infračervené vyzařování je zastaveno vodní
parou, která je hlavním a převažujícím skleníkovým plynem, další v pořadí je pak oxid
uhličitý, který až na některé výjimky pohlcuje záření v oblastech vlnových délek, kde jej
zároveň zachytává plně či částečně vodní pára.
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2.5 Jak se sluneční záření projevuje na zemském povrchu
Na hranici atmosféry Země dopadá průměrně celková intenzita záření o velikosti
solární konstanty Gsc = 1367 W/m2. Je třeba si uvědomit, že sluneční paprsky přicházející od
Slunce již můžeme považovat za téměř rovnoběžné a takto vstupují do celé atmosféry, viz
obr. 17.

ZEMSKÝ
POVRCH

ATMOSFÉRA

Obr. 17 Vstup slunečního záření do atmosféry
Průchodem atmosférou, která kromě atmosférických plynů obsahuje částečky prachu,
vodu ve formě krystalků a kapek, různé aerosoly, se část těchto paprsků atmosférou pohltí a
rozptýlí a přemění se v tzv. rozptýlené nebo častěji cizím slovem nazývané záření difúzní.
Difúzní záření přichází na zemský povrch z celé oblohy. Za jasného slunného počasí je obloha
modrá. Způsobuje to Rayleighův rozptyl (v obr. 16 uveden jako Rayleigh scattering), který
zapříčiňuje, že fotony s kratší vlnovou délkou se v atmosféře ochotněji rozptylují než fotony
s vlnovou délkou delší, a to s čtvrtou mocninou vlnové délky. Teoreticky, protože viditelné
světlo s nejmenší vlnovou délkou je fialové, měla by být obloha fialová. Ovšem „fialových“
fotonů není ve slunečním světle mnoho, podstatně více je fotonů „modrých“, které v konečné
bilanci nevýraznou fialovou složku přezáří.
Nerozptýlená část pak (není-li například zataženo) přichází k povrchu jako záření
přímé. Na povrch Země tedy dopadá sluneční záření ve formě záření přímého a difúzního.
Na zemském povrchu se vyskytuje ještě jeden typ záření, a to záření odražené od
okolních ploch, kam patří například i záření odražené od mraků, je-li Slunce nízko nad
obzorem a svítí na mraky vlastně ze spodu.
Celkové (total) záření GT dopadající na určitou plochu je pak součtem záření přímého
GB (beam), difúzního GD (diffuse) a případného záření odraženého od okolních ploch GR
(reflected).
[W/m2]

GT  G B  GD  GR

(19)

Je-li to plocha vodorovná, nazývá se toto záření zářením globálním a je měřeno
v meteorologických stanicích pomocí měřičů zvaných pyranometry (obr. 18).
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2.6 Měření slunečního záření
V rámci Českého hydrometeorologického ústavu funguje Národní radiační síť
s centrem v Hradci Králové – více informací viz příloha 9.1. V rámci této sítě jsou měřeny
různé vlastnosti či projevy slunečního záření. Je to především měření globálního záření
pomocí měřičů zvaných pyranometry (obr. 18).

Obr. 18 Měření globálního záření pyranometry
http://www.volker-quaschning.de/fotos/messung/Pyranometer1_1024x768.jpg
Vedle globálního záření se v některých meteorologických stanicích měří i záření
difúzní, a to také pyranometry, které jsou vybaveny buď stínícím prstencem nebo
u nejmodernějších přístrojů černou koulí s automatickým pohonem – sledovačem Slunce
(tzv. trackerem). Jejich úlohou je odstínit přímé záření vstupující do měřícího čidla (obr. 19).
Protože se denní dráha Slunce po obloze neustále mění, je nutno co několik dní stínící
štít ručně přestavovat, zařízení s trackerem již pracují automaticky.

Obr. 19 Způsoby měření difúzního záření
http://www.meteo.noa.gr/images/pendeli-5.JPG
http://www.niwa.co.nz/sites/default/files/imagecache/PhotoGallery_ImageNodeFull/images/_
_data/assets/image/0013/110812/varieties/Kaitaia-tracker_0.JPG
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Kromě těchto veličin bývá běžně měřena denní doba přímého slunečního svitu,
z čehož se pak odvozuje, kolik bylo oblačnosti atd. Starší přístroje jsou tzv. heliografy
(obr. 20). Jsou založeny na schopnosti koncentrovat opticky přímé sluneční paprsky. Difúzní
záření koncentrovat nelze. Zde úlohu optické čočky zajišťuje skleněná koule, což je vlastně
čočka, která se nemusí ke Slunci natáčet a která přímé paprsky koncentruje do ohniska, jež
putuje s pohybem Slunce. V ohnisku za koulí je umístěn speciální indikační papír, na kterém
se vypaluje stopa svítí-li na kouli Slunce. Součtem délky stop na papíře lze pak vyhodnotit, po
jakou dobu v daném dni Slunce na přístroj svítilo.
Tyto zajímavé přístroje jsou postupně nahrazovány bezobslužnými fotodiodovými
detektory.

Obr. 20 Heliograf a vypálená stopa na indikačním papíru, fotodiodový detektor
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/79/Sonnenscheinautograph_001.jpg
/220px-Sonnenscheinautograph_001.jpg,
http://www.astro.zcu.cz/obr.php?pid=1222,
http://www.meteoservis.cz/fotky/P3230002b.jpg
Pro úplnost uveďme ještě speciální přístroj nazývaný albedometr měřící odražené
záření ze zemského povrchu. Skládá se ze dvou pyranometrů, z jichž jeden je orientován
k zemi. Tento přístroj je pak schopen měřit jaká část z dopadajícího globálního záření je
vodorovným povrchem odrážena zpět do atmosféry.

Obr. 21 Albedometr
http://www.adagunes.com/devices/albedometre.jpg
Pozn. Před mnoha lety, když se mi podařilo získat první pyranometr, prováděl jsem měření na
jednom novém solárním systému pro přípravu teplé vody. Protože byly kolektory umístěné na
střeše pod úhlem cca 45 °, byl pyranometr připevněn také na tuto střechu pod sklonem 45 °,
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aby bylo možno stanovit vstupní příkon ze slunečního záření pro tento systém. Pyranometr
tedy měřil celkové sluneční záření. Při rozboru naměřených dat se zjistilo, že v několika málo
po sobě jdoucích dnech najednou, po určitou krátkou dobu, ukazoval pyranometr hodnoty
ozáření přes 1400 W/m2, tzn. vyšší hodnotu než je hodnota solární konstanty. Zpočátku padlo
podezření na chybu přístroje či záznamového zařízení, ale ukázalo se, že měřená hodnota
byla správná. Po určitou krátkou dobu totiž na pyranometr dopadalo odražené záření z oken
blízko stojícího domu, které se tak k „běžnému“ záření přičetlo.
Pro velmi specializovaná měření přímého slunečního záření se používá pyrheliometr
(obr. 22). Přístroj zachycuje přímé sluneční záření a velmi malou složku difúzního záření
oblohy - pouze z té části oblohy, kterou zabírá sluneční kotouč.

Obr. 22 Pyrheliometr
http://www.ictinternational.com.au/meteorology/solar/images/pst01-2.jpg
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3

MODELOVÁNÍ SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ

Aby bylo možno provádět analýzy např. pro okamžitou intenzitu záření, množství
dopadlé sluneční energie za určitý den ap., jsou různými autory sestavovány matematicko –
fyzikální modely, které slouží pro základní simulování vlastností slunečního záření pro
jakékoliv místo na Zemi, v jakýkoliv čas. Modely vychází z poloempirických vztahů, a do
nich se pak dosazují upřesňující parametry specifikující lokální podmínky (jedním z nich je
např. průměrná měsíční doba slunečního svitu získaná statisticky na základě dlouhodobých
pozorování meteorologických stanic).
Obecná struktura modelu je naznačena ve schématu na obr. 23.
Geometrie

přímé záření na
obecně položenou
plochu

Geometrie, albedo
model

odražené záření na
obecně položenou
plochu

Model difúzního
záření oblohy

difúzní záření na
obecně položenou
plochu

přímé záření ve
směru normály

Globální radiace na
plochu ve směru
normály

Model rozdělení
přímého / difúzního
záření

Celkové záření na
obecně položenou
plochu

difúzní záření ve
směru normály

Obr. 23 Struktura modelu pro odhad vlastností slunečního ozáření pro obecně položenou
plochu

3.1 Souřadné systémy pro určení polohy Slunce na obloze
Pro modelování je nutné umět popsat polohu Slunce na obloze. Zde se zmíníme o
třech souřadných systémech, a to o souřadnicích místního charakteru tzv. „obzorníkových
souřadnicích“ a o souřadnicích globálního charakteru tzv. „rovníkových souřadnicích 1. a 2.
druhu“.
3.1.1

Obzorníkové souřadnice

O jedné z obzorníkových souřadnic, výšce Slunce nad obzorem h [rad, °], už byla
zmínka v kap. 2.3. Druhá souřadnice je azimut Slunce a [rad, °]. Je to úhel, který svírá jižní
směr a průmět spojnice pozorovatele a Slunce do roviny obzoru pozorovatele (obr. 24). Je-li
Slunce přesně na jihu je jeho azimut roven nule. Je-li přesně na východě je azimut -90 °, je-li
na západě +90 °. Pod pojmem pozorovatel je zde myšlen bod na Zemi, ke kterému se dané
souřadnice vztahují.
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Obr. 24 Obzorníkové souřadnice (P -Pozorovatel, O-Obzor, H-Slunce, J- Jih)
Při znalosti okamžitých hodnot těchto souřadnic si může pozorovatel nalézt na obloze
jednoznačně jakýkoliv objekt. Problém u tohoto souřadného systému je v tom, že platí přesně
v daném okamžiku vždy a pouze jen pro jeden bod na Zemi. Pro druhého pozorovatele, který
bude stát vedle prvního pozorovatele, se budou hodnoty těchto souřadnic sice o velmi malou
hodnotu lišit, tzn. nebudou přesně stejné.
Z tohoto důvodu bylo potřeba zavést ještě jiné systémy souřadnic, které budou mít
globálnější platnost. Všechny ale vychází z podobné filozofie. První souřadnice udává vždy
výšku (úhel) nad „nějakou“ rovinou (zde obzorem), druhá je pak opět úhel mezi „nějakým“
pevným bodem (zde jihem) a zaměřovaným objektem (Sluncem).
3.1.2

Rovníkové souřadnice 2. druhu

Tyto souřadnice mají globální charakter a chceme-li popsat polohu objektu na obloze,
jsou číselné hodnoty pro všechny body na Zemi v daný okamžik stejné. Základní vztažnou
čarou je zde tzv. světový (nebeský) rovník.
Při pohledu na noční oblohu vnímáme prostorově oblohu jako část koule, což bývá
popisováno jako nebeská sféra, nebeská klenba nebo poeticky jako nebeská báň. Proložíme-li
zemským rovníkem rovinu směrem do vesmíru, protne tato rovina pomyslnou nebeskou sféru
v kružnici, která se nazývá světovým rovníkem. K této kružnici se podobně jako ke kružnici
obzoru vztahuje první souřadnice tohoto systému, a to tzv. deklinace. Můžeme tedy říci, že
deklinace je vlastně výška Slunce nad světovým rovníkem. Aby měl pozorovatel světový
rovník a svůj „vlastní“ obzor shodný, musí být na pólech Země, pozorovatelům na rovníku
prochází světový rovník přímo nad hlavou, tedy přes jejich zenit.
Pozn. Dosti často se v křížovkách vyskytuje pojem „podnožník na 5“. Jedná se o „protipól“
zenitu (nadhlavníku). Je to bod na druhé straně nebeské sféry, přesně pod našima nohama,
který však pro zemský povrch nevidíme. Správné vyplnění políček křížovky je pak „nadir“.
Deklinace nabývá díky sklonu zemské osy hodnot mezi -23,45 ° a +23,45 °, což jsou
hodnoty sluneční deklinace při zimním a letním slunovratu, tedy když je Slunce nad
obratníkem Kozoroha resp. Raka. V době rovnodennosti je deklinace nulová.
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Druhou globální souřadnicí je v tomto souřadném systému tzv. rektascenze. Tento
úhel se odvíjí od tzv. jarního bodu, což průsečík ekliptiky se světovým rovníkem. V tomto
bodě se nachází Slunce v okamžiku jarní rovnodennosti. Ekliptika je průsečík nebeské sféry
s rovinou, po které obíhá Země okolo Slunce, a kterou vnímáme na obloze jako kružnici, po
níž se pohybuje Slunce.
Je zřejmé, že pokud má v danou chvíli Slunce určité číselné hodnoty těchto souřadnic,
tak jsou tyto hodnoty shodné pro všechny body na Zemi, neboť jak pozice světového rovníku,
tak i pozice jarního bodu mají globální platnost.
3.1.3

Rovníkové souřadnice 1. druhu

Rovníkové souřadnice 1. druhu jsou určitým kompromisem mezi oběma dříve
uvedenými systémy souřadnic. Je zachována globální deklinace , ale místo globálně platné
rektascenze je použit „místní“ tzv. hodinový úhel , což je úhel mezi jižním směrem, avšak
vztaženým na kružnici světového rovníku (a ne k obzoru jak u souřadnic obzorníkových) a
průmětem zaměřovaného objektu (Slunce) do roviny světového rovníku (obr. 25). Hodinový
úhel je tak závislý na místním čase v místě pozorovatele, tedy, pro všechny pozorovatele na
stejném poledníku jsou souřadnice stejné.

Obr. 25 Rovníkové souřadnice 1. druhu (P -Pozorovatel, O-Obzor, H-Slunce, SR-Světový
rovník, T-Jih na SR)
Protože je denní změna sluneční deklinace malá, používá se ve výpočtech pro solární
energetiku aproximační vztahy pro průměrnou deklinaci v daný den.
Aproximace ve stupních (Puškáš 1977)

  23,45  sin 29,7  M  0,98  D  109
kde
M

pořadové číslo měsíce

D

pořadové číslo dne v měsíci

Aproximace v radiánech (CIBS)
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[ ]

(20)

2 

 n  81
 365


  0,40928  sin 
n

[rad]

(21)

den dle ročního Juliánského kalendáře (pořadový den v roce, pro 1. února je n = 32)

Rámcový výpočet hodinového úhlu Slunce z místního času h [hod]



 h  12
24

 2

[rad]

(22)

Na základě těchto vzorců lze pro daný den a hodinu stanovit polohu Slunce na obloze
v souřadnicích 1. druhu. Přepočet na obzorníkové souřadnice je pak možno provést podle
vztahů pro výšku Slunce nad obzorem

h  arcsin(sin   sin   cos   cos   cos )

[rad, °]

(23)

[rad, °]

(24)

a pro azimut Slunce

 cos  

a  arcsin sin   
 cos h 

kde


zeměpisná šířka (Ostrava 49°50' = 0.8698 rad)

Pomocí deklinace a zeměpisné šířky pozorovatele lze přibližně stanovit (bez korekcí
na eliptickou dráhu Země) hodinový úhel východu a západu Slunce

 1, 2  arccos  tg  tg 

[rad, °]

(25)

Řešení této rovnice dává dva výsledky se stejnou absolutní hodnotou. První je kladný
z 1. kvadrantu jednotkové kružnice (podzimní a zimní měsíce od a do rovnodennosti) resp. z
2. kvadrantu (jarní a letní měsíce od a do rovnodennosti) a druhý záporný ze 4. resp.
3. kvadrantu. Záporný udává hodinový úhel východu, kladný západu Slunce. Podle rovnice
(22) je pak možno stanovit příslušné časy a z jejich rozdílu teoretickou dobu přímého
slunečního svitu v daném dni, tedy délku trvání dne.

3.2 Model přímého slunečního záření
Na zemském povrchu lze pro stanovení intenzity přímého záření dopadajícího na
plochu kolmou k paprskům (ve směru normály plochy) GBn pro běžné energetické výpočty
použít vztah vycházející z hodnoty sluneční konstanty GSC
 Z
G Bn  GSC  exp  
 

[W/m2]

(26)

Parametr  je závislý především na aktuální výšce Slunce nad obzorem a v menší míře i na
nadmořské výšce.







9,38076  sin h  0,003  sin 2 h
 0.91018
2,0015  (1  H 10 4 )

kde
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[-]

(27)

h [rad, °]

výška Slunce nad obzorem

H [m]

nadmořská výška lokality

Parametr Z ve vztahu (26) zohledňuje propustnost atmosféry a je nazýván Linkeho
součinitelem zakalení atmosféry, který může nabývat průměrných hodnot:
Z=1

Rayleighova atmosféra - ideální atmosféra - bez vodní par, aerosolů, prachu

Z=2

hory

Z = 2 až 3

venkov

Z = 3 až 4

město

Z = 4 až 5

průmyslová oblast

Z=8

silně znečistěné prostředí, smog

Součinitel zákalu atmosféry se mění v průběhu roku, a to především díky rozdílnému
množství vlhkosti ve vzduchu. V létě je vlhkosti více, v zimě méně.
Měsíc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Prům

hory

1,5 1,6

1,8

1,9

2,0

2,3

2,3

2,3

2,1

1,8

1,6

1,5

1,89

venkov

2,1 2,2

2,5

2,9

3,2

3,4

3,5

3,3

2,9

2,6

2,3

2,2

2,75

město

3,1 3,2

3,5

4,0

4,2

4,3

4,4

4,3

4,0

3,6

3,3

3,1

3,75

průmyslová
oblast

4,1 4,3

4,7

5,3

5,5

5,7

5,8

5,7

5,3

4,9

4,5

4,2

5,00

Tab 3.1 Běžné součinitele zákalu atmosféry v průběhu roku
Obecně položenou plochu na zemském povrchu můžeme definovat sklonem  vůči
vodorovné rovině a orientací vůči jihu, tzv. azimutem plochy as (analogie s azimutem
obzorníkových souřadnic).
Pro stanovení intenzity přímého záření dopadající na obecně položenou plochu při
známé hodnotě GBn je důležitá znalost úhlu , který svírá směr slunečních paprsků s normálou
osluněné plochy (obr. 26). Pokud je poloha osluněné plochy konstantní, mění se úhel  v
závislosti na čase tj. na poloze Slunce, která je dána výškou Slunce nad obzorem h a
azimutem Slunce a. Na základě goniometrických funkcí lze odvodit, že
cos   sin h  cos   cos h  sin   cos(a  aS )
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[-]

(28)

Obr. 26 Úhel dopadu slunečních paprsků na obecně položenou plochu
Intenzita přímého záření dopadající na obecně položenou plochu GB je potom

GB  GBn  cos 

[W/m2]

(29)

3.3 Model difúzní slunečního záření
Difúzní sluneční záření dopadá na zemský povrch se stejným spektrem jako přímé
sluneční záření. Intenzita difúzního záření vzrůstá se součinitelem zákalu Z, zpravidla však
nepřevyšuje hodnotu 100 W/m2 při Z = 3. S rostoucím zakalením atmosféry však celková
intenzita záření GT (rovnice (19)) klesá. Difúzní záření je všesměrné a přichází z celé plochy
oblohy a nedá se koncentrovat.
Pro modelování difúzního záření existuje celá řada modelů. Ty přesnější rozdělují
difúzní záření na záření při bezoblačných a oblačných podmínkách a používají pro ně
samostatné modely. Zde je uveden jeden z nejjednodušších modelů, který pro využití
v solární energetice plně postačuje.
Intenzita difúzního záření dopadajícího na obecně položenou rovinnou plochu se
sklonem 
GD 

1  cos 
 GDh
2

[W/m2]

(30)

kde GDh je intenzita difúzního záření dopadající na horizontálně položenou plochu
[W/m2]

GDh  0,33  (GSC  GBn )  sin h
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(31)

3.4 Model odraženého slunečního záření
Odražené sluneční záření je dané reflexní schopností okolních ploch tzv. albedem r,
které může nabývat hodnot:
0,15 - 0,35
travnatá plocha
0,10 - 0,25
les
0,20 - 0,40
suchý písek
0,05 - 0,20
hlína (oranice)
0,05 - 0,10
vodní hladina - Slunce vysoko nad obzorem
0,50 - 0,80
vodní hladina - Slunce nízko nad obzorem
0,75 - 0,95
čerstvý sníh
0,35
tající sníh
0,15 - 0,25
obvykle volený rozsah při výpočtech
Jeden z jednodušších modelů stanovuje intenzitu odraženého záření dopadajícího na
obecně položenou rovinnou plochu se sklonem dle
GR 

1  cos 
 r  GBh  GDh 
2

[W/m2]

(32)

kde GBh je intenzita přímého záření dopadající na horizontálně položenou plochu
[W/m2]

GBh  GBn  sin h

(33)

Jak je vidět, uvažuje se zde pouze s odrazem od zemského povrchu, neboť při
horizontální poloze plochy je GR nulové.

