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Úvod do problematiky solární energetiky 3 

Zdroj tepelné energie: 

• Zdrojem energie pro solární elektrárny je Slunce 

• V jádru  probíhá za vysokého tlaku a teploty jaderná 

syntéza  (slučování jader vodíku resp. i jeho izotopů 

deuteria a tritia za vzniku jader helia) 

• V jádru teplota: 15 700 000 K 

• Na povrchu: 5700 K 

Přímé záření - Sluneční záření, které při průchodu atmosférou není odraženo ani pohlceno a znovu vyzářeno. Právě tento druh záření  

dokážou využít koncentrační solární elektrárny (alternativní názvy : concentrated solar power, concentrating solar power, 

concentrated solar thermal) 

Difuzní záření - Sluneční záření, které se odrazilo od částeček obsažených v atmosféře (vodní kapky, prach...) a tím se změnil směr. 

Vlnová délka tohoto záření zůstává stejná jako před odrazem. Množství tohoto záření závisí na oblačnosti a znečištění atmosféry. Tyto 

jevy celkově zmenšují množství přímého záření(např. při zatažené obloze dopadá na povrch Země pouze difuzní záření). 

Intenzita slunečního záření (na povrchu Země): 

• určuje vhodnost dané lokality k využití solárního zdroje 

• jedná se o množství sluneční energie v kWh dopadající za rok na 

m2 povrchu Země.  Závisí na: 

• zeměpisné šířce 

• průměrném počasí 

• množství oblačnosti 

Skládá se z: 

= přímé záření + difuzní záření  



Úvod do problematiky solární energetiky 4 

Solární energie vzniká prostřednictvím 
jaderných reakcí v centrálních regionech 
Slunce. Jedná se o jaderné slučování 
lehkých prvků, které se děje za vysokých 
teplot, a proto se taková reakce nazývá 
termonuklerání fúze. 

 Fyzikální charakteristiky Slunce 

Výkon 4.1026 W (0,19 mW/kg) Hustota v jádru 130 g/cm3 

Průměr 1,39.106 km (109 Zemí) Hustota na povrchu 0,001 g/cm3 

Povrch 6,09.1012 km2 (11 900 Zemí) Gravitace na povrchu 273,95 m/s2 (27,9 G) 

Objem 1,41.1018 km3 (1 300 000 Zemí) Teplota jádra 13,6 MK 

Hmotnost 1,99.1030 kg (332 950 Zemí) Teplota koróny 5 MK 

Stř. hustota 1,41 g/cm3 (Země - 5,52 g/cm3) Povrchová teplota 5 780 K 



Úvod do problematiky solární energetiky 5 

Intenzita slunečního záření 

- porovnání ČR, Evropa, 

svět 

 

Zdroj : cs.wikipedia.org/wiki/Sluneční_energie 



Termonuklerání fúze na Zemi 6 

Pro spuštění, respektive zapálení fúzní reakce je 
třeba dodat velké množství vstupní energie. To je 
možné provést ohmickým ohřevem. 

 

Plazmatem pak prochází elektrický proud, který 
díky principu elektromagnetické indukce vytvoří 
kolem plazmatu magnetické pole, které je 
schopno elektricky nabité plazma udržet. 

 

Tento princip vedl ke vzniku tzv. magnetického 
udržení plazmatu, které využívají tzv. 
„tokamaky“. 



Využívání přímého slunečního záření na Zemi 7 



Tepelná bilance kolektoru 8 

qs … záření Slunce  

r.qs … odraz  

q1 ztráty 

přestupem tepla 

přední strana 

q2 ztráty přestupem 

tepla zadní strana 

strana 

qa … využité 

teplo 

tok … 

teplota 

okolí 

ta 

ta … teplota absorbéru 

r … odrazivost 

povrchu  



Fotovoltaické elektrárny 9 

Fotovoltaické elektrárny pracují na principu 
fotoelektrického jevu, který probíhá ve 
fotovoltaickém článku.  

Fotoelektrické jev představuje vznik 
elektromotorického napětí při expozici 
polovodičových materiálů zářením určitých 
vlnových délek. 

Základními částicemi záření jsou fotony. 

Jejich schopnost uvolnit z krystalické mřížky 
elektrony je dána jejich energií, která je 
závislá na vlnové délce. 



Konstrukční provedení solární koncentrátorů 

Rozdělení konstrukčních variant 

 

1) Parabolický žlab 

2) Parabola 

3) Solární věž 

4) Lineární Fresnelův reflektor 
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1) 2) 

4) 3) 

Zdroj:  http://www.slideshare.net/Rizwan114/parabolic-trough-solar-concentrator 



Samostatná práce ve skupinách 

• Připravit povídání(prezentaci) s obrázky, které jsou vypovídající o daném tématu 

• Povídání/prezentace na 3-5 minut 

• Čas na přípravu 25 minut 

 

• Skupina č. 1 – Konstrukční provedení solárních koncentrátorů typu „Parabolický žlab“ 

• Skupina č. 2 – Konstrukční provedení solárních koncentrátorů typu „Parabola“ 

• Skupina č. 3 – Konstrukční provedení solárních koncentrátorů typu „Solární věž“ 

• Skupina č. 4 – Konstrukční provedení solárních koncentrátorů typu „Lineární 
Fresnelův reflektor“ 
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Parabolický žlab 12 

Základní princip: 
 

Pro koncentraci slunečních paprsků se využívá 

vhodně zakřivená plocha - parabolický žlab. V 

ohnisku je připevněno potrubí, ve kterém 

cirkuluje tekutina, která je koncentrovanými 

paprsky zahřívána. Důležitou vlastností této 

konstrukce je její možnost natáčet žlab 

ideálně vůči poloze Slunce. Z tohoto důvodu se 

osa žlabu orientuje sever – jih. Tímto 

způsobem lze zachycovat paprsky již 10° nad 

obzorem. 

