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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zaměřuje na popis konkrétních obnovitelných zdrojů ve formě 

termofotovoltaických článků využívajících selektivní radiátory s mikro/nano 

strukturami. Práce se zabývá uvedením do problematiky obnovitelných zdrojů 

a konkrétně se poté zaměřuje na termofotovoltaiku. Jsou zde uvedeny základní principy, 

ale i vlivy ovlivňující správnou funkci těchto systémů. Dále se zaměřuje velice 

specificky na samotné selektivní radiátory využívající mikro/nano struktury a faktory 

ovlivňující jejich realizaci či simulaci. Součástí práce jsou také příklady výpočtů 

základních parametrů struktur, které budou dále použity při simulacích. Následují 

samotné simulace analyzující tepelné vlivy termofotovoltaického systému. Je zde 

uvedena analýza ale i částečně navrhnutá optimalizace řešící některé nežádoucí tepelné 

vlivy.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

Termofotovoltaika, selektivní radiátor, selektivní emitor, selektivní absorbér, 

mikro/nano struktury, obnovitelné zdroje. 

ABSTRACT 

This semestral thesis focuses on the description of specific renewable resources in the 

form of thermophotovoltaic cells using selective radiators with micro/nano structures. 

This work deals with an introduction of renewable resources and specifically focuses on 

thermophotovoltaic. Thesis describes basic principles, but also influences affecting the 

proper functioning of these systems. It also focuses on selective radiators, which are 

created by mikro/nano structures, and factors that can affect their implementation or 

simulation. Part of the work are also examples of calculations of basic parameters of the 

structures, which will be used in the simulations. Next chapters are dealing with 

simulations which are analyzing thermal effects on termophotovoltaic system. Except 

the analysis itself there is also partial optimalization solving some of the negative 

thermal effects.  

KEYWORDS 

Thermophotovoltaic, selective radiator, selective emitter, selective absorber, micro/nano 

structures, renewable resources 
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ÚVOD 

V současné době je světová spotřeba energie závislá na využití fosilních paliv. Podle 

různých světových výzkumů je předvídáno, že v horizontu několika desítek let budou 

zdroje fosilních paliv postupně vyčerpány. Z toho důvodu je důležité se zabývat 

problematikou alternativních zdrojů energie, mezi které patří i obnovitelné zdroje.  

Jednou z možností využití energie obnovitelných zdrojů je forma slunečního 

záření, kam se mohou řadit nejen fotovoltaické systémy ale i systémy 

termofotovoltaické. Termofotovoltaické systémy se snaží využívat přeměny 

dopadajícího slunečního záření na záření monochromatické, které odpovídá vlastnostem 

fotovoltaického článku, což vede k lepší přeměně energie.  

U termofotovoltaických systémů je kladen důraz na zvýšení účinnosti, a proto jsou 

neustále vyvíjeny a zkoumány. Prostor pro zlepšení je například v radiátorech, které 

jsou základním prvkem těchto systémů a existují možnosti jako například jejich tvorba 

za použití mikro/nano struktur na jejich povrchu. Takto tvořené radiátory je možné 

změnou parametrů struktury naladit na vyzařování záření o určité vlnové délce, která 

odpovídá šířce zakázaného pásu použitého fotovoltaického článku. To má za následek 

lepší přeměnu energie a menší ztráty. 

Tato práce se zaměřuje na prozkoumání tepelných vlastností selektivního radiátoru 

realizovaného pomocí zmíněných struktur, popisuje všechny údaje nezbytné pro 

simulaci takto realizovaného radiátoru.  

Dále je v práci simulován termofotovoltaický systém a jsou studovány jeho tepelné 

vlastnosti. Je zde popsáno, jak daný systém vypadá a pracuje, dále je nasimulováno, jak 

daný systém funguje. Při provozu se v systému generuje obrovské množství tepla, 

v práci jsou tyto tepelné mechanismy prozkoumány a popsány. Práce se zabývá i 

optimalizací, aneb sledováním změny vlastností systému při změně jeho parametrů.  
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1. OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE 

Vzhledem k určitému nedostatku neobnovitelných zdrojů (fosilní paliva) a šetrnějšímu 

zacházení s životním prostředím se v posledních letech rozmáhá získávání energie 

pomocí obnovitelných zdrojů energie.  