3.5 Model celkového záření a množství dopadnuté zářivé energie
Jak již bylo zmíněno v kap. 2.5, je celková intenzita záření GT dopadající na určitou
plochu součtem záření přímého GB, difúzního GD a případného záření odraženého od okolních
ploch GR.
[W/m2]

GT  G B  G D  G R

(34)

Průběh celkové intenzity záření během bezoblačného dne pro plochu orientovanou
k jihu při rovnodennosti, letním a zimním slunovratu je znázorněn na obr. 27. Spodní křivky
ukazují průběh difúzního záření. Průběhy platí pro středoevropské podmínky, při sklonu
plochy 35°, součiniteli zákalu Z = 3,5 a albedu 0,1.

- 34 -

1200

21.6.

GT, GD [W/m2]

1000
800

Rovnodennost

600

21.12.

400

Difúzní

200
0
4

6

8

10

12

14

16

18

20

Čas [h]

Obr. 27 Příklad průběhu intenzity během bezoblačného dne
Plocha pod křivkou je pak teoreticky možné denní množství energie Es den teor dopadlé
na 1 m2 plochy, tedy
E S den teor 

h2

G


T

d h

[Wh/m2]

(35)

h1

kde integrační veličina h je hodinový úhel vyjádřený v hodinách.
Uvedené integrační meze h1 a h2 jsou doby východu a západu Slunce v [h]. Jejich
rozdílem lze stanovit teoretickou dobu slunečního svitu
 h teor   h 2   h1

[h]

V případě oblačných dní může být průběh intenzity velmi proměnlivý (obr. 28).
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(36)
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23.3. 00:00
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22.3. 00:00

0

Čas

Obr. 28 Příklad skutečných průběhů celkové intenzity záření
Na obr. 29 je provedena názorná ukázka proměnlivosti celkové intenzity záření, kdy
od je od doby východu Slunce jasno, poté dojde k úplnému zakrytí Slunce oblačností, přes
poledne je opět jasno, kolem 13. hodiny dojde k pouze částečnému zakrytí Slunce kdy část
přímého slunečního záření oblačností prostupuje, poté je zase chvíli jasno, následuje úplné
zakrytí Slunce a do západu Slunce je již opět jasno. Denní množství záření je specifikováno
vyznačenou plochou pod křivkou. Skutečná doba přímého slunečního svitu h real se pro
uvedený den liší od teoretické hodnoty.

Obr. 29 Ukázka proměnlivosti celkové intenzity záření v průběhu dne
Skutečné doby slunečního svitu jsou měřeny hydrometeorologickými ústavy (viz
kap. 2.6) a jsou zpracovány ve formě dlouhodobých měsíčních průměrů. Na základě těchto
průměru lze stanovit tzv. relativní dobu sluneční svitu h real pro daný měsíc, a to jako
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 h rel 

 h real

[-]

 h teor

(37)

Skutečné denní množství záření pak lze odhadnout na základě dlouhodobých normálů
jako
h2

h2

Es den real   h rel   GB d h   (GD  GR* ) d h
 h1

kde
GR*

[Wh/m2]

(38)

 h1

redukované odražené záření zohledňující relativní dobu slunečního svitu
GR* 

1  cos 
 r   rel  GPh  GDh 
2

[W/m2]

(39)

Výše uvedený vztah (38) platí pro solární zařízení, která jsou schopna pracovat i při
zatažené obloze, tzn. jen při difúzním záření (např. fotovoltaické články), avšak většina
termosolárních kolektorů (pro ohřev vody) je schopna provozu pouze působí-li na ně i přímé
sluneční záření. Potom je nutno modifikovat vztah (38) na
Es den real   h rel 

h2

 G


B

 GD  GR  d h

[Wh/m2]

(40)

h1

kde jsou „aktivní“ pouze ty doby, kdy na hodnocenou plochu dopadá i přímé záření viz
obr. 30 (srovnejte s obr. 29).

Obr. 30 Množství „aktivního“ záření pro solární zařízení, které není citlivé na samostatné
difúzní záření
Celkové skutečné množství záření dopadající na 1 m2 za měsíc s n dny
[Wh/m2]

E s mes  n  E s den real
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Tento vzorec je možno uplatnit za předpokladu, že pro výpočet denní sumy bude vybrán
„průměrný“ den v daném měsíci. Těmto dnům se říká charakteristické dny a nemusí být vždy
kolem 15. dne v měsíci viz tab. 3.2.
Měsíc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Charakteristický den

17

16

16

15

15

11

17

16

15

15

14

10

Tab 3.2 Charakteristické dny v měsíci
Pro zajímavost je na obr. 31 je znázorněn reálně naměřený průběh intenzity záření
během bezoblačného dne s minimem okolo 15. hodiny. Úbytek skutečné intenzity oproti
teoretickému průběhu (konst. Z = 4,5) je zapříčiněn vlivem existence velkého hutního a
strojírenského podniku. Ten je situován jihozápadním směrem od místa měření a jeho
exhalace zvyšují výrazně součinitel zákalu atmosféry a negativně ovlivňují intenzitu
slunečního záření.
700

Teoretický průběh

600
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Obr. 31 Porovnání průběhu teoretické intenzity a skutečně naměřeného průběhu
Skutečně naměřené hodnoty ročního globálního ozáření pro horizontálně položenou
plochu za posledních cca 50 let jsou znázorněny na obr. 32, kde jsou zároveň uvedeny i roční
doby slunečního svitu.
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Obr. 32 Průběh ročního globálního záření a doby slunečního svitu pro Hradec Králové
za období 1951 – 2004
Statistické údaje Českého hydrometeorologického ústavu. Solární a ozonová observatoř,
Hradec Králové.
Na základě dlouhodobých normálů je pak sestavena mapa ročních osvitových poměrů
České republiky a Evropy (obr. 33 a 34)

Obr. 33 Roční sumy globálního záření v ČR
http://solargis.info/doc/_pics/freemaps/1000px/ghi/
SolarGIS-Solar-map-Czech-Republic-cz.png
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Obr. 34 Roční sumy globálního záření pro Evropu
http://solargis.info/doc/_pics/freemaps/1000px/ghi/SolarGIS-Solar-map-Europe-cz.png

3.6 Využití meteorologických databází simulace „normálního“ roku
V posledních letech se začaly ve světě vytvářet meteorologické databáze, které
simulují roční průběh meteorologických veličin jako je sluneční záření, teplota a vlhkost
vzduchu, rychlost větru aj., a to zpravidla s hodinovým krokem. Pro tyto simulace využívají
tvůrci data z meteorologických stanic a i satelitních měření. Lze tak získat velmi
pravděpodobný průběh roku (z hlediska dlouhodobých normálů), ale zároveň jsou zde
nasimulovány i extrémy. Databázi je pak možno použít při projektování budov – pro
optimální návrh vytápění, klimatizace a samozřejmě pro projekty solárních zařízení. Jednou
z prvních byla americká databáze „National Solar Radiation Data Base“ s databázovými
soubory označovanými jako TMY. Tato databáze mj. simuluje i výskyt sněhové pokrývky.
V rámci Evropy je často užívaná databáze „METEONORM - Global Meteorological
Database for Engineers, Planners and Education“ švýcarské firmy METEOTEST
(http://www.meteonorm.com), pomocí níž lze nasimulovat „normální“ rok pro prakticky
kterýkoliv bod na Zemi. Míra přesnosti odhadu je ale dána hustotou meteorologických stanic
ve vybrané lokalitě. Na obr. 35 je jedna z konfiguračních obrazovek, kde se vybírá hodnocená
lokalita (zde vybrána Ostrava – Poruba). V pravé dolní části obrázku jsou údaje o obdobích,
na základě kterých je „normální“ rok sestavován a meteorologické údaje, které je možno
simulovat. Ta – teplota vzduchu, Gh – intenzita globálního záření, FF – rychlost větru, Td –
rosný bod, RR – množství srážek, RD – počet deštivých dní, Sd – doba slunečního svitu a DD
– směr větru. V dalších krocích je možno zadat azimut a sklon hodnocené plochy a program
nám pomocí vestavěných modelů přepočte hodnoty slunečního záření přímo pro naši plochu.
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Obr. 35 Obrazovka SW METEONORM
V následující tabulce 3.3 je proveden výpis výsledku simulace pro jeden den a pro
vybrané meteorologické veličiny a v grafu (obr. 36) je pak vykreslen průběh dvou vybraných
veličin.
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Obr. 36 Simulovaný průběh celkové intenzity dopadající na definovanou plochu a teploty
venkovního vzduchu
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Tab 3.3 Příklad výpisu simulace „normálního“ roku pro jeden den
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4

ROZDĚLENÍ SOLÁRNÍCH SYSTÉMŮ

Pod pojmem solární systémy jsou chápany technické aplikace, pomocí kterých jsme
schopni sluneční záření přeměnit na takové druhy energií (požadované produkty), které lidé
potřebují pro zabezpečení svých potřeb (obr. 38).

4.1 Hodnocení požadovaných produktů
Výslednými požadovanými produkty jsou v naprosté většině teplo a elektřina. Pojďme
si provést vzájemné porovnání obou typů produktů, aby z toho vyplynulo, kdy a čím je
vhodné produkovat teplo a kdy a čím elektřinu.





Pro srovnání obou produktů si přiberme na pomoc následující vlastnosti:
transformovatelnost
akumulovatelnost
transportovatelnost
spolehlivost dodávek produktu

4.1.1

Transformovatelnost

Obecně lze transformovatelnost popsat jako schopnost určitého druhu energie být
přetransformován na druh jiný.
Elektřina je vysoce transformovatelnou energií. Z elektřiny lze tudíž s vysokou
účinností získávat:
 mechanickou práci elektromotorem, a to účinností okolo 95 %;
 světlo - světelná účinnost žárovky je cca 1 %, vysokotlaké sodíkové výbojky cca 20 %,
zdánlivě nízká účinnost transformace je daná tím, že lidské oko je citlivé pouze na záření
v určitém rozsahu vlnových délek cca 400 - 800 nm (kap. 1.1), tedy záření okem
neviditelné např. infračervené (vyzařované teplo) u žárovky není uvažováno za užitečný
produkt;
 teplo - účinnost elektrického topení je téměř 100 % (topná spirála je de facto „žárovka“
s maximem vyzařované energie v infračervené oblasti);
 chemickou energii - účinnost elektrolýzy vody je cca 60 – 70 %.
Vysoký stupeň praktické transformovatelnosti elektřiny, tzn. i široké použitelnosti, byl
vedle její dobré transportovatelnosti (kap. 4.1.3) hlavním důvodem, že se elektřina stala
jedním ze zásadních produktů současných energetických výroben.
Teplo již s tak vysokými účinnostmi obecně transformovat nelze, jak již říká
Thomsonova a Planckova formulace druhého zákona termodynamiky:
„Nelze sestrojit periodicky pracující stroj, který by odebíral teplo ze zásobníku a konal
tomuto teplu ekvivalentní práci.“
Tedy ne všechno teplo přivedené do tepelného stroje lze přeměnit v práci, vždy
zůstane část tepla, která je již nepráceschopná. Práceschopnost (tedy i transformaceschopnost)
tepla závisí na tom, tak dalece se teplota toho tepla liší od teploty okolí. Čím větší je rozdíl
mezi teplotou dodávaného tepla a teplotou okolí, tím má tepelný stroj vyšší účinnost. Teplo,
které má teplotu blízkou teplotě okolí je prakticky netransformovatelné. Z toho důvodu se
musí z parních kondenzačních elektráren odvádět teplo chladicími věžemi, protože toho teplo
- 43 -

(jenž je svou teplotou mírně nad teplotou okolí) již nelze pro transformaci - produkci elektřiny
využít. Podobně je tomu u spalovacích motorů, které musejí být ze stejných důvodů chlazeny.
Zároveň je možno zmínit, že naftové motory mají proto vyšší účinnost, protože se zde
dosahuje vyšších spalovacích teplot, než u motorů benzínových.
Pro úplnost dodejme, že míra transformovatelnosti (či práceschopnosti) je někdy
popisována pojmem exergie. Elektřina, spolu s mechanickou energií jsou tzv. 100%
exergiemi, neboli se mohou vzájemně dobře přeměňovat – elektromotor i generátor mají
vysoké účinnosti. Teplo 100% exergií nikdy není. Z toho plyne, že elektřina je oproti teplu
velmi kvalitní energií.
4.1.2

Akumulovatelnost

Obecně je akumulace energie proces umožňující “uskladnění energie” na vhodném
místě, ve vhodné formě, tak aby byla připravena pro použití ve vhodný čas v požadované
kvantitě i kvalitě. Akumulace má ve většině případů za úkol vyrovnávat časové a výkonové
disproporce mezi „výrobou“ energie a její „spotřebou“, a to jak krátkodobě, tak i dlouhodobě.
Budeme-li hodnotit teplo a elektřinu z hlediska akumulovatelnosti, je nutno zdůraznit,
že se nejedná jen o pohled fyzikální či technický ale zároveň i ekonomický. Není fyzikální ani
technický problém naakumulovat teplo přes léto ze solárních kolektorů do obrovské, dobře
zaizolované nádoby, a to v takové míře, abychom toto teplo mohli využívat v zimních
měsících. Problém je v tom, že při současné úrovni techniky, cenách energie a cenách takové
akumulační nádoby, se vložené investiční prostředky nikdy nevrátí. Proto, a k tomuto rčení se
budeme ještě několikrát vracet, i když mnohá řešení technicky realizovatelná jsou, nejsou
ekonomicky v současné době životaschopná.
Z tohoto hlediska je možno konstatovat, že teplo je v současné době možné
ekonomicky akumulovat v malých množstvích a krátkodobě, tedy po dobu řádově dní
(zásobníková příprava teplé vody).
Elektřinu lze ekonomicky akumulovat velice špatně. Jedním z ještě únosných řešení
akumulace elektřiny ve větším množství jsou přečerpávací vodní elektrárny. Akumulátory ve
spotřební elektronice, záložní akumulátory atd. nelze považovat za ekonomické z hlediska
samotné akumulace elektřiny, ale tato technická řešení přinášejí další užitné hodnoty jako
třeba mobilitu, zabezpečení určitého systému při výpadku elektrické sítě. Jsou to tedy další
přínosy navíc, které tato řešení dělají ekonomicky životaschopnými, avšak jen při daném
použití. Nelze však tato řešení akumulace považovat za racionálně realizovatelná např. na
úrovni celé naší elektrizační soustavy.
Z toho důvodu je možno zjednodušeně říci, že se musí v každou chvíli vyrábět právě
tolik elektřiny, kolik se vyžaduje na straně spotřeby. Pokud vznikne velká disproporce mezi
výrobou a spotřebou, ať už je elektřiny v síti více nebo naopak méně než je okamžitá
spotřeba, dochází k výpadku elektrizační sítě, tzv. blackoutu.
4.1.3

Transportovatelnost

Obecně lze definovat transportovatelnost jako schopnost technicky a ekonomicky
dopravit energii z jednoho místa na druhé, tedy zpravidla z místa výroby do místa spotřeby.
Elektřina je transportovatelná velmi dobře i na velké vzdálenosti. Ztráty v rozvodné
elektrizační síti se pohybují okolo 5 až 9 %.
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Pozn. V době průmyslové revoluce vyvstala nutnost řešení problému jak přepravit energii
produkovanou parními stroji z místa výroby do místa vzdálené spotřeby. Jedním z tehdy
futuristických návrhů byl přenos mechanické energie pomocí systému mnoha transmisních
hřídelů vedoucích napříč krajinou (podobě jako dnes elektrická vedení), které by přenášely
energii ve formě kroutícího momentu. Představy vycházely ze skutečnosti, že tyto systémy byly
tehdy běžně používány lokálně v rámci dílen (doporučuji si tohoto způsobu povšimnout při
návštěvě historické funkční brousírny v Harrachovské sklárně, kde je pohonem vodní
turbína). Praxe však brzy ukázala, že tento způsob je pro dálkový přenos nerealizovatelný
díky vysoké míře mechanických ztrát, nákladnosti údržby atd. Teprve využití vlastností
elektřiny umožnilo oddělit místo produkce od místa spotřeby, což vedlo až k vybudování
propojených energetických elektrizačních sítí na úrovni kontinentů.
V porovnání s elektřinou je transportovatelnost tepla potrubními rozvody velmi
omezená především vzhledem k míře tepelných ztrát, které snižují teplotní úroveň
dopravovaného tepla, a zpravidla nutností cirkulace teplonosné látky, tedy použití alespoň
dvoutrubkového rozvodu. Třecí ztráty proti proudění je pak nutno překonávat oběhovými
čerpadly. Běžné horkovody v rámci distribuční sítě jsou dnes prováděny jako předizolované v
bezkanálovém uložení a tepelné ztráty jsou ve výši do 5 % přenášeného topného výkonu.
Jeden z nejdelších horkovodů na světě o délce 34 km je v České republice a dodává
teplo z uhelné elektrárny v Mělníku EMĚ I do Prahy.
Transportovatelnost tepla v současných technicko-ekonomických podmínkách je tedy
omezená na regionální vzdálenosti řádově v desítkách kilometrů.
4.1.4

Spolehlivost dodávek energie

Spolehlivost dodávek energie udává schopnost energetické výrobny dodávat produkt
v takové jakosti (především množství a kvalitě), která je v daný okamžik případně po určitou
dobu spotřebičem požadovaná. Pod pojmem výrobna je myšleno jakékoliv zařízení, které
z primárního (přírodního) zdroje energie převede energii na námi požadovaný produkt (zde
teplo a elektřinu). Může to být uhelná či jaderná elektrárna, teplárna, výtopna ale i tepelný
solární kolektor či fotovoltaická elektrárna.
Spolehlivost dodávek energie je komplexní vlastností, kterou ovlivňuje celá řada
ostatních dílčích vlastností jak zdroje, výrobny i produktu (obr. 37).