 

 Zdroje: http://www.nrel.gov/csp/troughnet/solar_field.html 

http://www.dlr.de/dlr/en/desktopdefault.aspx/tabid-10615#gallery/1506 



Parabolický žlab 13 

Potrubí: 

• Vnější potrubí – borosilikátové sklo 

• Vnitřní potrubí – nerezová ocel 316L 

• Meziprostor – vakuum, vytvořené přes vakuový ventil 

• Těsnění – těsné spojení sklo – kov 

• Vlnovec   

Vlastnosti: Solar salt 
60% NaNO3 

40% KNO3 

(při 300°C) 

Therminol 

VP-1 (při 

40°C) 

Therminol 

VP-1 (při 

300°C) 

Bod tuhnutí [°C] 220 12 12 

Tepelná stabilita do 

[°C] 

600 400 400 

Hustota [kg/m3] 1899 1048 817 

Viskozita [mm2/s] 3,26 2,48 0,271 

Tepelná kapacita 

[J/kg.K] 

1495 1604  2314 

Zdroje:  http://twt.mpei.ac.ru/tthb/hedh/htf-vp1.pdf 

http://www.nrel.gov/csp/troughnet/pdfs/40028.pdf 

Teplonosná tekutina:  

• Minerální olej 

• Vysokoteplotní syntetický olej  

• Roztavené soli 

Tzv. „konvenční média“ - 

maximální teplota zahřátí 

cca 400°C – překročení 

teploty dochází k velice 

rychlé degradaci oleje 



Parabola 14 

Základní princip: 
 

• Pro koncentraci slunečních paprsků se využívá vhodně zakřivená 

plocha – parabola (parabolický disk) 

• Odraz slunečních paprsků  do ohniska paraboly (jejich 

koncentrací lze dosáhnout značně vysokých teplot – až 1000°C) 

• V ohnisku paraboly je zpravidla umístěno lokální zařízení – např. 

Stirlingův motor 

• Samostatné energetické jednotky 

Zdroje:  http://www.himinsun.com/1-5-dish-thermal-power-generation.html 

http://mcensustainableenergy.pbworks.com/w/page/32178486/Solar%20Parabolic%20Dish%20CSP 

http://energy.gov/eere/energybasics/articles/concentrating-solar-power-dishengine-system-basics 

Typy parabolických disků - jsou tvořeny: 

a) Parabolickým zrcadlem (mono)   

b) Soustavou menších tvarovaných zrcadel   

c) Skupinou menších parabol se společným 

ohniskem 
 

Pro maximální využití tohoto zařízení se vyžaduje 

natáčení do optimální pozice vůči Slunci.   



Solární věž 15 

Základní princip: 

• Tento typ je složen z velkého množství 

pohyblivých zrcadel (heliostatů), které 

koncentrují sluneční světlo do jednoho místa -

zpravidla na vrcholu vysoké věže, kde se 

dosahuje teplot  500°C ÷ 1500°C 

• Směr natočení a sklon jednotlivých heliostatů 

počítačově řízen dle polohy Slunce 

• Ve vrcholku věž se dle typu cyklu CSP (*) ohřívá 

vhodné médium (vzduch, voda, sůl) 

• Toto ohřáté pracovní médium lze pak následně 

odvádět do energetické jednotky nebo do 

akumulačních uložišť 

Zdroje:  https://www.eac.com.cy/EN/EAC/RenewableEnergySources/Pages/educationalmaterialres.aspx 

               https://en.wikipedia.org/wiki/PS10_solar_power_plant 

CSP = „Concentrated 

solar power“ = 

elektrárna na principu 

koncentrované 

sluneční energie  

=> typ solárních 

elektráren jimiž se v 

předmětu ATC 

zabýváme 

 

Hlavní části: 

• Heliostaty (s možností natáčení) 

• Koncentrátor umístěný na vrcholu věže 

• Akumulační systém pro chod elektrárny po západu 

Slunce 

• Výměník tepla – dle typu CSP 



Lineární Fresnelův reflektor 16 

Základní princip: 

• Lineární koncentrátory jsou reprezentovány pomocí 

rovinných zrcadel, které jsou uspřádána na principu 

Fresnelových čoček podél lineárního absorbéru ve 

kterém proudí médium, kterému se energie předává 

• Shora bývá umístěn sekundární reflektor, z vrchní strany 

izolován skelnými vlákny 

• Topené médium může být: voda, roztavené soli, olej 

• Každé rovinné zrcadlo je uloženo tak, aby byla možnost 

nezávislého natočení vůči ostatním 

 

Rozdíly s parabolickým žlabem: 

• Cenově podstatně levnější 

• Menší účinnost jednotlivého zrcadla (ale do stejného prostoru 

se vejde více zrcadel, takže výsledná schopnost koncentrace sluneční 

energie může být i vyšší než u parabolického žlabu) 

• Modulárnost sestav spojenou se snazší regulací  výkonu 

• Více sériově vyráběných komponent Zdroje:  https://www.eac.com.cy/EN/EAC/RenewableEnergySources/Pages/educationalmaterialres.aspx 

http://apps1.eere.energy.gov/news/news_detail.cfm/news_id=12066 



Kahoot 

 

www.kahoot.it 
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Děkuji za pozornost 
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