Obr. 37 Schéma vazeb energetických výroben
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Krátce se zmiňme, že úplně stejné hodnocení, jako teď provádíme u produktu, tedy
výstupu z energetické výrobny, můžeme provést na vstupu do energetické výrobny, tedy
zhodnotit vlastnosti přírodních zdrojů energie, které výrobna využívá. Protože se v této
kapitole věnujeme spolehlivosti dodávek, zaměřme se na akumulovatelnost zdroje energie,
která hraje v celém řetězci významnou roli.
Uhlí, ropu, zemní plyn, jaderné palivo, biomasu, vodu ve velkých vodních
elektrárnách lze ekonomicky akumulovat, to znamená, že jsou k dispozici nastane-li na straně
spotřeby vyšší požadavek dodávky produktu. To však nelze říci o větrné a sluneční energii,
kde je energetická výrobna velmi závislá na proměnlivosti, nespolehlivosti těchto přírodních
zdrojů. Tedy, nejsme-li schopni akumulovat sluneční záření a zároveň nejsme schopni
ekonomicky akumulovat elektrickou energii, jsou energetické výrobny solární elektrárny
v současné době zdrojem elektřiny velmi nestabilním a nespolehlivým. Proto jsou tyto
samostatné výrobny správcem elektrizační sítě nepříliš „oblíbené“, neboť nechávají stabilitu
sítě, a tím i finanční náklady na udržování záložních zdrojů v pohotovosti, na něm. Tedy,
přijde-li obrazně řečeno na fotovoltaickou elektrárnu velký mrak musí někde zareagovat
spolehlivý rychle regulovatelný zdroj a zvýšit svůj výkon nebo musí najet zdroj záložní. To
vše ale stojí správce elektrizační sítě nějaké peníze, které se však u nás v současné době
provozovateli nespolehlivé elektrárny neúčtují a rozúčtovávají se spotřebiteli.
Pozn. Velmi nerad čtu v denním tisku zprávy typu: „... byla uvedena do provozu fotovoltaická
elektrárna, která ZABEZPEČÍ dodávku elektrické energie pro x domácností.“ V tu chvíli
rozhořčeně zvolám: „Tak je odpojte od centrální elektrické sítě a uvidíme!“ Samozřejmě, bez
akumulace, a to ekonomické, která zatím není bohužel k dispozici, nelze hovořit o
ZABEZPEČENÍ. Za lepší znění (i když pro laickou veřejnost asi stejně matoucí) bych
považoval „... byla uvedena do provozu fotovoltaická elektrárna, která ročně vyrobí tolik
elektrické energie jako spotřebuje x domácností.“
Určitým řešením tohoto problému jsou tzv. virtuální elektrárny. Jedná se o seskupení
elektráren různých typů někdy i v různých lokalitách, které jsou provozovány tak, aby
dohromady dodávaly do sítě stabilní výkon. Může se jednat např. o spojení fotovoltaické
elektrárny na jižní Moravě, větrné farmy v Krušných horách, vodní elektrárny a
kogeneračních jednotek na zemní plyn i bioplyn. Nebude-li svítit Slunce, výrobu
fotovoltaických elektráren převezmou jednotky na zemní plyn. Zde přechází odpovědnost za
stabilitu dodávky na majitele virtuální elektrárny. Je to ale zase otázka ekonomiky,
kogenerační jednotka, která bude plnit funkci vyrovnávajícího zdroje, nebude mít takovou
dobrou návratnost jako samostatně pracující jednotka s vyšší dobou využití, nicméně je třeba
provést ekonomickou rozvahu přes celou virtuální elektrárnu, vč. případných dotovaných cen,
dodávky elektřiny ve špičkách ap.
Dalším stupněm je zavádění tzv. inteligentní sítí, neboli smart grids, kde se do
optimalizace navíc zahrnuje i sofistikované řízení spotřebičů.
Co se týče tepla, lze říci, že přizpůsobíme-li technické aplikace jeho krátkodobé
akumulovatelnosti, je možno zajišťovat jeho dodávku spolehlivě.
Shrneme-li vlastnosti obou produktů, tak elektřina je výborně transformovatelná,
výborně transportovatelná, má však špatné možnosti akumulace a její dodávka ze solárních
zařízení v naši podmínkách je nespolehlivá, a to ji předurčuje pro dodávky do celostátní sítě.
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Teplo je omezeně transformovatelné (dle výše své teploty a teploty okolí), je
transportovatelné na kratší vzdálenosti a nespolehlivost primárního zdroje je možno
kompenzovat krátkodobou akumulací tepla. Tyto vlastnosti předurčují, že teplo ze solárních
zařízení v naši podmínkách musí být spotřebováno v místě nebo blízkém okolí, a to
maximálně během několika málo dní, co bylo vyprodukováno.
Pokud umí solární zařízení produkovat teplo o vysoké teplotě cca 400 °C a více
(vysoká práceschopnosti), potom by bylo energetickým „hříchem“ využít toto teplo pro ohřev
vody, pro tento účel nám stačí nízkopotenciální potenciální teplo na úrovni třeba 70 °C
produkované levnějšími, ale pro tento účel i účinnějšími typy solárních zařízení. Teplo z
vysokoteplotních solárních zařízení se proto dále transformuje v tepelných obězích na
mechanickou práci a pak dále na elektřinu.
Ve schématu na obr. 38 je pod pojmem nízkopotenciální teplo myšleno teplo o teplotě
do 100 °C, středněpotenciální v rozmezí 100 až 400 °C a vysokopotenciální nad 400 °C.

4.2 Pasivní a aktivní systémy
Na schématu (obr. 38) je naznačeno jedno z možných rozdělení solárních systémů.
Prvotní dělení je na systémy pasivní a aktivní.
Pasivními systémy jsou nazývána taková architektonická řešení staveb, kdy se
maximalizují tzv. vnější tepelné zisky od oslunění k zajištění či podpoře vytápění v průběhu
topné sezóny. Přenos tepla se děje pouze přirozenou cestou bez pomoci zvláštních
technických zařízení a energetických rozvodů.
Aktivní solární systémy se od pasivních odlišují tím, že sběrné zařízení a celý systém
vč. např. akumulace je řešen jako samostatná technické instalace, která funkčně nesouvisí
s budovou. Přenos energie probíhá pomocí energetických rozvodů (potrubí, elektrických
vodičů).
Rozdělení na aktivní a pasivní nemusí být jednoznačné, existuje celá řada technických
řešení, které jsou kombinací obou.
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Obr. 38 Rozdělení solárních systémů
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4.2.1

Pasivní systémy

Využívání pasivních solárních systémů možno považovat za nejsnáze dostupný a
z dlouhodobého hlediska spolehlivý a perspektivní způsob zvyšování podílu energie na
vytápění z obnovitelných zdrojů.
Pasivní systémy jsou využívány v tzv. solární architektuře. Je to takové
architektonické a stavební řešení budovy, které je vědomě zaměřené na využití solárních zisků
v topném období, a to přímo stavbou jako takovou, bez dalších doplňujících mechanických a
strojních prvků. Toho je dosahováno především dispozicí samotné stavby a orientací
průsvitných částí obvodového pláště směrem na jih, vč. použití zimních zahrad, skleníků. U
rodinných domů je to třeba i snaha o umístění obytných místností jako jsou obývací a dětské
pokoje na tuto jižní stranu budovy. Na severní straně jsou pak situovány komory, spíže,
garáže, a to s malými okny. Dále sem spadá i využití tzv. transparentních izolací.
Velký rozmach pasivního využívání slunečního záření je dán především rozvojem
technologií výroby nových typů zasklení oken s výrazně zlepšenými tepelně-izolačními
vlastnostmi. Běžně komerčně dostupná jsou již zasklení se součinitelem prostupu tepla pod
úrovní 2 W.m-2.K-1.
Tímto se stává zasklení orientované směrem k jihu z hlediska celkové tepelné bilance
během topného období energetickým přínosem. Již obyčejné dvojsklo orientované k jihu je
z hlediska energetické bilance topného období pro místnost de facto zdrojem tepla, neboť
množství sluneční energie, které přes něj přichází do místnosti je větší než tepelné ztráty
z místnosti ven viz tab. 4.1. Vysoce kvalitní tepelně izolační zasklení s nízkou tepelnou
ztrátou má však na druhé straně nejmenší přínos ze sluneční záření, neboť se sluneční paprsky
na každém skle či pokovení částečně odráží či pohlcují.

Druh zasklení

Přínos
v otopném
období

Ztráty
tepla

Bilance

[kWh/(m2 . rok)]
jednoduché zasklení

546

344

-202

dvojsklo

273

304

31

dvojsklo s pokovením

141

268

127

trojsklo

94

280

186

trojsklo s pokovením

66

192

126

dvojsklo + Heat Mirror

103

160

57

Tab 4.1 Přibližné hodnoty tepelných ztrát, zisků a celková bilance různých typů zasklení pro
orientaci směrem k jihu
http://www.ekowatt.cz/cz/informace/obnovitelne-zdroje-energie/energie-slunce---slunecniteplo-ohrev-vody-a-vzduchu
Použití prosklených ploch směrem k jihu může v letních měsících přinášet problém v
nepřiměřeném přehřívání místností. Tomuto lze zabránit instalací stínících prvků jako jsou
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vnější rolety, žaluzie či okenice. Vnitřní žaluzie jsou méně vhodné, protože teplo vytvořené
z paprsků, které se na nich po průchodu zasklením absorbují, již zůstává uvnitř místnosti.
Jako stínící prvek může sloužit i správně navržená střecha. Je nutno navrhnout
předsunutí střechy tak, aby v zimě, když je Slunce v poledne nízko nad obzorem, sluneční
paprsky vstupovaly přes okno do místnosti, v létě, je-li Slunce nad obzorem vysoko, tak aby
v období kolem poledne střecha zastiňovala okna před slunečními paprsky (obr. 39).

Obr. 39 Předsunutí střechy pro stínění okna v letním období
Praktická ukázka je pak na následujících fotografiích budovy školky v Ostravě –
Proskovicích.

Obr. 40 Zimní a letní stínění střechou
Na podobném principu jsou využívány tzv. slunolamy, které se používají zvláště na
administrativních budovách. Mají tvar žaluzií a jsou umísťovány nad okny.

Obr. 41 Slunolam
http://www.agima.cz/foto%20exter/slunolamy.jpg
Shrnutí praktických zásad řešení pasivních systémů:
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 budova by měla být orientována podélně směr východ – západ,
 jižní průčelí budovy by mělo mít možnost být při slunném dni v topném období osvíceno
cca od 9 do 15 hod,
 trvale či často využívané vnitřní prostory vyžadující denní světlo, vytápěné na vyšší teploty
by měly být situovány na jižní straně,
 méně užívané prostory by měly být situovány na severní straně budovy s minimalizací
zasklení,
 využívání prostředků pro stínění k zamezení vniknutí přímého slunečního záření do
vnitřních prostor v letním období
 návětrná strana pro převládající větry by měla být chráněná
 dotčené stavební konstrukce musí mít vhodné vlastnosti pro absorpci, akumulaci a zpětnou
distribuci tepla

Principielně je možno rozlišovat tři systémy.
4.2.1.1 Přímý systém
Sluneční záření se nechá okny vstoupit do místnosti. Masivní podlaha, jejíž povrch
plní funkci absorbéru, je spolu se stěnami akumulátorem tepla transformujícího se ze
slunečního záření. V noci je pak akumulované teplo zpětně vyzařováno do místnosti.
Tento systém vyžaduje určité barevné řešení interiéru, masivnost stavebních
konstrukcí, podlaha by neměla být pokryta kobercem.

Obr. 42 Přímý systém
http://passivesolar.sustainablesources.com
4.2.1.2 Nepřímý systém
U nepřímých systémů je absorpční a akumulační konstrukce vlastně vnější konstrukcí
budovy. Příkladem tohoto systému jsou tzv. Trombeho stěny, kdy je vnější stěna se
začerněným povrchem kryta ještě zasklením. Zavíráním a otvíráním ventilačních otvorů se
pak mění topný režim. Přes den je využíváno teplého vzduchu, který se ohřeje ve vzduchové
mezeře a samovolně proudí do místnosti, v noci se pak využívá naakumulovaného tepla
v masivní stěně absorbéru.
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Obr. 43 Nepřímý systém – Trombeho stěna
http://passivesolar.sustainablesources.com
4.2.1.3 Izolační systém
Zde je využito předsazených prostorů, které zpravidla nepatří do hlavních obytných
ploch. Jsou to např. skleníky, zasklené lodžie či balkóny. Tyto de facto vzduchové mezery
zvyšují izolační schopnosti obvodové konstrukce. Těchto systémů je možno použít podobně
jako nepřímých systémů k vytápění nebo podpoře vytápění vnitřních prostor.

Obr. 44 Izolační systém
http://passivesolar.sustainablesources.com
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4.2.1.4 Pasivní větrací systém
Tento systém využívá komínového efektu (tzn. rozdílné hustoty teplejšího a
chladnějšího vzduchu) a může být použit v letních měsících pro větrání budovy. Pokud
uzpůsobíme skleník tak, aby z něj mohl teplý, Sluncem ohřátý vzduch odcházet, vznikne ve
skleníku podtlak, který zajistí, že spodními průduchy bude do prostoru skleníku nasáván
vzduch z budovy, který se zde následně ohřeje. Nasávání čerstvého vzduchu může být
provedeno na severní straně budovy.

Obr. 45 Příklad využití pasivního systému pro větrání
http://passivesolar.sustainablesources.com
4.2.1.5 Transparentní izolace
Principem transparentní izolace je umístění průsvitného ale zároveň dobře tepelněizolačního materiálu na vnější stěnu budovy. Používaným materiálem jsou umělé hmoty např.
polyakrylát a polykarbonát. Konstrukce je tvořena ze struktury kanálků podobně jako včelí
plástev. Může být překryta sklem, ale některé nové konstrukce již toto nevyžadují.
Pokud je v zimě Slunce nízko nad obzorem, sluneční paprsky strukturou procházejí a
jsou absorbovány na vnější zdi. Povrch vnější zdi za izolací se zahřívá a buď je teplejší než
vnitřek budovy, potom teplo proudí do budovy a vytápí ji. V případě, že je dosažená teplota
povrchu vnější zdi nižší než uvnitř, ale přesto vyšší než teplota venkovního vzduchu, pak se
tímto snižuje tepelná ztráta budovy. V letních měsících, kdy je Slunce vysoko nad obzorem
pak struktura velkou část slunečního záření odráží.
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Obr. 46 Princip transparentní izolace
http://passivesolar.sustainablesources.com
4.2.2

Aktivní systémy

Základní dělení aktivních systémů je na systémy termosolární (také někdy nazývané
fototermální) a systémy fotovoltaické. Termosolární systémy transformují sluneční záření
v teplo, fotovoltaické přímo v elektřinu.
Termosolární systémy se pak dělí na systémy koncentrační, kde je sluneční záření
nejdříve opticky koncentrováno zrcadly či čočkami. Koncentrací paprsků lze dosáhnout
vyšších provozních teplot než když jsou sluneční paprsky pohlcovány přímo plochou.
Při vysokých stupních koncentrace lze získat teplo o vysoké teplotě, a to lze použít
k další energetické transformaci na elektřinu pomocí tepelných oběhů.
Pro úplnost lze pro transformaci vysokopotenciálního tepla na elektřinu využít i
alternativních přímých způsobů, kde není meziproduktem mechanická práce, ale teplo se
přímo transformuje na elektřinu (termoelektrická a termoemisní přeměna).
U plochých systémů ke koncentraci nedochází.
Teplo získané absorpcí slunečního záření je nutné z místa jeho produkce odvádět
teplonosnou látkou. Podle stavu teplonosné látky se pak obecně tyto systémy dělí na
kapalinové a plynové, přičemž u plynových v naprosté většině převládají systémy se
vzduchem. U koncentračních systémů jsou pro úplnost ve schématu uvedeny tavící pece, kdy
koncentrované sluneční paprsky mohou dopadat na tuhou látku a tu přímo tavit.
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5

TERMOSOLÁRNÍ SYSTÉMY

5.1 Ploché solární kolektory
Plochý solární kolektor je základním představitelem transformačního zařízení, kterým
lze přeměnit sluneční záření v teplo.
Běžná konstrukce plochého kolektoru je naznačena na obr. 47.

transparentní vrstva – nejčastěji sklo
absorbér a systém odvodu tepla (nejčastěji kapalina v trubičkách)
IZOLACE (nejčastěji minerální vlna)
Nosný rám
Obr. 47 Řez plochým solárním kolektorem

Obr. 48 3D řez plochým solárním kolektorem Thermosolar TS 510
http://www.thermosolar.sk/UserFiles/Image/Kolektory/TS500H-rez.png
Sluneční záření prochází nejprve transparentní neboli průsvitnou vrstvou, což bývá
nejčastěji sklo. U současných solárních kolektorů se již nejedná o běžné sklo, ale speciální
tvrzené antireflexní sklo s nízkým obsahem železa, které v některých případech nemusí být
ani dokonale průhledné (obr. 49), má však ale vysokou propustnost slunečního záření, solární
transmisi, a to až 91 % . Úloha skla při zpětném vyzařování je stejná, jako byla popsána
v kap. 1.2.1.
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Obr. 49 Solární sklo
http://image.made-in-china.com/2f0j00MCvEAZhKlfge/
Low-Iron-Solar-Glass-3-2mm-4mm-.jpg
Poté co paprsky projdou sklem a vzduchovou mezerou dopadnou na povrch absorbéru.
Absorbér tvoří u moderních kolektorů plech nejčastěji měděný či hliníkový, který je ze strany
transparentní vrstvy povrchově upraven tak, aby na něm vznikla speciální vrstva. Tato vrstva
vytváří povrch, který má schopnost velmi dobře absorbovat fotony slunečního záření, ale
velice špatně vyzařovat fotony z infračervené oblasti kolem pracovních teplot absorbéru, což
je cca do 100 °C.
Povrchům, které mají tyto vlastnostmi se říká selektivní povrchy nebo vrstvy.
Obchodní názvy často používaných vrstev jsou TINOX a SUNSELECT. Výrobci
v technických listech uvádí dvě hodnoty, a to solární absorbivitu (tzn. jak dalece je povrch
schopen pohltit sluneční záření) a termální emisivitu (schopnost vyzařovat energii zpět do
okolí, ale při vlnových délkách odpovídajících infračervené oblasti). U obou zmíněných typů
se hodnoty absorbivity pohybují okolo 95 % a termální emisivity okolo 5 %.
Názorně bychom výhodnost těchto povrchů zjistili tak, že bychom vzali tři stejné kusy
tenkého měděného plechu. V jednom případě bez povrchové úpravy, v druhém případě
natřeným matnou černou barvou na školní tabule a v třetím případě s nanesenou selektivní
vrstvou. Tyto plechy bychom vystavili slunečnímu záření a měřili jejich povrchovou teplotu.
Neupravený plech velkou část slunečního záření odrazí a tak bude nejstudenější. Plech
natřený barvou na tabule sice značnou část záření pohltí (až 95 %), tady je srovnatelný se
selektivní vrstvou, ale v infračervené oblasti bude mít snahu opět poměrně velkou část energie
(~ 45 %) vyzářit (obr. 50). Nejteplejší bude plech se selektivním povrchem.
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Solar absorption α= 95%
Thermal emissivity ε = 45%

Solar absorption α= 95%
Thermal emissivity ε < 4%

Obr. 50 Srovnání energetické bilance záření povrchu s černou barvou a speciálního
selektivního povrchu TINOX
http://www.almecogroup.com/library/pagination/images/absorber_energy_trap.jpg
Při průchodu paprsků sklem a dopadu paprsků na absorbér dochází k optickým
ztrátám. Jsou to ztráty slunečního záření při průchodu sklem (při odrazu a pohlcení) a k těmto
patří i ztráty odrazem od absorbéru. Míru těchto ztrát popisuje veličina nazývaná optická
účinnost označovaná jako 0.
Působením absorpce slunečních paprsků se absorbér zahřívá na vyšší teplotu než je
teplota okolí kolektoru. Pokud by z kolektoru nebylo cíleně odváděno teplo, postupně by
zvyšoval svoji teplotu až na takovou úroveň, kdy by se součet jeho optických (ztráty odrazem)
a tepelných ztrát vyrovnal solárnímu příkonu. Tomuto stavu se říká stagnační stav kolektoru.
V případě, že je z kolektoru odváděno účelně teplo, bude při ustáleném stavu v rovnováze
energie přicházející ze Slunce a proti tomu odvedené teplo a optické a tepelné ztráty
kolektoru.
Pro 1 m2 kolektoru pak můžeme napsat (dle obr. 51) zjednodušenou rovnici
(zjednodušenou, protože zanedbává určité skutečnosti, o kterých bude pojednáno dále) této
energetické (výkonové) energetické bilance
q   0  G  WZ 1  WZ 1

[W/m2]

kde

q [W/m2]

měrný tepelný výkon kolektoru

 0 [-]

optická účinnost kolektoru

G [W/m2]

intenzita celkového záření dopadající kolmo na kolektor

 0  G [W/m ]

měrné množství záření pohlcené absorbérem a přeměněné v teplo

Wz1, Wz2 [W/m2]

měrné tepelné ztráty přední resp. zadní stranou kolektoru

2
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(41)

Další označené veličiny na obr. 51 pak znamenají
te1, te2

teploty venkovního vzduchu na přední resp. zadní straně kolektoru

k1, k2 [W/(m2.K)]

součinitel prostupu tepla přední resp. zadní stranou kolektoru

t1, t2

teplota vstupní resp. výstupní teplonosné tekutiny

ts

střední teplota absorbéru

Obr. 51 Specifikace energetických vstupů a výstupů
Měrný (plošný) tepelný výkon q je definován jako celkový tepelný výkon kolektoru

Q [W] vztažený na vztažnou plochu kolektoru S [m2]
q 

Q
S

[W/m2]

(42)

Součinitele k1 a k2 [W/(m2.K)] popisují mimo jiné i tepelně – izolační vlastnosti
konstrukce přední a zadní stěny kolektoru. Je-li tedy k1= 1,2 W/(m2.K) potom jedním metrem
čtverečním přední stěny kolektoru při teplotním rozdílu ts-te1 = 1 K (= 1 °C) projde do
okolního prostředí číselně tepelný výkon (ztráta) 1,2 W. Při teplotním rozdílu 5 K to už bude
6 W ap. Protože je na zadní straně kolektoru tepelná izolace, jsou ztráty zadní stranou výrazně
menší. Spojení „mimo jiné“ uvedené na začátku tohoto odstavce je uvedeno proto, že k1 a k2
závisí dále např. i na rychlosti a směru větru, který kolektor ofukuje.
Dosazením vztahů pro měrné tepelné ztráty Wz1 a Wz2 z obr. 51 do výrazu (41)
dostaneme
q   0  G  k1  (t s  t e1 )  k 2  (t s  t e 2 )

[W/m2]

(43)

kde střední teplotu absorbéru můžeme v této zjednodušené bilanci stanovit jako průměrnou
hodnotu teploty vstupní a výstupní teplonosné tekutiny, tedy
ts 

t1  t 2
2

[°C]
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(44)

Vztah (43) platí pro energetickou bilanci kolektorů, které budou umístěny tak, že
teplota vzduchu před přední a zadní stranou bude rozdílná. To může nastat u kolektorů, které
jsou zabudovány podobně jako střešní okna přímo v konstrukci střechy, nebo ve fasádě. Pro
většinu kolektorů umístěných jinak než v konstrukci budovy bude ale platit, že te1 = te2. Potom
pro stejné te1 = te2 = te lze vztah (43) zjednodušit a upravit na
q   0  G  k1  k 2   t s  t e 

[W/m2]

(45)

Na základě této rovnice lze odvodit vztah pro účinnost kolektoru  a to tak, že tuto rovnici
podělíme intenzitou celkového záření dopadající kolmo na kolektor G [W/m2]



q
G

  0  k1  k 2  

t s  te 
G

[-]

(46)

[-]

(47)

Provedeme-li rozbor jednotlivých veličin z hlediska, zda jsou více závislé na
konstrukčním provedení kolektoru nebo na provozních podmínkách, můžeme konstatovat, že
optická účinnost 0 a součinitele prostupu tepla k1 a k2 jsou především závislé na konstrukci
t  t 
kolektoru (kvalita skla, absorbéru, tepelné izolace), kdežto člen s e [K.m2/W] specifikuje
G
provozní podmínky kolektoru (teplotu vstupní resp. výstupní tekutiny, teplotu venkovního
vzduchu, intenzitu dopadajícího záření). Tento člen je nazýván redukovanou teplotou a bývá
označován jako Tm*.
Lze tedy napsat vztah pro účinnost kolektoru jako

   0  k1  k 2   Tm*

[-]

(48)

Budeme-li uvažovat, že optická účinnost 0 a součinitele prostupu tepla k1 a k2 jsou
konstanty, pak má vztah (48) lineární neboli přímkovou charakteristiku (obr. 52).

Obr. 52 Porovnání lineární účinnostní charakteristiky a skutečné charakteristiky kolektoru
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Provedeme-li experimentální měření účinnostní charakteristiky nedostaneme přesně
lineární průběh, ale dostaneme nelineární křivku, která je v obr. 52 popsána jako Skutečná
charakteristika. Tento rozdíl je především zapříčiněn tím, že ve výše uvedené bilanci, kterou
jsme nazvali zjednodušenou, byly zanedbány ztráty radiací (sáláním). Tepelné ztráty
charakterizované součiniteli prostupu tepla k1 a k2 zahrnovaly přenos tepla jen vedením a
prouděním.
Zatímco jsou tyto ztráty vedením a prouděním závislé na rozdílu teplot lineárně
připomeňme ~ (ts-te), u radiace jsou ztráty úměrné rozdílu 4. mocnin absolutních teplot
vzájemně se ovlivňujících těles, neboť energie vyzařování tělesa je závislá na 4. mocnině
absolutní teploty – viz vztah (11) popisující Stefan-Boltzmannův zákon pro černé těleso.
Jako první těleso se u kolektorů považuje absorbér, který vyzařuje svou energii vůči
druhému tělesu, zde pro jednoduchost přepokládejme vůči okolnímu vzduchu. To znamená,
že pokud bychom chtěli fyzikálně přesně zohlednit ztráty kolektoru radiací, byly by tyto
ztráty úměrné rozdílu 4. mocnin absolutních teplot (tzn. v Kelvinech) - střední teploty
absorbéru a teploty okolního vzduchu, tzn. (Ts4 - Te4).
Vzhledem k reálně možným velikostem rozdílů těchto teplot během provozu
termosolárních kolektorů je možno člen (Ts4 - Te4) prakticky nahradit nelineárním členem
druhého řádu avšak vycházejícím nikoliv z rozdílu 4. mocnin, ale 2. mocniny rozdílu teplot
(ts - te)2. Z tohoto důvodu jsou pak experimentálně získané účinnosti kolektoru pro různé
provozní podmínky (Tm*) prokládány regresní rovnicí tvaru

  0  a1  Tm*  a2  G  Tm*

2

[-]

(49)

kde
a1 [W/(m2.K)]

lineární člen regresní účinnostní rovnice, lze zjednodušeně chápat že
a1 = k1+k2

a2 [W/(m2.K2)]

nelineární člen regresní účinnostní rovnice

Protože je tepelná ztráta radiací v účinnostní charakteristice závislá pouze na
2. mocnině rozdílu teplot a nikoliv i na 2. mocnině dopadající intenzity celkového slunečního
záření, pak je při použití redukované teploty Tm* jako proměnné, nutno nelineární část rovnice
vynásobit intenzitou G. Proto se také tento vztah často vyjadřuje ve tvaru

  0  a1

2


t s  te 
t s  te 

a 

G

2

[-]

G

(50)

Nutno ještě zmínit další hlavní zjednodušující předpoklady, které jsme v předchozí
zjednodušené energetické bilanci vedoucí k odvození lineární účinnostní charakteristiky
udělali. Bylo to zanedbání tepelných ztrát bočních stěn a zanedbání toho, že střední teplota
absorbéru (plechu) není úplně totožná se střední teplotou vstupující a vystupující teplonosné
tekutiny. Ačkoliv je tento postup nepřesný, velice dobře se pomocí něj vysvětluje, proč je
účinnostní charakteristika prezentována právě v závislosti na redukované teplotě.
U druhého zjednodušujícího předpokladu se krátce zastavme a řekněme za jakých
podmínek dojde k co nejmenšímu rozdílu mezi oběmi středními teplotami. První podmínka,
která se okamžitě nabízí, je, že to bude v případě, když bude spoj mezi absorbérem a
trubičkami sběrného systému odvodu tepla z hlediska vedení tepla co nejdokonalejší. Druhá
podmínka, méně nápadná, říká, že to bude v případě, kdy jednotlivé trubičky sběrného
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systému budou mít mezi sebou co nejmenší vzdálenost – tedy aby teplo nemuselo putovat
plechem absorbéru až k místu kde je připojena trubička. Ze zmíněného vyplývá, že určitým
krajním ideálem by bylo řešení, kdyby žádné trubičky vůbec nebyly a pod absorbérem by byl
další plech. Mezi tímto plechem a absorbérem by protékala rovnoměrně po celé ploše
tekutina. Právě zajištění rovnoměrnosti rozdělení proudící tekutiny po celé ploše je jedním
z hlavních důvodů, proč se toto řešení prakticky nevyskytuje. Není to až tak technický, ale
hlavně ekonomický problém viz úvaha v kap. 4.1.2. Další problémy jsou mj. zajištění
dostatečné tuhosti této „dvouplechové“ konstrukce, zvětšení objemu tekutiny v kolektoru má
vliv na jeho dynamické tepelné vlastnosti – např. se pomaleji zahřívá, aj.
Z toho důvodu se nejčastěji používá (jako technicko-ekonomické optimum)
konstrukce s roztečí trubiček sběrného systému okolo 10 cm a absorbér není tvořen jediným
plechem, ale je tvořen z jednotlivých plechových lamel.
Spoje jsou řešeny dle různých výrobců např. pájením, ultrazvukovým či laserovým
svařováním (obr. 53), zalisováním aj. Jakákoliv nedokonalost spoje, když se výrazně zmenší
velikost kontaktních ploch nebo se dokonce mezi trubičku a plech absorbéru dostane vzduch,
vede ke snížení schopnosti přenosu tepla z absorbéru do tekutiny, a tím i k snížení účinnosti
kolektoru.

Obr. 53 Provedení spojení lamely absorbéru se sběrnou trubkou pomocí laserového
svařování fy MIRO-THERM

Při experimentálním měření účinnosti kolektoru se vychází ze vztahu (46) upraveném
rozšířením zlomku měrných hodnot (vztažených na 1 m2) na celkové hodnoty



q q  S
Q


G GS GS

[-]

(51)

kde
S [m2]

vztažná plocha kolektoru

Celkový tepelný výkon kolektoru
je možno stanovit na základě měření
hmotnostního průtoku teplonosné tekutiny a jejího rozdílu teplot na vstupu a výstupu
z kolektoru jako
Q  m  c  t 2  t1 

[W]
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(52)

kde

m [kg/s]

hmotnostní průtok teplonosné tekutiny kolektorem

c [J/(kg.K)]

měrná tepelné kapacita teplonosné tekutiny protékané kolektorem

Protože vyvstala nutnost získávat hodnověrné energetické údaje o vlastnostech
kolektorů, které by umožnily i vzájemné srovnání kolektorů různých výrobců mezi sebou, byl
v této oblasti přijat soubor celoevropsky platných norem. Jednou z nich je česká
implementace ČSN EN 12975-2 (730301) Tepelné solární soustavy a součásti - Solární
kolektory - Část 2: Zkušební metody.
Mezi uznávané evropské zkušebny, které provádí toto testování, patří švýcarský
Institut für Solartechnik SPF v Rapperswilu (www.solarenergy.ch), který na svých
internetových stránkách zveřejňuje výsledky testů.
Jaké údaje můžeme z dokumentu získat představuje příklad tzv. Test reportu, který je
uveden pro klasický plochý kolektor českého výrobce v příloze 9.2.
V úvodu se mj. uvádí základní geometrické údaje kolektoru, a z nich vycházející
velikosti určitých ploch. Jejich definice je patrná z následujícího obrázku.
~ Celko vá plocha
~ Apertura
~ Plocha absorbéru

Obr. 54 Definované plochy na solárním kolektoru

Celková (Gross) plocha je celková půdorysná plocha, tedy vše vč. rámu.
Apertura je opticky aktivní plocha, tedy plocha kterou mohou paprsky projít do vnitřního
prostoru kolektoru, nejčastěji je to plocha zasklení.
Dále jsou zde uváděny rozsahy doporučených objemových průtoků a již dříve zmíněná
stagnační teplota. Tato stagnační teplota je určována pro přesně definované podmínky. Přes
kolektor neproudí žádná tekutina, tzn. že je „odstaven‘ a zároveň na něj přichází intenzita
slunečního záření o velikosti 1000 W/m2 při teplotě okolního vzduchu 30 °C. Jde tedy o
„letní“ případ, když není odběr tepla, akumulační nádoba je již „nabitá“ a sluneční energii
z kolektoru tedy nelze dále využít, takže se zastaví průtok tekutiny přes kolektor. Tuto
stagnační teplotu lze stanovit na základě vztahu (50), pokud účinnost kolektoru položíme
rovnu nule. Výpočet vede na řešení kvadratické rovnice s fyzikálně reálným kořenem střední
teploty ts (průsečík vodorovné osy s křivkou účinnostní charakteristiky).
Kromě jiných údajů je zde dále schématicky naznačena v řezu konstrukce kolektoru.
Prezentace výsledků ve formě grafů začíná průběhem celkového tepelného výkonu
kolektoru Q [W] (Peak Power per collector unit Wpeak). Jedná se o celkový tepelný výkon
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kolektoru při konstantním ozáření intenzitou 1000 W/m2, přičemž vodorovná osa představuje
rozdíl střední teploty kolektoru (zde již stanovená z dobře měřitelných teplot vstupní a
výstupní protékající tekutiny).
Vedlejší graf (Relative efficiency ) prezentuje jednu nejdůležitějších informací, a to
průběh účinnostní charakteristiky kolektoru ve formě, jak byla již výše uvedena, tedy jako
funkci  = f(Tm*), přičemž je při měření udržována konstantní hodnota celkové intenzity
dopadajícího záření ve výši 800 W/m2.
Lze vysledovat 3 křivky, které odpovídají barevně nadpisu tabulky umístěné pod
grafem. Rozdílnost konstant 0, a1, a2 - vyskytujících se ve vztazích (49) a (50) - je dána tím,
na jaké vztažné plochy kolektoru se vztahují. Jednoduše řečeno, při konstantní hodnotě
intenzity slunečního záření, teplotě okolního vzduchu a střední teplotě kolektoru bude
kolektor dávat vždy stejný tepelný výkon Q [W] – čitatel ve zlomku na konci vztahu (51).
Teď je otázka, co budeme brát jako vstupní energii pro účinnost kolektoru (zářivý příkon –
jmenovatel ~ G.S). Můžeme brát energii dopadající na celou plochu kolektoru (plocha S bude
plocha „Gross“), nebo na (o něco menší) plochu danou zasklením (aperture) nebo na ještě
menší plochu absorbéru. Podíváme-li se znovu na průběh účinnostních charakteristik, tak nyní
je již zřejmé, že křivka vztažená na celkovou plochu kolektoru vychází nejhůře, neboť se do
vstupní energie počítá i záření dopadající na rám kolektoru, které je vlastně neaktivní, kdežto
u plochy vztažené k ploše absorbéru lze veškeré záření považovat za aktivní. Z praktického
hlediska je úplně jedno, které sady konstant budeme používat, ale vždy pak výpočtem získané
měrné hodnoty musíte vynásobit danou vztažnou plochou. Tedy, použijí-li se pro výpočty
konstanty 0, a1, a2 pro vztažnou plochu absorbéru, musí se v celé výpočtu jako s plochou
kolektoru počítat s plochou absorbéru.
Správně by měli solidní výrobci solárních kolektorů ve svých technických listech
uvádět nejen ony konstanty 0, a1, a2, ale i plochy, ke kterým jsou vztaženy viz Technický list
v příloze 9.3.
Někteří výrobci solárních kolektorů neudávají „pro jistotu“ konstanty vůbec. Někteří
uvedou hodnoty, ale neuvedou již vztažnou plochu. V tomto případě se nejčastěji hodnoty
vztahují k absorbéru, protože jak již bylo uvedeno, jsou tyto hodnoty „marketingově“ nejlepší
(dávají zdánlivě oproti „gross“ vyjádření lepší účinnost). U plochých kolektorů nejsou tyto
odchylky příliš velké, ale u trubicových kolektorů, které budou popisovány následně, již
nesprávná kombinace konstant účinnostní charakteristiky a vztažné plochy může vést k velmi
nesprávným výsledkům.
Na dalším grafu (Incident angle modifier IAM ) v příloze 9.2 jsou naznačeny ztráty
odrazem, pokud paprsky dopadají pod jistým úhlem vůči normále plochy tedy kolmý dopad
znamená, že θ = 0. (Na obr. 26 je zde používané θ označeno jako  Jak je patrno z průběhu,
do úhlu 40 ° jsou ztráty téměř stejné jako při kolmém dopadu, poté však začínají ztráty
výrazně stoupat, tzn. onen součinitel česky nazývaný „modifikátor úhlu dopadu“ začíná
klesat. Při úhlu θ = 90 ° jsou paprsky rovnoběžné s plochou, tedy na plochu již nedopadají.
V rámci tohoto testu jsou vyhodnocovány odrazné vlastnosti jak v podélném směru
(longitudinal – ztráty při změně směru ozařování ve smyslu „nahoru –dolů“), tak ve směru
příčném (transversal - ztráty při změně směru ozařování ve smyslu „zprava do doleva“). U
plochých kolektorů vykazují oba směry stejnou hodnotu, avšak u trubicových kolektorů se
mohou rozcházet. Proto bude tato rozdílnost vysvětlena podrobněji až u trubicových
kolektorů.
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Posledním grafem (Pressure drop p) je závislost hydraulické tlakové ztráty kolektoru
na velikosti objemového průtoku.
Posledními údaji na stránce jsou celoroční bilanční údaje, které ukazují, jaký by byl
přínos typových systémů sestavených z těchto kolektorů, pokud by byly provozovány
v daných klimatických podmínkách středního Švýcarska pro uvedené definované účely.

5.2 Trubicové solární kolektory
Vizuální rozdíl mezi plochými kolektory a trubicovými je patrný na první pohled. Co
však bylo příčinou vzniku těchto typů kolektorů?

Obr. 55 Trubicový solární kolektor
http://www.regulus.cz/img/_/p.7127/7127_big.jpg

Připomeňme si druhy přenosu (sdílení) tepla. Sdílení tepla vedením a prouděním
potřebuje ke svému fungování hmotné prostředí, sálání neboli radiace (zde míněn již tok
„infračervených“ fotonů) hmotné prostředí nevyžaduje. U plochých kolektorů je prostor mezi
absorbérem a vnější obálkou kolektoru (což je plocha kolektoru ve styku s okolním
prostředím) vyplněn především vzduchem, případně na zadní straně tepelnou izolací, tedy
v obou případech hmotným prostředím. Přes toto prostředí se teplo (tepelné ztráty) může šířit
vedením, prouděním i sáláním. Odstraníme-li ale z vnitřního prostoru kolektoru hmotné
prostředí a vytvoříme mezi absorbérem a obálkovými konstrukcemi vakuum, budou tepelné
ztráty absorbéru pouze vlivem sálání. Vakuum tedy funguje jako tepelná izolace. V běžném
životě se s tímto druhem izolace setkáváme v např. v termoskách.
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Pozn. Dosti často se za pojmem „vakuum“ schovávají určité konstrukce zasklení oken,
hovorově vakuová skla. Jedná se o konstrukci dvou skel s uzavřeným meziprostorem. Kdyby
bylo v tomto meziprostoru opravdu vakuum, pak tlak vzduchu působící na sklo by byl roven
atmosférickému tlaku, tedy cca 100 000 Pa. Síla působící na 1 m2 plochy skla by díky tomuto
tlaku byla F = p.S = 100 000 . 1 = 100 000 N. Sílu, která by na sklo takto působila, bychom si
mohli vytvořit, když bychom na vodorovně položené sklo položili závaží o půdorysné ploše
1 m2 a hmotnosti 10 tun (gravitační zrychlení pro jednoduchost vzato jako 10 m/s2). Při
dosažení tohoto výsledku si zpravidla všichni studenti uvědomí, že vakuum mezi skly opravdu
není. Prakticky se jedná se nepříliš dobré tepelně izolační skla. Jde o to, že aby obě na
okrajích slepené skleněné tabule k sobě lépe na styčných plochách přilnuly (nerozlepily se),
mají v meziprostoru mírně snížený tlak vzduchu, který je pak s větší jistotou „drží
pohromadě“. Tepelně izolačních vlastností zasklení u moderních oken není tedy dosaženo
vakuem, ale tím, že v meziprostoru je vzduch nahrazen jednoatomárními plyny např. argonem
či kryptonem, které mají v tomto meziprostoru lepší izolační vlastnosti než vzduch složený
převážně z molekul dvouatomárního dusíku a kyslíku, případně aplikací různých vrstev jako
pokovení aj.

5.2.1

Konstrukční řešení

Z výše uvedených důvodů nelze prakticky zajistit aby v plochém kolektoru bylo
vakuum. Proto se přistoupilo ke konstrukcím trubicovým, které jsou díky své válcové
konstrukci schopny velmi vysokému vnitřnímu podtlaku pevnostně odolávat.
Existují dvě hlavní konstrukční koncepce trubicových kolektorů, a to s plochým nebo
válcovým absorbérem.

Obr. 56 Trubicový solární kolektor s plochým absorbérem
Příloha 4

U prvního typu je uvnitř celé skleněné trubice vakuum (až 0,001 Pa) a v tomto
prostředí je umístěn absorbér se systémem odvodu tepla.
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Obr. 57 Trubicový solární kolektor s válcovým absorbérem
Příloha 5

U druhého typu, který bývá často označován jako „Sydney“, je vakuum uzavřeno
pouze v prostoru mezi dvěmi válcovými trubicemi (v řezu obr. 57 v mezikruží). Na vnější
straně vnitřní skleněné trubice je nanesen absorpční povrch. Teplo pak z absorbéru přechází
přes sklo na vnitřní povrch trubice, z kterého je po obvodu jímáno speciálním rozpěrným
kovovým elementem a přiváděno k systému odvodu tepla. Vnitřní kovová část již ve vakuu
není.
Právě dokonalost a dlouhodobá spolehlivost styku kovového elementu se skleněným
povrchem odlišuje trubice kvalitních renomovaných výrobců od levných „no name“ trubic,
které se taky na trhu mohou vyskytnout. Jak již bylo uvedeno výše, pokud se mezi sklo a
kovový povrch dostane vzduch, okamžitě významně klesá účinnost kolektoru. Podíváme-li se
na stagnační teplotu tohoto typu kolektoru (příloha 5), tak se pohybuje téměř na úrovni
200 °C, tzn. že při stagnačních stavech bude docházet k teplotním dilatacím kovového
elementu a jeho správná konstrukce a správná volba materiálu musí zajistit dlouhodobou
spolehlivost kontaktu.
Na obou znázorněných příčných řezech trubicových kolektorů je systém odvodu tepla
popsán termínem „heat pipe“, v českém překladu to znamená tepelná trubice.
Tepelné trubice jsou zajímavým řešením odvodu tepla z absorbéru do ohřívané
kapaliny. Jedná se o uzavřenou kovovou trubici (nejčastěji měděnou), ve které je jako
pracovní látka kapalina s nízkým bodem varu např. alkohol. Při zahřátí se v trubici začne
tento alkohol vypařovat a jeho páry stoupají vzhůru k hornímu konci trubice. Tento horní
konec je omýván protékající teplonosnou kapalinou, která se ohřívá, tím odebírá teplo
vzniklým parám, které zkondenzují a tento kondenzát stéká zpět do solárně aktivní části
trubice. Trubice mají samoregulační schopnost co se týče teploty vypařování, protože pokud
se odpaří část kapaliny, vzniklé páry zvýší celkový tlak v trubici, tím se zvýší i teplota
vypařování pracovní kapaliny. Někteří výrobci vyrábějí vakuové trubice s tepelnými
trubicemi tak, že se do výměníku s teplonosnou kapalinou dají zasouvat, a tak je možno
každou trubici samostatně vyměnit.
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Obr. 58 Princip funkce tepelné trubice
http://www.apricussw.co.uk/solar_thermal1systems/products/heat-pipe-basics.gif

U průtočných trubicových kolektorů protéká teplonosná kapalina přímo v trubičkách,
které jsou přichyceny na absorbér. Jsou známy dva způsoby konstrukce, a to pomocí tzv. U
trubic a koaxiálních trubic viz obr. 59. Tyto kolektory jsou dražší, ale trubice mohou být
orientovány i vodorovně, nikoliv jen se svislým sklonem jako při použití tepelných trubic.

Obr. 59 Odvod tepla pomocí koaxiální trubky a U-trubice
http://www.isfh.de/institut_solarforschung/media/thermie/jab09_51.jpg
5.2.2

Účinnostní charakteristika

Pokud přijmeme zjednodušení, že ve vztahu (49) představuje lineární člen a1 míru
tepelných ztrát vedením a prouděním a člen a2 míru tepelných ztrát radiací, tak provedeme-li
bilanci jen samotné vakuové trubice s absorbérem, můžeme člen a1 považovat za nulový.
Vakuová trubice by měla kromě optické ztráty pouze ztrátu radiací. Účinnostní charakteristika
tedy bude méně strmá než u běžného plochého kolektoru (obr. 60).
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Obr. 60 Naznačení průběhu účinnostní charakteristiky při izolaci pomocí vakua

Reálně však lineární člen a1 nulový nikdy není, protože ostatní části trubicového
kolektoru již ztráty vedením a prouděním mají. Bývá však polovinou až třetinou
odpovídajícího členu pro plochý kolektor. Při tomto srovnávání si však musíme dát pozor
abychom srovnávali srovnatelné. Protože ploché kolektory a vakuové kolektory mají odlišnou
konstrukci, je pro srovnání jejich energetické kvality nutné použít hodnoty vztažené na plochu
absorbéru. U kolektorů s válcovými absorbéry (bez koncentrátorů) se jako plocha absorbéru
bere průmětná plocha válcové plochy do roviny.

Obr. 61 Průmět válcové plochy, který se považuje za vztažnou plochu absorbéru

Jak je patrno, jsou průběhy účinnostních charakteristik vztažených na různé plochy
trubicových kolektorů již značně odlišné (příloha 4 a 5).
5.2.3

Modifikátor úhlu odrazu

Výhodou válcového absorbéru je, že vůči slunečním paprskům v průběhu dne
vystavuje stále stejnou plochu, má tedy při porovnání s plochými absorbéry rovnoměrněji
rozložený tepelný výkon během dne. V následujícím obrázku je provedeno srovnání měrného
osvitového příkonu (červená – plochý, modrá – válcový).
Kdybychom chtěli udělat absolutní srovnání tepelných výkonů pak bychom museli
vzít takový válcový absorbér, aby průmět plochy absorbéru do roviny byl stejně velký jako
plocha plochého absorbéru. V tom případě bude plochý absorbér v poledne vykazovat vyšší
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tepelný výkon než absorbér válcový, tzn. při takovém srovnání by modrá křivka byla
posunuta o něco níže a v poledne by byla pod křivkou červenou. Nicméně nic to nemění na
skutečnosti rovnoměrnějšího rozložení tepelného výkonu v průběhu dne.

Obr. 62 Relativní rozložení osvitového příkonu plochého a válcového absorbéru během dne
http://www.newenergyfrontier.com/images/Explanatory%20Images/
vacuum%20collector%20curve.jpg

Za povšimnutí ale stojí ještě dvě maxima na modré křivce. Podíváme-li se na průběh
modifikátoru úhlu dopadu (Incident angle modifier) kolektoru s válcovým absorbérem do
přílohy 5, uvidíme výrazný nárůst tohoto korekčního parametru při příčně hodnocených
úhlech dopadu slunečních paprsků v rozmezí 50 až 60 ° od normály. Při takovém úhlu dopadu
část paprsků, které se odrazí od první trubice, dopadá ještě na trubici vedlejší. Tedy u běžného
plochého kolektoru jsou již odražené paprsky „ztraceny“ úplně, u trubicového s plochým
absorbérem se tento mechanizmus sice projeví, ale pouze mírně (příloha 4), kdežto u
trubicových s válcovým absorbérem hraje tento mechanismus významnou roli. Hodnota
modifikátoru úhlu dopadu zde překračuje hodnotu 1, tzn. že budou-li svítit sluneční paprsky
s intenzitou 1000 W/m2, potom se kolektor díky odrazům mezi trubicemi (při modifikátoru =
1,2) chová jako by byl ozařován intenzitou 1200 W/m2.

5.3 Bazénové absorbéry
Jedná se o nejjednodušší typ solárních kolektorů, které nejsou kryty žádnou
transparentní vrstvou a nemají ani žádnou tepelnou izolaci. Jsou to vlastně jen samostatné
absorbéry. Protože se velmi hodí v průběhu léta k ohřevu vody ve venkovních bazénech, říká
se jim bazénové absorbéry. Mezi ně je možno zařadit i známé černou barvou natřené plechové
barely se sprchou vyskytující se snad v každé zahrádkářské či chatové kolonii.
V následujícím grafu jsou rámcově srovnány účinnostní charakteristiky všech třech
typů kolektorů. Povšimněme si hodnot optické účinnosti (tzn. účinnosti kolektoru při Tm*=0).
Nejlepší jsou na tom právě bazénové absorbéry, které nemají žádné ztráty při průchodu sklem
či odrazem od skla. U trubicových vakuových je nižší hodnota dána válcovým tvarem trubice
a nutností používat vysoce pevné sklo, což vede k většímu útlumu slunečních paprsků než u
plochých kolektorů.
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Obr. 63 Rámcové srovnání účinnostních charakteristik

Proč jsou bazénové kolektory tak vhodné pro ohřev vody v bazénu? Představme si, že
voda v bazénu má 20 °C a pro průchodu bazénovým absorbérem se zvedne její teplota na
30 °C, přičemž teplota okolního vzduchu je te=25 °C. Střední teplota kolektoru ts pak bude
(20+30)/2=25 °C, a tím pádem bude rozdíl (ts-te)=0 a tedy i Tm*=0. Absorbér pak bude
pracovat s účinností, kterou bychom s ostatními podstatně dražšími kolektory nedosáhli.
Výhodnost ale skončí pokud se rozdíl mezi střední teplotou kolektoru a teplotou
okolního vzduchu začne zvětšovat. To už přebírají vyšší účinnost ploché a dále trubicové
kolektory.
Konstrukce bazénových absorbérů jsou velmi rozmanité, taktéž materiálem může být
plast, kaučuk, pogumovaný textil aj. Na následujících obrázcích jsou znázorněny dva
příklady. Většinou je snahou konstruktérů také zajištění snadné skladovatelnosti, takže se tyto
absorbéry dají často rozložit popřípadě smotat atd.

Obr. 64 Příklady bazénových absorbérů
http://www.ohrev-vody.cz/userfiles/image/NEO_FIP.jpg;
http://www.roth-werke.de/roth-en/images/SOL_HelioPool_rdax_430x315.jpg

- 70 -

5.4 Koncentrační typy
Koncentrační kolektory příp. systémy se používají tam, kde je potřeba získat teplo na
vyšší teplotní úrovni, než jsou schopny běžné kolektory bez koncentrace.
Optická koncentrace se provádí pomocí zrcadel a čoček. Z hlediska charakteru se
koncentrační systémy dělí systémy s lineární symetrií, kde ohnisko má teoreticky tvar přímky,
a rotační symetrií, kde ohnisko může být teoreticky bodové. Koncentrovat se dá jen přímé
sluneční záření, difúzní záření koncentrovat nelze.
Míru koncentrace popisuje koncentrační poměr. Je to poměr plochy apertury (vstupní
průsvitná rovinná plocha kudy sluneční paprsky přichází do systému) ku ploše absorbéru. Dle
stupně koncentrace je pak možno získat různé teplotní úrovně (obr. 65). Na obrázku jsou
uvedeny anglické názvy základních systémů, a to systému s heliostaty, parabolickými žlaby a
rotačními parabolickými zrcadly tzv. dish systémy. Všechny tyto systémy nejčastěji slouží
jako zdroj tepla pro tepelné oběhy pro výrobu elektřiny.

Obr. 65 Možná teplota absorbéru v závislosti na koncentračním poměru

Princip základních koncentračních systémů je znázorněn na obr. 66, kde jsou:
a) parabolické žlaby – záření je zrcadlem, které se natáčí podle vodorovné osy koncentrováno
do přímkového ohniska, kde je umístěn absorbér, který bývá v angličtině u těchto
vysokoteplotních systémů nazýván jako receiver
b) systém s heliostaty – systém mnoha rovinných zrcadel, z nichž každé se samostatně podle
dvou os natáčí tak, aby odráželo záření do centrální věže
c) dish systémy – zrcadlo nebo systém zrcadel sestavený do tvaru rotačního paraboloidu, musí
se za Sluncem natáčet ve dvou osách, v ohnisku bývá často umístěn Stirlingův motor
d) kombinovaný systém z heliostatů a CPC, což jsou zvláštní typy zrcadel CPC (Compound
Parabolic Concentrator).
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Obr. 66 Principy koncentračních systémů
http://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0360128503000595-gr2.gif

Obr. 67 Solární elektrárna Solar-1 v Kalifornii
http://infohost.nmt.edu/~helio/images/figure1array.JPG
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5.5 Teplovzdušné kolektory
Jsou u nás používány zřídka, a to výhradně pro podporu ohřevu vnitřního vzduchu
v místnosti. Vzduch má oproti vodě významně nižší tepelnou kapacitu, takže přenesení
stejného tepelného výkonu musí být zajištěno buď zvýšením průtoku vzduchu, nebo musí být
použito většího rozdílu teplot.
Základní princip je úplně stejný jako denní režim u Trombeho stěny na obr. 43, s tím
rozdílem, že solární kolektor není součástí konstrukce budovy, ale bývá instalován na fasádu
dodatečně a zpravidla nezabírá celou stěnu.
Některé konstrukce umožňují ohřátí venkovního vzduchu vháněného ventilačním
systémem do místnosti (obr. 68).

Obr. 68 Kolektor pro ohřev nasávaného vzduchu do budovy
http://www.conservationhalton.on.ca/uploads/solar%20air%20heating.gif
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6

SOLÁRNÍ SYSTÉMY PRO PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY

6.1 Koncepce
Solární kolektory lze umístit na nosnou konstrukci jak přímo na zemi, tak i na plochou
střechu budovy nebo na vhodně orientovanou šikmou střechu, lze je zakomponovat i do
střechy či fasády budovy.
Na obr. 69 je naznačen jednoduchý solární systém pro přípravu teplé vody. Jsou zde
znázorněny základní prvky běžného systému a jejich vzájemné propojení. Jednotlivé části
jsou kolektor, čerpadlo kolektorového okruhu s ochrannými prvky, a to zpětnou klapou,
expanzní nádobou a s pojistným ventilem.
Zpětná klapa zamezuje zpětnému proudění kapaliny přes čerpadlo, pokud je vypnuté.
Expanzní nádoba má za úkol kompenzovat zmenšování či zvětšování objemu teplonosné
kapaliny v kolektorovém okruhu vlivem měnící se teploty během běžných provozních stavů,
ale i v době stagnace. Nejméně příznivý stav stagnace nastává v letních měsících v případě, že
akumulační zásobník je plně nabit teplem a další teplo již pojmout nemůže, proto je čerpadlo
kolektorového okruhu vypnuto. Zároveň je jasná obloha, velmi teplo a na sluneční kolektor
stále dopadá sluneční záření. Kolektor se postupně zahřívá až může dojít k situaci, kdy se
teplonosná kapalina v kolektoru začne vypařovat, čímž dojde k obrovskému nárůstu objemu a
zvýšení tlaku. Pokud není expanzní nádoba schopna tento velký nárůst objemu vyrovnat,
přichází na řadu pojistný ventil. Problém je v tom, že při dalším spuštění čerpadla by se
odpuštěný objem kapaliny měl do systému zase dodat, což se u malých systémů dělá nedělá
automaticky ale ručně. Je proto dobré expanzní nádobu kapacitně navrhnout i na kompenzaci
případného objemu páry během stagnace.
Dalšími součástmi okruhu, které zde nejsou vyznačeny, je plnící a odvzdušňovací
ventil, manometry, teploměry a příp. další uzavírací armatury.
Dále je ve schématu znázorněn zásobník s doplňkovým zdrojem tepla – elektrickou
topnou spirálou, která se zapne v případě, že sluneční záření nestačí nahřát potřebné množství
vody na požadovanou teplotu. Druhý okruh tvoří vstup studené vody do zásobníku a výstup
teplé vody ze zásobníku. Obě větve jsou propojeny přes termostatický třícestný směšovací
ventil. Jeho povinností je zamezit, aby se do okruhu teplé vody, např. do sprchy, dostala voda
s teplotou nad 60 °C, neboť by hrozilo opaření osob. To by mohlo nastat v případě, že
v zásobníku byla voda ohřátá třeba na 80 °C. V tom případě třícestný ventil automaticky
přimíchá do teplé vody vodu studenou tak, aby nastavená teplota na výstupu nebyla
překročena. Jinou možností je nastavení regulace tak, aby se voda v zásobníku nenahřála nad
60 °C. Toto řešení ale zbytečně zmenšuje možnou akumulační schopnost zásobníku, protože
se zpravidla nastavuje dovolená maximální teplota cca na 90 °C.
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Obr. 69 Schéma jednoduchého solárního systému s doplňkovým elektrickým ohřevem dle
REGULUS spol. s r.o.
http://www.regulus.cz/img/_/solarni-systemy/schema_1.jpg

Naznačený systém je tzv. dvouokruhový s nucenou cirkulací teplonosné kapaliny
v kolektorovém okruhu. Dvouokruhový znamená, že kolektorový okruh a okruh ohřívané
vody jsou od sebe fyzicky odděleny – výměníkem – teplosměnnou plochou (v obrázku
trubkovým hadem) ve spodní části akumulačního zásobníku. Tento systém je v našich
klimatických podmínkách nejběžnější, protože umožňuje celoroční provoz pokud se
kolektorový okruh naplní nemrznoucí kapalinou.
Nemrznoucí teplonosnou kapalinou je nejčastěji směs vody a propylenglykolu. Při
smíchání 1:1 je dosahováno bodu tuhnutí asi -30 °C. O několik stupňů se oproti čisté vodě
zvyšuje bod varu směsi. Tepelná kapacita směsi je nižší, pro 50 °C cca 3,6 kJ/(kg.K) oproti
čisté vodě okolo 4,2 kJ/(kg.K).
Pro použití systému pouze v době, kdy nehrozí mráz, je možno sestavit systém jen
s jedním okruhem, což znamená, že v zásobníku není výměník, ale že je voda ze spodní části
zásobníku čerpána do kolektoru, a zpět se přivádí do horní části kolektoru. Na zimu se
venkovní část musí vypustit.
Slovní spojení „s nucenou cirkulací teplonosné kapaliny v kolektorovém okruhu“
znamená, že teplonosná kapalina je poháněna přes kolektor čerpadlem. Ani toto nemusí být
pravidlem. Existují tzv. samotížné systémy často také označované jako termosifonové
(obr. 70). Pohonná síla pro cirkulaci kapaliny vzniká díky tomu, že teplá voda má nižší
hustotu než voda studená. Pokud si představíme, že obě potrubí jdoucí ke kolektoru a
zásobník tvoří spojené nádoby, pak „lehčí“ voda ohřátá v kolektoru bude vytlačována směrem
nahoru, a to „těžší“ studenou vodou, která se bude tlačit dolů ze zásobníku. Tímto vznikne
samotížná cirkulace. Podmínkou je, že kolektor musí být níže než zásobník. Samotížné
systémy jsou samoregulovatelné, zpravidla jednookruhové a používají se pro svoji
jednoduchost u nás pouze sezónně. Jsou ale oblíbené v jižních státech, kde se podnulové
teploty vyskytují v zimních měsících pouze ojediněle a krátce.
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Obr. 70 Schéma samotížného jednookruhového systému
http://kayema.co.za/sitefiles/wp-content/uploads/2009/12/thermosyphon.jpg

Na obr. 71 je naznačen solární systém pro přípravu teplé vody s doplňkovým zdrojem,
kterým je plynový kotel. Pokud ze slunečních kolektorů nedostaneme potřebné teplo, protože
je několik dní zataženo, případně se vodu podaří v zimních měsících pouze předehřát, pak
potřebný zbytek tepla dodá do horní části zásobníku horká voda z okruhu plynového kotle,
který zajišťuje i vytápění domu. Pokud je akumulační zásobník vybaven pouze dvěmi zdroji
tepla, říká se mu bivalentní, pokud třemi tak trivalentní. Trivalentní zásobník by ze zásobníku
na obr. 71 vznikl tak, že bychom do něj zabudovali elektrické topné těleso jako na obr. 69.
Toto trivalentní řešení může být v některých případech zajímavé např. v měsících, kdy už
není třeba dům vytápět a voda v zásobníku má o něco málo nižší teplotu než je potřeba.
Ekonomické náklady pro to, aby se nahřál kotel a cirkulací v kotlovém okruhu teplo předal
vodě v zásobníku, mohou být vyšší než když zapneme elektrickou topnou spirálu.

Obr. 71 Schéma jednoduchého solárního systému s doplňkovým ohřevem přes kotlový okruh
dle REGULUS spol. s r.o.
http://www.regulus.cz/img/_/solarni-systemy/schema_2.jpg
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6.2 Regulace
Princip nejjednoduššího způsobu regulace solárního systému s nucenou cirkulací
teplonosné kapaliny si je možno vysvětlit na základě obr. 72. Jedná se o regulaci, která je
založená na sledování diference teplot T1 a T2. Teplota T1 se měří v kolektoru, ideálně na
absorbéru, teplota T2 v zásobníku. Pokud je teplota T1 oproti T2 vyšší než na regulátoru
nastavená diference (zpravidla okolo 8 K), pak dá regulátor impulz pro sepnutí oběhového
čerpadla. Pokud teplotní rozdíl poklesne pod opět na regulátoru nastavitelnou hodnotu
(zpravidla 4 K), tak se čerpadlo vypne. Teplota T3 měřená v horní části zásobníku kontroluje
teplotu vody vůči nastavené maximální teplotě (zpravidla 80 až 90 °C). Pokud je teplota
vyšší, oběhové čerpadlo se zablokuje a již nereaguje na diferenci teplot.

Obr. 72 Regulace solárního systému

6.3 Akumulace tepla
6.3.1

Akumulace energie obecně

Akumulace energie je proces umožňující „uskladnění energie” na vhodném místě, ve
vhodné formě, tak aby byla připravena pro použití ve vhodný čas v požadované kvantitě i
kvalitě. Akumulace má ve většině případů za úkol vyrovnávat časové a výkonové disproporce
mezi „výrobou“ energie a její „spotřebou“, a to jak krátkodobě, tak i dlouhodobě.
Základní obecné parametry, které popisují kvalitu řešení akumulace energie, jsou
 hustota akumulované energie – hmotnostní, objemová, tzn. kolik energie lze uchovat
v 1 kg či 1 m3 akumulační látky, zároveň s ohledem k určitému kvalitativním rozsahu (pro
teplo teplotní rozsah, pro elektřinu úroveň napětí ap.)
 časová degradace využitelné energie (tedy jak se zásobník samovolně bez užitku vybíjí)
 dynamické vlastnosti – rychlost nabití / vybití, rychlost zapojení / odpojení
 počet cyklů nabití / vybití
 investiční a provozní náklady
 ekologická bezpečnost a recyklovatelnost po skončení životnosti
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6.3.2






Způsoby akumulace tepla

Podle využití fyzikálních principů lze akumulaci tepla rozlišit na
akumulaci využívající citelné teplo, tedy nahřívání a ochlazování látek aniž by se měnila
jejich fáze (nevypařují se, netají ap.); využívá se jejich tepelné kapacity v určitém
teplotním rozsahu
akumulaci s využitím skupenského tepla – nejčastěji se využívá skupenské teplo tánítuhnutí
akumulaci s využitím sorpčního tepla, které je založeno na principu, že při pohlcování
plynných molekul jedné látky na povrch či do objemu látky druhé dochází u některých
dvojic látek k výraznému vývinu tepla
akumulaci s využitím chemických reakcí – využívají se vratné exotermické a endotermické
chemické reakce

6.3.2.1 Akumulace využívající citelné teplo

Akumulační schopnost zásobníku je možno při uvažování konstantní tepelné kapacity
popsat vztahem
Q  m  c  t h  t d 

[J]

(53)

kde
m [kg]

hmotnost akumulační látky

c [J/(kg.K)]

měrná tepelná kapacita (hmotnostní) akumulační látky

th, td [°C]

horní a dolní teplotní mez akumulační látky

Hmotnostní měrná tepelná kapacita vztažená na kilogram je sice důležitou fyzikální
veličinou, prakticky nás ale ani tak moc zajímá kolik kilogramů látky pro danou akumulaci
potřebujeme, ale zajímá nás jaký prostor tedy objem akumulační látky budeme potřebovat.
Prakticky, jaké místo nám zásobník zabere. Vztah pro akumulační schopnost zásobníku je
tedy možno napsat také pomocí
Q  V  cv  t h  t d 

[J]

(54)

kde
V [m3]

objem akumulační látky
3

cv [J/(m .K)] objemová měrná tepelná kapacita

Vztah mezi oběma kapacitami vede přes hustotu látky  [kg/m3]
cv  c  

[J/(m3.K)]

(55)

Srovnání hmotnostních a objemových tepelných kapacit různých látek je uvedeno
v následující tabulce, z které je patrno, že voda má nejlepší vlastnosti.
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Akumulační látka
voda
vzduch
olej
štěrk, písek
granit
beton
cihla
ocel
štěrkovodní zásyp (37 % vody)
země - jíl

c

cv

th

[kJ/(kg.K)]
4,18
1,01
1,58 - 1,8
0,72
0,76
0,86
0,83
0,47
1,33
0,88

[kJ/(m3.K)]
4176
1,12
1260 - 1620
1296 - 1404
2052
1656 - 2016
1188 - 1584
3600
2916
1296

[°C]
100
> 1000
400
800
800
800
1000
800
100
100

Tab 6.1 Porovnání tepelných kapacit různých hmot (při 20°C) a orientační max. teplota

Vlastnosti vody jako akumulační látky (+ klady / - zápory):
+ dostupná
+ levná
+ netoxická
+ nehořlavá
+ výborné přenosové vlastnosti (tepelná vodivost)
+ vysoká hmotnostní i objemová tepelná kapacita
+ stratifikační schopnost
- omezený rozsah použití při normálním tlaku (0 až 100 °C)
- malé povrchové napětí (úniky malými netěsnostmi)
- korozivita vůči oceli, chlorovaná i vůči hliníku
Teplotní stratifikační schopnost vody, tedy vytvářet v zásobníku vrstvy podle teploty,
je dána měnící se hustotou vody v závislosti na teplotě (obr. 73). Teplejší voda, jak už bylo
řečeno u samotížných systémů, je lehčí než voda studená.

- 79 -

Obr. 73 Hustota vody pro normální tlak a teplotu do 95 °C

Není tomu tak sice v celém rozsahu, existuje tzv. anomálie vody, kdy má voda při
teplotě 4 °C největší hustotu (viz detail obr. 74). S teplotami pod 4 °C se při akumulaci tepla
u solárních systémů nesetkáváme, takže nemusíme s touto anomálii při akumulaci solárního
tepla uvažovat.

Obr. 74 Anomálie vody

Pozn. Slyšel jsem krásné vysvětlení, proč existuje anomálie vody. Anomálii vody zařídil
Stvořitel světa, aby mu v zimě nezamrzly v rybníce ryby.
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Stratifikační vlastnosti vody vysvětlují, proč je studená voda do zásobníku přiváděna
dospodu a teplá odváděna z horních vrstev. V dolní části zásobníků bývá proto umístěn
tepelný výměník kolektorového okruhu, aby v případě nedostatku energie z kolektorů vodu
alespoň předehřál a v případě dostatku energie ze Slunce nahřál celý objem zásobníku. Také
směr proudění teplonosné kapaliny ve výměníku je proveden shora dolů, aby teplá kapalina
jsoucí z kolektoru ohřívala teplejší vrstvy vody v zásobníku.
Doplňkový zdroj je na naopak umísťován výše a lze říci, že objem zásobníku nad
tímto zdrojem je vlastně operativní zásoba teplé vody pro okamžitou spotřebu. Vezmeme-li,
že se rámcově objem solárního zásobníku navrhuje na dvoudenní spotřebu teplé vody, tak při
čtyřčlenné rodině a denní spotřebě 40 l na osobu bude objem zásobníku 4.40.2=320 litrů.
Doplňkový zdroj umístíme do takové výšky, aby nahříval vždy zásobu odpovídající ½ denní
spotřebě vody, tj. jen 80 l. Protože je energie z doplňkového zdroje kdykoliv k dispozici, není
potřeba vyhřívat zbytečně celý zásobník, je-li několik dní zataženo.
Zásobníky s touto koncepcí výměníku umístěného ve spodní části jsou velmi často
používány, nicméně mají jednu nevýhodu. Představme si modelovou situaci. Ráno bude
zásobník vody částečně vybitý, dole bude studená voda o teplotě 15 °C, těsně nad výměníkem
kolektorového okruhu 20 °C, nahoře voda o teplotě 30 °C. Hned od rána však bude intenzivně
svítit Slunce. Do kolektoru nám půjde teplonosná kapalina o teplotě odpovídající studené
vodě, ale zpět se nám bude vracet o teplotě 50 °C. Pomocí této kapaliny o teplotě 50 °C
budeme ohřívat vodu nad výměníkem postupně z 20 °C třeba na 25 °C, což se nám sice
projeví v jiném rozvrstvení teplot po výšce zásobníku, nicméně teplota v horní části zůstane
okolo 30 °C. Pokud bychom chtěli právě teď odebrat teplou vodu, byť třeba jen jeden litr,
museli bychom ji dohřát doplňkovým zdrojem tepla. Je pravda, že se celé solární teplo
využilo, ale došlo k tzv. teplotní degradaci tepla, kdy se více kvalitní 50°C teplo přeměnilo
v méně kvalitní 25°C teplo. Aby se tomu zabránilo, je třeba, aby se teplo přiváděné ze
solárních kolektorů vždy „zařadilo“ do správné teplotní vrstvy v zásobníku. Tedy v uvedeném
případě by ohřálo úplně horní vrstvu v zásobníku třeba na 45 °C. Jestliže bychom teď chtěli
odebrat jeden litr teplé vody, nemuseli bychom vůbec zapínat doplňkový zdroj tepla.
Obdobnou rozvahu můžeme provést i pro spodní část zásobníku. Po odběru teplé vody
seshora se nám do spodních vrstev dostala nová studená voda např. o teplotě 10 °C. Nad
výměníkem kolektorového okruhu je ale třeba 25 °C. Teplotní čidlo v kolektoru (protože není
moc slunečního záření) signalizuje také teplotu 25 °C. To je málo proto, aby regulace
používaná u klasických typů zásobníků spustila oběhové čerpadlo. Pokud by se ale teplo
přicházející z kolektoru o teplotě 20 °C zase zařadilo do správné teplotní hladiny, došlo by
vlastně k ohřevu 10°C vody na teplotu 20 °C.
K takovému cílenému rozvrstvování dodaného tepla podle teploty slouží
tzv. stratifikační zásobníky. Systémy s těmito typy zásobníků vykazují celoročně lepší využití
sluneční energie.
K vysvětlení principu použijeme obr. 75, který zobrazuje experimentální stratifikační
zásobník, jehož chování bylo testováno na VŠB-TU Ostrava. Na základě těchto experimentů
byla uvedená jednoduchá konstrukce zásobníku použita u několika velkoplošných solárních
systémů v Ostravě (Dům s pečovatelskou službou na ul. Syllabova a ul. Novoveská, Ústav
sociální péče v Muglinově aj.).
V zásobníku je umístěna „komínová“ vestavba, která je v různých výškách vybavena
výstupy, na nichž jsou upevněny kovové klapky. Výměník mezi kolektorovým okruhem a
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samotnou vodou je umístěn mimo zásobník. Ohřátá voda je pomalou rychlostí přiváděna do
spodní části vestavby. Pokud je v zásobníku dole voda studená, má vyšší hustotu, a tak
přitlačuje klapku aby se neotvírala. Přiváděná voda tedy stoupá vzhůru a až přijde do teplotní
vrstvy s mírně nižší hustotou než má sama, klapka se samovolně otevře a voda se „zařadí“ do
své teplotní (hustotní) vrstvy.

Obr. 75 Stratifikační zásobník a termovizní snímek rozložení teplot

Schéma solárního systém pro ohřev vody se stratifikačním zásobníkem pro velké
aplikace jako jsou domy s pečovatelskou službou, domovy důchodců, bytové domy atd. je
naznačeno na obr. 76.

Obr. 76 Solární systém Solvis / Pink pro ohřev vody se stratifikačním zásobníkem
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Teplo z kolektorového okruhu je předáváno vodě zpravidla v deskovém výměníku
umístěném mimo zásobník. Tato ohřátá voda vstupuje do stratifikačního zásobníku a díky
vestavbě se stratifikuje. Ke kolektorovému okruhu je přiváděna studená voda ze spodní části
zásobníku. Teplá voda pro přípravu teplé vody je odebírána z horní části zásobníku a je
vedena před další deskový výměník, kde ohřívá vodu, která je již používána ke spotřebě. To
znamená, že voda v zásobníku plní pouze akumulační funkci. Ohřátá voda určená ke spotřebě
je dále akumulována v pohotovostním zásobníku.
Toto řešení, kdy se mezi kolektorový okruh a okruh pitné vody určené k ohřevu
vkládá ještě meziokruh, minimalizuje nebezpečí množení bakterií Legionella pneumophila.
Tyto baktérie mohou vyvolat vážný zánět plic. Do plic se dostávají např. během sprchování.
Ideálním prostředím pro jejich množení je teplota okolo 25 až 40 °C a dlouhodobě stojatá
voda bez výměny. Při velkých akumulačních nádobách, pokud by byla akumulace provedena
přímo v pitné vodě určené ke spotřebě, může při malém odběru k těmto situacím dojít. Z toho
důvodu je pro samotnou přípravu teplé vody použit malý pohotovostní zásobník s velkou
obměnou vody, ale dostatečně zajištěným přívodem tepla z akumulační části. Ve velkém
zásobníku může být voda chemicky ošetřena. Dále je na obrázku naznačeno i připojení
doplňkového zdroje tepla.
Ve světě se zkouší i možnosti sezónní akumulace tepla. Tedy ukládání tepla v létě do
velkých zásobníků a jeho zpětné čerpání v zimních měsících. Všechny tyto aplikace jsou ale
pokusného charakteru a zatím nedozrály k výhodné technicko-ekonomické realizaci.
Patří zde vedle velkoobjemových vodních zásobníků také zásobníky, kdy je spolu
s vodou ještě přítomen štěrk. Teplo se také pokusně ukládá do zemních vrtů. Další možností
jsou tzv. aguifery. Využívá se podzemních zvodnělých vrstev, které jsou ale za normálních
okolností stojaté. Tato podzemní voda se čerpá na povrch, ohřeje se a zpět dodá do podzemí.
Do oblasti pokusných aplikací také patří vysokoteplotní akumulace tepla ze solárního
záření. Zde bývá pro vysokoteplotní akumulaci v rozmezí 300 až 400 °C použito roztavených
solí – tzv. Molten salt technology. Zkouší se akumulace v betonových kvádrech s průchozími
kanály pro teploty 400 až 500 °C (Concrete storage). Tyto zásobníky jsou pak používány
u solárních elektráren s tepelnými oběhy.
6.3.2.2 Akumulace využívající skupenské teplo

Skupenské teplo je teplo, které je třeba dodat látce aby změnila svoji fázi. Aby se 1 kg
kapalné vody o teplotě 100 °C přeměnil na 1 kg páry o stejné teplotě je třeba dodat 2256 kJ
tepla. Protože se sice dodává látce teplo, ale její teplota se nemění, bývá toto teplo také
označováno jako teplo latentní (tedy česky skryté). Abychom při využití citelného tepla ohřáli
1 kg vody z teploty 0 °C na 100 °C potřebujeme při tepelné kapacitě vody cca 4,2 kJ/(kg.K)
(tab. 6.1) množství tepla, které vypočítáme dle (53), tedy 1.4,2.(100-0)=420 kJ, vidíme jak
velké možnosti akumulace tyto fázové přeměny poskytují. Navíc je možno teplo čerpat
u jednoduchých látek (tedy ne směsí) při konstantní teplotě. Praktické realizace ale naráží na
změnu hustoty, kdy voda má hustotu 958,3 kg/m3 ale vzniklá pára jen 0,598 kg/m3. Tedy 1 kg
páry, který v sobě akumuluje latentní teplo 2256 kJ, zabírá objem 1,672 m3. Lze říci, že
v 1 m3 páry je naakumulováno 2256/1,672 = 1350 kJ/m3 – což srovnáme-li tuto hodnotu
s hodnotami objemových měrných tepelných kapacit cv v tab 6.1, např. s cihlou, tak stejné
množství tepla dostaneme ochladíme-li 1 m3 cihel o 1 °C. Z tohoto důvodu je tento způsob
akumulace tepla pro obecné použití neefektivní.
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Lepší možnosti skýtá fázová přeměna tuhé skupenství – kapalné skupenství. Protože
jsme v předešlém rozboru použili jako příklad vodu, zůstaneme zde také u ní, i když než
akumulaci tepla, mohli bychom tento příklad nazvat akumulací chladu.
Hustota ledu 917 kg/m3 je velmi blízká kapalné vodě. 1 kg ledu zabírá objem
0,0011 m3. Je-li skupenské teplo tání ledu 334 kJ/kg bude na 1 m3 ledu připadat
334/0,0011=306 278 kJ/m3, což už je oproti páře výrazně vyšší hodnota. Z toho důvodu jsou
tyto přeměny pro využití akumulace zajímavější.
V následujícím grafu je znázorněno porovnání akumulačních objemových kapacit
fázových přeměn tuhá – kapalná fáze pro hexahydrát chloridu vápenatého a směs parafínů
vůči akumulaci pomocí citelného tepla vody. Intenzivnější růst křivky znamená průběh fázové
přeměny. Zatímco hexahydrát chloridu vápenatého se chová podobně jako voda a proces tání
probíhá při konstantní teplotě, u naznačené směsi parafínů probíhá tání při rostoucí teplotě.
Obdobně, pokud začneme látce teplo odebírat, jsme při jejím tuhnutí schopni získat
naakumulované latentní teplo zpět.
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Obr. 77 Srovnání akumulačních schopností vody a látek využívajících k akumulaci fázové
změny v rozsahu běžných teplot pro termosolární systémy

Látky vhodné pro tento typ akumulace se označují jako PCM (Phase Change
Material). Akumulační schopnost zásobníku je pak možno stanovit jako
Q  m  ih  id 

[J]

(56)

kde
ih, id [J/(kg.K)]

hodnota entalpie pro horní a dolní mez akumulační látky

Důvody, proč se tyto zásobníky zatím ekonomicky neujaly jsou v samozřejmě ve vyšší
ceně a často v omezeném počtu cyklů, které jsou akumulační látky schopny vydržet. Díky
reálným fyzikálně-chemickým procesům se můžou vlastnosti látek po určitém počtu cyklů
začít výrazně měnit, takže se stávají pro akumulaci nevhodné a je třeba náplně vyměnit. Také
ohřev tuhé fáze je z hlediska předávání tepla problematičtější než ohřev kapaliny či plynu.
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6.3.2.3 Akumulace s využitím sorpčního tepla a s využitím chemických reakcí

Oba způsoby nejsou běžně používány.
Sorpční teplo se uvolňuje, je-li jedna látka pohlcována látkou jinou. Může jít
např. o kombinaci tuhého silikagelu a vody. Jeden kilogram silikagelu na sebe dokáže navázat
přibližně 200 ml vody. Pokud se vlhký silikagel nahřeje na teplotu cca 150 °C, vypudí se
z jeho struktury voda jako vodní pára. K tomu je potřeba dodat teplo. Pokud začneme
soustavu ochlazovat, tedy odnímat jí naakumulované teplo, molekuly vody se budou opět
vázat na pevný povrch silikagelu.
Při využívání vratných chemických reakcí dochází k chemickému vázání tepla
při endotermických reakcích. Zpravidla jde o rozpad složitější chemické sloučeniny na dvě
složky. Ideálním případem by byla reakce, kdy by se složená látka AB rozpadla působením
tepla na dvě samostatné složky A a B, které by se daly oddělit a uchovat v nějakých nádobách
při teplotě okolí. Pokud bychom látky dali zpět k sobě, exotermní reakcí bychom získali
vložené teplo. U reálných látek jsou AB a A většinou ve fázi pevné nebo kapalné, složka B
bývá zpravidla plyn. Příkladem je termický rozpad CaSO4.2H2O na CaSO4 a H2O a zpětná
reakce spojená s vývinem tepla při teplotě cca 90 °C. Častými nevýhodami jsou problémy
s nedokonalou vratností reakcí, chemickou nestabilitou látek, korozivitou, jedovatostí, což
zařazuje tento způsob v současné době k ekonomicky neživotaschopným.

6.4 Dimenzování a hodnocení solárních systémů
Budeme zde předpokládat kolektorový solární systém celoročně používaný pro
přípravu teplé vody v běžném rodinném domě.
Spotřeba teplé vody a energie na její přípravu má zpravidla v průběhu roku
rovnoměrný charakter, a tak, co se týče měsíčních bilancí, jsou mezi nimi jen malé rozdíly.
Předpokládejme, že známe pro danou lokalitu klimatické podmínky a předpokládané
možnosti umístění kolektorů (třeba střecha sklon 50 °, orientace jih). Jak velkou kolektorovou
plochu navrhnout?
Pokud bychom chtěli aby solární systém zabezpečil celoročně veškerou potřebu tepla
pro ohřev vody, museli bychom jej dimenzovat na nejhorší měsíc, kterým bývá leden. Dostali
bychom velkou plochu kolektorů. Technicky toto řešení realizovatelné je, ale ekonomicky je
nenávratné, protože kromě ledna by byl tento systém zbytečně předimenzovaný po celý
zbytek roku.
Pro naše české podmínky můžeme použít pravidlo, že velikost solárního systému
navrhneme tak, aby v měsících kdy už se přestává topit, byl solární systém schopen dodat
veškeré potřebné teplo pro ohřev vody. To vychází na jarní měsíce. Vybraný měsíc bývá
nazýván měsícem rovnovážné energetické bilance. Zvolíme si například duben a na základě
osvitových poměrů a potřeby tepla pak pro vybraný typ kolektoru stanovíme velikost
potřebné plochy kolektorového pole. Z té si pak zvolíme potřebný počet kolektorů.
Pak můžeme sestavit energetickou bilanci pro jednotlivé měsíce – viz obr. 78. Čarou
je v grafu naznačena měsíční potřeba tepla pro ohřev vody. Sloupce přestavují možnou
dodávku tepla ze solárních kolektorů. Ačkoliv jsme si zvolili rovnovážnou bilanci na duben,
je mezi čarou a sloupcem určitý rozdíl. Je to dáno tím, že když nám vyjde, že pro přesné
dosažení rovnovážné bilance potřebujeme 4,5 kolektoru, musíme se rozhodnout zda zvolíme
pouze 4 nebo 5 kolektorů. Zde se zvolil menší počet.
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Z grafu plyne, že v zimních měsících budeme mít energie ze solárního systému
nedostatek a budeme jej muset vyrovnat doplňkovým zdrojem tepla, v letních měsících bude
možného tepla přebytek. Sloupce v letních měsících si můžeme představit jako teoretické
množství tepla, které by z kolektorů bylo možno získat, kdy jej ale bylo kam dát. Ale protože
je voda v zásobníku již nahřátá na 90 °C, nelze tuto potenciální kapacitu kolektorů využít a
musí se nechat stagnovat. Do užitečného solárního zisku pro ohřev vody se proto tyto
přebytky nemohou započítávat.
Pokud je u rodinného domu i bazén, potom často bývají tyto přebytky dodávány do
tohoto bazénu, který vlastně slouží jako nouzový chladič. Zpravidla se ale ani v tomto případě
toto teplo do užitečného zisku nezapočítává, neboť nenahrazuje ohřev bazénu třeba plynovým
kotlem.
Odvod tepla do bazénu byl nazván nouzový proto, že kolektory by sice měly odolávat
extrémním stagnačním teplotám, ale pokud dochází v odstavených kolektorech k vypařování
teplonosné kapaliny snižuje se její životnost, dále v okruhu dochází k rázům, které mohou
snižovat životnost použitých konstrukčních prvků a spojů. Tedy pokud je to možné, je lepší
nenechat kolektory stagnovat.
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Obr. 78 Energetická bilance pro jednotlivé měsíce – rovnovážná bilance duben

Podmínka, že se velikost solárního systému navrhuje podle měsíce, ve kterém se
přestává topit má své opodstatnění. Pokud je dům vytápěn třeba plynovým kotlem, není
problém v průběhu topné sezóny dodat kotlem i část tepla pro ohřev případně dohřev vody.
V měsících kdy už ale není třeba dům vytápět, by se kotel zbytečně zapínal jen proto aby
nahřál vodu. Zapnul by se jen několikrát za den. Ale vždy by se musel nahřát, dodat teplo do
zásobníku, po vypnutí by zase zbytečně vychladl. Energetická účinnost takového ohřevu vody
je podstatně nižší než v topné sezóně.
Prostá doba návratnosti takových systémů je zpravidla v rozmezí 10 až 20 let,
nahrazujeme-li solární energií zemní plyn či elektřinu.
Kdybychom chtěli co nejúspornější solární systém, museli bychom jej kapacitně
navrhnout na nejlepší měsíc, tedy na červenec. Vyšly by jen 2 kolektory, ale nikdy by tento

- 86 -

systém neměl žádné přebytky. Kolektory i dopadající sluneční záření by po celý rok byly plně
využity. Návratnost by se pak zkrátila. Po zbytek roku by se ale voda musela dohřívat
doplňkovým zdrojem.
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Obr. 79 Energetická bilance pro jednotlivé měsíce – rovnovážná bilance červenec

Při energetické a ekonomické rozvaze se zjišťuje kolik uhlí, zemního plynu či
elektřiny a jim odpovídající finanční náklady byly systémem uspořeny. Nesmíme zde ale
zapomenout na spotřebu elektřiny oběhovým čerpadlem kolektorového okruhu. Běžně je
čerpadlem za rok spotřebována elektrická energie odpovídající cca 4 až 8 % užitečného
solárního zisku.
Při environmentálním hodnocení solárních systémů se stanovuje kolik emisí se
nemuselo vyprodukovat díky úspoře uhlí, plynu, elektřiny. Hodnotí se zde tuhé látky, SO2
(oxid siřičitý), NOx (oxidy dusíku), CO (oxid uhelnatý), a dále CO2 (oxid uhličitý), který je po
vodní páře druhým nejvýznamnějším skleníkovým plynem. Každý zdroj emisí má dané
emisní faktory. Emisní faktor je střední měrná výrobní emise dané znečišťující látky typická
pro určitou skupinu zdrojů. Představuje poměr hmotnosti do ovzduší přecházející znečišťující
látky ke vztažné veličině, kterou u spalovacích zdrojů je hmotnost paliva u tuhých a
kapalných paliv nebo objem paliva u plynných paliv. U elektřiny se stanovují měrné emise
z tzv. energetického mixu. Množství emisí, které vyprodukují všechny tepelné elektrárny při
výrobě elektřiny se podělí množstvím vyrobené elektřiny v České republice, a to včetně
elektřiny vyrobené ve vodních, větrných či solárních elektrárnách. Např. pro oxid uhličitý má
emisní faktor hodnotu 1,17 t CO2/MWh elektřiny.
Při spalování biomasy se do environmentálního hodnocení nezapočítává CO2. Je to
proto, že CO2 uvolněný jejím spalováním byl pouze před několika lety či desítkami let
odebrán z atmosféry při růstu této biomasy. O biomase se proto hovoří, že má nulovou bilanci
CO2.
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6.5 Další aplikace využití tepla ze solárních systémů
6.5.1

Systémy ohřev vody a pro přitápění

Pokud posuneme měsíc rovnovážné energetické bilance pro přípravu teplé vody na
březen, dostaneme v dubnu přebytky tepla. Tyto přebytky se dají využít pro podporu vytápění
např. během dne, když již je zásobník pro teplou vodu nabitý a kolektory by jinak stagnovaly.
Tento systém vyžaduje o něco větší zásobníky a zpravidla je teplo akumulované
především nikoliv v pitné vodě, ale je zde zase vytvořen meziokruh, podobně jako na obr. 80.
Na obr. 81 je ukázka jednoho takového systému. Teplá voda se připravuje ve vnitřní
menší nádobě, ve vnější nádobě je upravená voda, která je v případě přebytků rozváděna do
okruhu vytápění, v případě nedostatku tepla ze solárních kolektorů je ohřívána kotlem.
Zásobník je vyráběn s objemy od 550 až do 1350 litrů.

Obr. 81 Solární systém s možností přitápění nabízený fy VERMOS, s.r.o. se zásobníkem SISS
fy Austria Email.
http://www.vermos.cz/pdf/schema/siss.jpg
6.5.2

Solární chlazení

Teplo získané ze solárních kolektorů lze využít i pro chlazení – například pro
klimatizaci. Zde je velká výhoda, že chladit potřebujeme právě když hodně svítí Slunce. tedy
je zde soulad mezi zdrojem a spotřebičem.
Pro chlazení ale nemůžeme použít kompresorové oběhy běžně používané v domácích
chladničkách, neboť ty ke svému provozu potřebují mechanickou práci, která je kompresoru
přiváděna elektromotorem. Pamětníci si vzpomenou, že v 50. a 60. letech minulého století
bývaly v domácnostech běžné chladničky na plyn. Vzadu dole byl hořák, který dodával této
chladničce teplo. Toto teplo bylo jedinou energií, která tuto chladničku poháněla. Byl zde
použit tzv. Platen - Muntersův oběh, který patří mezi tzv. sorpční oběhy.
Princip těchto chladicích zařízení si můžeme vysvětlit dle schématu na obr. 82, kde je
znázorněn absorpční oběh čpavek – voda.
V generátoru je čpavková voda s vysokou koncentrací čpavku. Pokud tuto kapalnou
směs budeme zahřívat dodáváním tepla Qg na bod varu, bude se ze směsi snáze odpařovat
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čpavek. Tzv. rektifikací lze docílit toho, že z horní části generátoru odchází do kondenzátoru
téměř čisté páry čpavku.
Následuje část cesty totožná s běžnou domácí chladničkou. Páry se venkovním
prostředím v kondenzátoru ochladí a zkondenzují (zadní teplá část chladničky – odvod
kondenzačního tepla Qk), poté dojde k prudkému poklesu tlaku na redukčním ventilu. Tento
pokles tlaku je spojený s prudkým poklesem teploty pod teplotu okolí (podobně jako u
sifónové bombičky). Ochlazená kapalina se pak při nízkém tlaku ve výparníku vypařuje tím,
že odnímá teplo Qo z chlazené látky (vnitřní část chladničky).
U kompresorového oběhu by zde následoval jen kompresor, který by páry z výparníku
stlačil, a tím ohřál, a pak by následoval zase kondenzátor.
U absorpčního oběhu jsou tyto páry čpavku v absorbéru zpětně absorbovány vodou,
která byla v generátoru ochuzena o vypuzený čpavek. Aby k zpětné absorpci došlo, musí se
odvést tzv. absorpční teplo Qa, jenž je podobně jako teplo Qk odváděno do okolí. Vytvořená
čpavková voda je pak pomocí čerpadla stlačena a dopravena do generátoru.
Podíváme-li se, co tento oběh pohání, pak je to práce čerpadla Wč a teplo Qg, které
musíme dodávat do generátoru a v tomto případě musí mít alespoň 100 °C. Porovnáme-li obě
pohonné energie, tak zjistíme, že práce čerpadla je mnohonásobně menší než energie, kterou
musíme dodat jako teplo Qg. Lze tedy říci, že tyto oběhy jsou převážně poháněny teplem.
Výše zmíněný oběh Platen-Muntersův pracoval navíc ještě s několika „vychytávkami“, mj. že
místo čerpadla byl bylo použito termosifonového efektu, podobně jako u samotížných
solárních systémů.
Generátor
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k

Kondenzátor

Redukční
ventil
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Redukční
ventil
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Obr. 82 Absorpční chladicí oběh

Absorpce je pohlcování molekul jedné látky, zpravidla par či plynů, v celém objemu
látky druhé, což bývá kapalina. Existuje ještě adsorpce, což je zachytávání par či plynů na
povrchu tuhé látky, známá z plynových masek, kde adsorbentem je aktivní uhlí.
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Protože pevná látka nemůže proudit, tak adsorpční chladicí zařízení pracují tak, že
nejdříve se z generátoru teplem vypuzují páry chladiva (pracovní látky), ty jdou zase přes
kondenzátor a výparník do adsorbéru, kde jsou adsorbovány stejnou látkou. Po určité době, se
generátor „vybije“ a absorbér „nabije“ chladivem. Poté se oběh překlopí, z adsorbéru se stane
generátor a z generátoru adsorbér. Funkce ostatních prvků zůstává stejná.
Chlazení pomocí sorpčních oběhů se v poslední době začíná pomalu posunovat
z pokusných aplikací na projekty, které jsou akceptovatelné i z hlediska ekonomiky a to
zvláště při využívání odpadního tepla.
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7

FOTOVOLTAIKA

7.1 Úvod
Přímá přeměna slunečního záření na elektrický proud je jednou z perspektivních
technologií čisté výroby elektřiny.
Běžně se s fotovoltaickými články na čistě tržní bázi, tzn. že jejich skutečná cena je
zahrnuta v ceně výrobku, lze setkat v kalkulačkách, hodinkách, zahradních lampách,
parkovacích hodinách, nabíječkách akumulátorů. Dále pak jako se zdroji elektřiny pro
technická zařízení vyžadující napájení v terénu jako jsou odlehlé měřící stanice, majáky, lodě,
karavany. Širšímu uplatnění, např. pro zabezpečení potřeby elektřiny v běžné domácnosti,
brání zatím vyšší pořizovací cena a omezené možnosti ekonomické akumulace elektřiny, což
vede k jejich nasazení tam, kde by bylo vybudování elektrického vedení pro odběr z centrální
sítě velmi drahé.
Jinou kapitolou jsou dotované instalace. V současnosti by si nikdo nepostavil velkou
fotovoltaickou elektrárnu na čistě komerční bázi bez jistoty získání části investic z dotačních
programů či jistoty fungování jiných podpůrných mechanizmů, jako je např. dlouhodobě
garantovaná (a dotovaná) výkupní cena elektrické energie z těchto elektráren ap.
Nicméně je jasné, že s touto technologií využívající obnovitelný zdroj energie je nutné
jak v blízké době tak i daleké budoucnosti počítat.

7.2 Princip a funkce
Princip funkce solárního článku bude vysvětlen na křemíkovém krystalickém solárním
článku, který se skládá ze dvou vrstev krystalického křemíku (obr. 83). Jedna vrstva je
dotována nejčastěji fosforem a vytváří polovodič typu N, druhá vrstva je potištěna mřížkou
stříbra s příměsí hliníku a vytváří polovodič typu P. Ve vrstvě N je přebytek elektronů a ve
vrstvě P je jich nedostatek (vytvářejí se tzv. díry). Mezi těmito vrstvami se vytvoří PN
přechod (potenciálová bariéra), který zabraňuje přenosu elektronů z vrstvy N přímo do vrstvy
P.
Dopadem světelného záření se vlivem předávání energie z fotonů na atomy krystalické
mřížky uvolňují elektrony, které díky přechodu PN nemohou přecházet do vrstvy typu P a
hromadí se ve vrstvě typu N. Stejně tak se v oblasti typu P hromadí díry. Tato
nerovnoměrnost rozdělení nosičů náboje vytváří elektrický potenciál (cca 0.6 V). Připojí-li se
na elektrody článku elektrický obvod se spotřebičem, začnou elektrony procházet vodičem
z N vrstvy, kde je jich přebytek, do vrstvy P. PN přechod umožňuje snadnější přechod
volných elektronů z vrstvy P do vrstvy N, než obráceně z vrstvy N do vrstvy P, čímž je
elektrický obvod uzavřen a článek plní funkci stejnosměrného zdroje elektřiny.
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Obr. 83 Princip fotovoltaického článku

V grafu obr. 84 je znázorněna obecná charakteristika FV článku, kde jednotlivé čáry
představují:
I=f(U)

volt-ampérová charakteristika,

P= f(U)

výkonová charakteristika (P = U.I) s optimálním provozním bodem (index m).

Isc je proud nakrátko, Uoc napětí naprázdno.

Pro získání elektrických parametrů požadovaných na straně spotřebiče jsou jednotlivé
články propojovány sériově (zvýšení výstupního napětí) a paralelně (zvýšení možného
proudového zatížení), čímž je vytvořen fotovoltaický panel.

Obr. 84 Volt-ampérová a výkonová charakteristika FV článku
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Volt-ampérová charakteristika FV článku, resp. panelu (tzn. i optimální provozní bod)
není během provozu konstantní a je závislá mj. na osvitových poměrech (obr. 85) a také na
teplotě článku (obr. 86).
Při snižující se intenzitě ozáření článku klesá proudová úroveň. Při zvyšující se teplotě
hodnota napětí nakrátko klesá, roste ohmický odpor článku a křivka se posunuje k nižším
hodnotám napětí. V grafech na jsou vyobrazeny charakteristiky fotovoltaického panelu pro
oba okrajové případy. Aktuální tvar skutečné charakteristiky je pak dán kombinací obou vlivů
v daném okamžiku.

Obr. 85 Volt-ampérové charakteristiky FV panelu při různých intenzitách dopadajícího záření
a konst. teplotě článku 25°C

Obr. 86 Volt-ampérové charakteristiky FV panelu při různých teplotách článku a konstantním
osvitu AM1.5

Základním ukazatelem fotovoltaického článku, resp. panelu je jeho špičkový výkon ve
wattech, uváděný s označením Wp, neboli tzv. watt-peak.
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Tento výkon je dán při teplotě článků 25°C a při osvitu zářením s referenční spektrem
AM1.5 (1000 W/m2), které se považuje za průměrné sluneční spektrum měřené při zenitovém
úhlu Slunce 48,19° (výška Slunce nad obzorem 41,81°) na hladině moře.

7.3 Základní typy fotovoltaických článků
7.3.1

Monokrystalické články

Jejich výhodou je vysoká účinnost a dlouhá životnost. Nevýhodou jsou vysoké
výrobní náklady (finanční i energetické) spojené s požadavky na jejich vysokou čistotu.
S použitím koncentrátorů lze dosáhnout až 30 % účinnosti. Nejčastěji používané
monokrystalické články jsou z křemíku Si. Do této skupiny patří i články z arzenidu galia
GaAs, které mají vysokou odolnost vůči vysoce energetickému UV záření a jsou používány
zejména pro kosmické účely.
Monokrystalické křemíkové články

V současnosti nejpoužívanější a nejpropracovanější. Účinnost laboratorní dosahuje až 24 %,
v praxi je dosahováno 14 až 16 %. Zvětšení účinnosti se dosahuje povrchovým
strukturováním a antireflexní vrstvou na přední straně článku.
7.3.2

Polykrystalické články

Tyto mají oproti monokrystalickým článkům nižší výrobní náklady avšak nižší
účinnost, jsou ale více vhodné pro velkosériovou výrobu.
Polykrystalické křemíkové články

V laboratoři je dosahováno účinnosti až 18 %, v praxi 11 až 15 %. Účinnost, resp. výkonová
stabilita klesá s dobou použití více než u článků z monokrystalického křemíku. Relativní
pokles výkonové stability (tzv. časová degradace) bývá uváděn okolo 90 % za 12 let, 80 % za
25 let.
7.3.3

Tenkovrstevné amorfní články

Tvoří jeden z perspektivních trendů rozvoje v této oblasti. Mají řadu předností: vysoká
absorpce světla, velké napětí naprázdno, malá spotřeba materiálů a energie. Nelze ale
dosáhnout účinnosti srovnatelné s monokrystalickými články - běžně dosahované účinnosti
nepřekračují 10 % (maxima okolo 13 %). Velkou nevýhodou je podobně jako
u polykrystalických vysoká degradace článků s časem. Jsou to polovodiče typu chalkogenidů
(sloučeniny síry, selenu či teluru) a kadmia (problém s jeho toxicitou), anebo kombinace mědi
a india, galia. Hlavními zástupci jsou články z CdTe, CuInSe2 a zejména pak z články
amorfního křemíku a-Si:H.
Články z amorfního křemíku

Rozšířené v oblasti malých výkonů (kapesní kalkulátory atd.). Účinnost laboratorní až 13 %,
v praxi asi 2 až 7 %. Dlouhodobá výkonová stabilita je podstatně menší než u ostatních druhů
článků.
7.3.4

Vícevrstevné články

Je to více článků různých typů poskládaných na sebe. Dosahují až 30 % elektrické
účinnosti, výrobní postup je však velmi složitý a nákladný. Využívají vlastnosti, že různé typy
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článků jsou citlivé na světlo v různých intervalech vlnových délek. Lze tudíž jejich
vrstevnatou aplikací lépe využít spektrum slunečního záření především o vyšších vlnových
délkách - viz graf (obr. 87). Kvantová účinnost udává v procentech, kolik energie světla
z dopadajícího záření dané vlnové délky (resp. kolik fotonů), je využito pro vybuzení
elektronů.

Obr. 87 Průběh kvantové účinnosti v závislosti na vlnové délce světla pro různé typy FV
článků

Graf kvantové účinnosti také napovídá proč je přesně definováno spektrum záření,
kterým se články a panely testují – AM1.5. Pokud by si mohl výrobce článku z určitého
materiálu sám zvolit, jakým zářením článek pro stanovení jeho špičkového výkonu ozařovat,
určitě by z marketingového hlediska zvolil takový monochromatický zdroj záření (všechny
fotony mají jen jednu vlnovou délku) při kterém by panel dosahoval maximálního výkonu. Při
osvitu reálným slunečním zářením by ale takového výkonu testovaný panel nedosáhl.

Obr. 88 Třívrstvý FV článek Sharp – elektrická účinnost 37 %
http://www.semiconductor-today.com/news_items/2012/DEC/sharp121205_03.jpg
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7.4 Typy nasazení FV systémů
Základní typy nasazení FV systémů se rozlišují podle toho, zdali jsou či nejsou
napojeny na veřejnou distribuční síť.
7.4.1

Autonomní systémy

Systémy bez napojení na veřejnou síť tzv. autonomní nebo ostrovní systémy (angl.
grid-off) lze v určitých případech (pro pohon čerpadel na čerpání vody pro zavlažování ap.)
provozovat s přímým napájením spotřebiče. Jinak tyto systémy zpravidla vyžadují akumulaci
elektrické energie, nejčastěji elektrochemické akumulátory. Jsou však v provozu i sestavy
(ostrovy v Egejském moři), kde je produkovaná elektřina používána pro pohon vodních
reverzibilních čerpadel a způsob akumulace je shodný s provozem přečerpávací elektrárny.

Obr. 89 Příklad autonomního FV systému (zdroj: SOLARTEC s.r.o.)
1-pole FV panelů, 2-regulátor dobíjení, 3-akumulátory, 4-elektrospotřebiče 12V=,
5-měnič 12 V= / 230 V~ (volitelný doplněk pro možnost připojení klasických spotřebičů)
7.4.2

Systémy napojené na síť

Systémy napojené na síť (angl. grid-on) vyžadují měnič pro přeměnu stejnosměrného
proudu na střídavý. Tento má za úkol také udržovat stav FV panelu v aktuálním optimálním
provozním bodě, kdy panel produkuje nejvyšší výkon – viz obr. 84.

7.5 Umístění, orientace FV panelů
Pro umístění fotovoltaických panelů jsou k dispozici podobné možnosti, jako pro
umístění panelů fototermických. Lze je umístit na nosnou konstrukci jak přímo na zemi, tak i
na plochou střechu budovy, bez nosné konstrukce na vhodně orientovanou šikmou střechu,
lze je zakomponovat i do fasády budovy. Narozdíl od většiny fototermických panelů jsou
fotovoltaické panely schopny provozu i při samostatně působícím difúzním záření.
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Optimální orientace panelů závisí na potřebách spotřebiče a u autonomních systémů
může být velmi individuální.
Systémy napojené na síť nejsou zatím omezovány a regulovány a mohou dodávat
energii do sítě kdykoliv jsou elektřinu o předepsané kvalitě schopny produkovat. To znamená,
že se zde nevyskytují u výrobce nevyužitelné přebytky jako u zařízení fototermických. Z toho
plyne, že i optimální orientace panelů bude podléhat snaze o maximální roční zisk bez
odhledu na rozložení produkce během roku. Graf na obr. 90 ukazuje pro některé lokality
orientační průběh množství globálního slunečního záření dopadajícího za rok na různě
skloněné plochy orientované k jihu (0° ~ horizontální plocha). Z tvaru křivek vyplývá, že díky
plochému průběhu v oblasti maxima jsou téměř shodné hodnoty pro sklony cca od 20° do 40°.
Sklon se ale často podřizuje sklonu střech, takže je možno se setkat se systémy s většími
sklony.
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Obr. 90 Roční množství globálního slunečního záření dopadajícího za rok na 1 m2 různě
skloněné plochy orientované k jihu

Z hlediska orientace vůči jihu jsou akceptovatelné orientace ±15 °, bez zásadního
negativního vlivu na výši produkce, a to platí i pro termosolární systémy.
FV systémy umísťované na svislou fasádu budov nahrazují nižší produkci vyšší
realizovatelnou plochou, v případě aplikace v rámci novostavby i úsporou vstupních investic.
Panely by měly být umísťovány tak, aby bylo zajištěno jejich volné chlazení, neboť
s jejich rostoucí teplotou, která může v letních měsících dosahovat i k hranici 80°C, klesá
provozní účinnost.

7.6 Výkupní ceny
Výroba elektřiny solárními články je dnes předmětem státní podpory. Formy podpory
jsou stanoveny cenovým rozhodnutím ERÚ, kterým se stanovuje podpora pro výrobu
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elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných
zdrojů. Jedná se o podporu formou výkupních cen a formou zelených bonusů.
V případě podpory ve formě výkupních cen má provozovatel regionální distribuční
soustavy nebo provozovatel přenosové soustavy povinnost (je-li to technicky možné) od
výrobce elektřiny vykoupit veškerý objem vyrobené elektřiny z daného zdroje. Při podpoře
formou zelených bonusů si musí výrobce najít sám svého odběratele elektřiny a za každou
vyrobenou kWh je mu navíc (k výkupní, tržní ceně, kterou si domluví s odběratelem)
vyplácen zelený bonus od provozovatele regionální distribuční soustavy nebo provozovatele
přenosové soustavy. Podmínkou je získání licence na výrobu elektřiny. Oba způsoby ale nelze
kombinovat.
Formu zeleného bonusu lze také využít tak, že pokud bude vlastník FV systému vždy
schopen sám spotřebovat okamžitě všechnu produkovanou energii, bude mu za každou
vyrobenou kWh vyplácen zelený bonus. To bude pro něj výhodné tehdy, pokud nakupuje
elektřinu od distributora za cenu vyšší než cenu rozdílu mezi výkupní cenou a zeleným
bonusem. Tedy, pokud je výkupní cena 6,16 Kč/kWh a zelený bonus 5,08 Kč/kWh je mezi
nimi rozdíl 1,08 Kč. Jestliže majitel elektrárny má i podnik a elektřinu nakupuje za
2 Kč/kWh, pak v případě výkupní ceny získá 6,16 Kč/kWh, v případě bonusu dostane sice jen
5,08 Kč/kWh, ale ušetří 2 Kč/kWh za nenakoupenou elektřinu, získá tedy 7,08 Kč/kWh.

7.7 Provozní vlastnosti
V této kapitole budou prezentovány některé vybrané provozní vlastnosti
fotovoltaického systému provozovaném od roku 2003 na Vysoké škole báňské – Technické
univerzitě Ostrava. Skládá se ze 192 ks fotovoltaických panelů sestavených z článků
z monokrystalického křemíku. Sklon panelů je 45°, orientace 17° od jihu západním směrem.
Jmenovitý instalovaný výkon je 20 kWp.

Obr. 91 Fotovoltaické panely na Vysoké škole báňské - TU Ostrava
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V grafu na obr. 92 je znázorněn průběh dne výskytu maximálního výkonu (silnější
čára - červená) a průběh okamžité účinnosti fotovoltaického systému v roce 2005
(max. P=18 276 W při 1110 W/m2). Z průběhu je patrná vysoká nestálost výkonu, která je
charakteristická pro sluneční elektrárny. V časovém intervalu mezi 12:00 – 14:00 hod bylo
dosaženo několika výrazných extrémů – 2 špiček výkonu cca 18 kW a 2 minim dosahující
úrovně 6 kW a 4 kW. Tyto vlastnosti (kromě ekonomických) bohužel odsouvají racionální
nasazení fotovoltaických elektráren do doby, než bude vynalezen způsob akumulace
elektrické energie technicky, energeticky a ekonomicky vhodný pro vyrovnávání nestálosti
produkce elektrické energie z „neregulovatelných“ obnovitelných zdrojů jako je sluneční
záření příp. větrná energie.

Obr. 92 Den výskytu maximálního výkonu FVS v roce 2005

Průběh účinnostní a výkonové charakteristiky systému uvedených v závislosti na
intenzitě slunečního záření dopadajícího kolmo na plochu panelů je znázorněn v grafu na
obr. 93. Charakteristika je sestavena z jednotlivých provozních bodů, tak jak jich bylo
skutečně dosaženo. Rostoucí průběh má charakteristika výkonová (černé body), průběh
s lokálním maximem představuje charakteristiku účinnostní (červené body). Z grafu je patrné,
že při vyšších intenzitách slunečního záření dochází ke snížení účinnosti, což je zapříčiněno
zvyšující se teplotou panelu, která v maximu dosahuje až 73°C. Nejvyšších účinností
dosahuje systém v oblasti intenzity záření od cca 200 - 600 W/m2. Rozptyl provozních bodů
pro konstantní intenzitu je daný různým poměrem difúzního a přímého slunečního záření a
dále pak rozdílnými teplotními poměry.
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Obr. 93 Provozní výkonová a účinnostní charakteristika

Systém začíná časově nepřetržitě produkovat elektřinu již při hodnotách intenzity
slunečního záření okolo 20 W/m2. Pod touto hranicí je dodávka nerovnoměrná.
Je všeobecně známo, že komerční nasazení fotovoltaických systémů bez výrazných a
dlouhodobých dotačních programů není výhodné. Vysoké dotace pro nově budované sluneční
elektrárny sice pomohou částečně naplnit požadavky směrnice 01/77/EC a iniciovat
podnikatelské aktivity v této oblasti, avšak je nutno pamatovat, že produkce elektrické energie
z „neregulovatelných“ obnovitelných zdrojů je únosná pouze do určité míry. Rozsáhlejší
provozování slunečních ale např. i větrných elektráren v elektrizační soustavě se
stochastickým průběhem dodávaného výkonu se již nevyhne stálému udržování záložních
zdrojů energie. Jedná se zde o primární, dispečerské zálohy, v našem případě uhelné zdroje
v trvalém i když omezeném provozu. S ohledem na vysokou kolísavost výkonu
„neregulovatelných“ elektráren i s uvažováním určité míry nesoučasnosti, jsou potřebné také
sekundární rychle startující zálohy, nejlépe velké vodní a plynové elektrárny. Akumulátory
využívající stlačený vzduch, chemické akumulátory a vodíkové systémy dosud nejsou
v takovém měřítku reálně použitelné. To vše znamená, že podpora využívání elektráren na
bázi „neregulovatelných“ obnovitelných zdrojů musí v budoucnu nutně vyvolat investice
v oblasti zdrojů záložních.

7.8 Akumulace elektřiny
Zde bych si dovolil zopakovat odstavec z kap. 4.1.2.
Elektřinu lze ekonomicky akumulovat velice špatně. Jedním z ještě únosných řešení
akumulace elektřiny ve větším množství jsou přečerpávací vodní elektrárny. Akumulátory ve
spotřební elektronice, záložní akumulátory atd. nelze považovat za ekonomické z hlediska
samotné akumulace elektřiny, ale tato technická řešení přinášejí další užitné hodnoty jako
třeba mobilitu, zabezpečení určitého systému při výpadku elektrické sítě. Jsou to tedy další
přínosy navíc, které tato řešení dělají ekonomicky životaschopnými, avšak jen při daném
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použití. Nelze však tato řešení akumulace považovat za racionálně realizovatelná např. na
úrovni celé naší elektrizační soustavy.

Základní způsoby ukládání elektřiny jsou znázorněny na obr. 94. Jednotlivé
technologie jsou rozčleněny podle možného dosažitelného výkonu (horizontální osa) a možné
doby vybíjení při jmenovitém výkonu (vertikální osa). Využití těchto technologií v
makroenergetice (bulk power – nad 10 MW) začíná od jmenovitého výkonu řádově v
jednotkách megawattů, jenž jsou použitelné pro decentralizovanou akumulaci v místě
produkce nebo spotřeby. Pro centrální systémy akumulace jsou pak vhodné technologie v
řádu stovek megawattů.
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Obr. 94 Systémy pro akumulaci elektřiny

Kromě přečerpávacích elektráren nejsou v současnosti ostatní technologie
makroenergetice běžně používány a pokud ve světě pracují, tak jako pilotní a testovací
aplikace bez očekávání ekonomické životaschopnosti. Účinnost akumulace u přečerpávacích
elektráren se pohybuje okolo 70 až 85 % (tzn. z 1 kWh přivedené elektřiny se zpětně získá
0,7 až 0,85 kWh).
Za perspektivní způsob akumulace se považuje SMES (Superconducting Magnetic
Energy Storage – supravodivý magnetický akumulátor) s účinností akumulace 90 až 95 % a
rychlým nájezdem v úrovni desítek milisekund. Pokusná zařízení SMES mají v současnosti
malé kapacity řádově se pohybující ve stovkách kilowatthodin, což je předurčuje k využití
jako záložního zdroje při krátkodobém výpadku nebo jako překlenovacího zdroje v prvních
okamžicích výpadku dodávky elektřiny než najedou zdroje s pomalejším náběhem. Základem
tohoto zařízení je toroidní supravodivá cívka, přičemž aby byla dosažena supravodivost, musí
být její absolutní teplota pod 5 K, tj. -268 °C.
CAES (Compressed-Air Energy Storage) je ukládání elektřiny do přírodních
podzemních zásobníků (např. prostorů po vytěženém zemním plynu), a to ve formě
stlačeného vzduchu. Účinnost akumulace se pohybuje v rozmezí 60 až 80 %.
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Do kategorie „flow batteries“ patří mj. i reverzibilní palivové články s akumulací ve
formě chemické energie ve vodíku (účinnost 75 %) a také tzv. vanadové redoxní baterie
(VRB) založené na vanadovém redoxním palivovém článku. Do VRB se vkládají velké
naděje, jejich princip je naznačen na obr. 94. VRB se skládá ze dvou samostatných nádrží s
elektrolytem, které obsahují aktivní vanadovou sůl v různých oxidačních stavech (pozitivní
redoxní pár V(IV)/V(V), negativní redoxní pár V(II)/V(III)) a (bohužel) koncentrovanou
kyselinu sírovou. Elektrolyty jsou průběžně čerpány z oddělených nádrží a proudí přes
články, zatímco elektrický proud přichází nebo se vrací zpět do nádrží s elektrolytem.

Obr. 95 Systémy pro akumulaci elektřiny
http://climatetechwiki.org/sites/climatetechwiki.org/files/images/extra/
Schematic%20VRB.JPG

Do kategorie akumulace s menšími vybíjecími výkony patří známé NiCd, NiMH a
olověné (lead) akumulátory, které nacházejí uplatnění u malých autonomních systémů. V této
kategorii jsou zařazeny i setrvačníky (Fly Wheels), ke se elektřina akumuluje do mechanické
energie rotujícího tělesa.
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