Obnovitelné zdroje jsou převážně přírodní zdroje, u kterých nehrozí, při rozumném 

využívání, jejich vyčerpání. Toto tvrzení vychází z definice z českého zákona 

o životním prostředí (17/Sb1992 Sb.). Hustota energie je u těchto zdrojů nižší než 

u neobnovitelných, ale na druhou stranu jsou neustále obnovovány pomocí přírodních 

procesů. Společným znakem pro většinu obnovitelných zdrojů je jejich závislost na 

klimatických vlivech. Příkladem může být solární energie, která se získává ze 

slunečního záření, které bohužel není konstantní [1]. 

V celosvětovém měřítku představují obnovitelné zdroje energie značný, ekologický 

potenciál, který je teoreticky možné využít pro pokrytí současné spotřeby energie. 

Využívání těchto zdrojů je však limitováno několika faktory, mezi které se řadí malá 

plošná koncentrace, nestejnosměrné územní rozložení, proměnlivá intenzita a značné 

investiční náklady [10]. 

1.1  Fotovoltaika 

Fotovoltaický (FV) jev objevil francouzský fyzik Alexandre Edmond Becquerel již 

v roce 1839. Avšak FV články se nejdříve začaly používat v kosmické a satelitní 

technice o více než 100 let později. V současné době se FV články používají pro 

napájení autonomních systémů na zemském povrchu a na moři. Články představují 

spolehlivý výrobek s očekávanou životností alespoň dvaceti let a mají potenciál pro 

investiční příležitosti [2].  

FV článek je elektronická součástka založená na funkci přechodu PN, která při 

dopadu fotonu přemění jeho energii na energii elektrickou (viz Obr. 1).  Při dopadu 

fotonu na povrch článku se předá jeho energie elektronu v polovodiči, který pokud je 

daná energie dostatečně velká, vyletí z povrchu a zanechá po sobě kladný náboj (díru). 

Tento proces je známý jako zmíněný FV jev. Ovšem vzniklá díra má tendenci 

přitáhnout vystřelený elektron zpět, čímž by se jeho energie přeměnila na teplo. To je 

u FV článků nežádané, proto je nutné od sebe elektrony a díry oddělit a zajistit, aby 

uvolněný elektron prošel přes vodič a zátěž, kde se využije jeho získaná energie, 

předtím než zapadne zpět do díry [3].  
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Obr. 1: Princip FV článku [1]. 

1.1.1 Dělení fotovoltaických článků 

FV články je možné dělit podle dvou kritérií. Prvním kritériem je dělení podle použité 

technologie, kam spadají následující: 

 Technologie tlustých vrstev – Články jsou tvořeny velkoplošnými 

polovodičovými diodami z monokrystalického nebo polykrystalického 

křemíku. 

 Technologie tenkých vrstev – U těchto článků se na nosnou plochu (např. 

sklo) napařují tenké vrstvy amorfního nebo mikrokrystalického křemíku. 

 Nekřemíkové technologie – Jedná se o články, které nepoužívají PN 

přechod, ale pracují s organickými sloučeninami či polymery. 

FV články prošly za řadu let svého vývoje značnými změnami. Byla vyrobena celá řada 

typů a konstrukcí za použití různých materiálů. Vzhledem k tomu se články dělí podle 

generací [1]. 

První generace 

FV články první generace využívají jako základ křemíkové desky. Dnes jsou 

nejrozšířenější technologií na trhu, dosahují relativně vysoké účinnosti přeměny (16-

24 %) a dlouhodobé stability výkonu. Nevýhodou je vysoká cena, která je způsobena 

velkou spotřebou čistého křemíku při výrobě. 

Druhá generace 

FV články druhé generace byly vytvořeny na základě úspory výrobních nákladů 

zejména drahého čistého křemíku. Aktivní absorbující polovodičová vrstva thin-film 

těchto článků je výrazně tenčí (řády stovek). To má za důsledek pokles vstupních 
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nákladů, možnost volby substrátu, na který se tenkovrstvé struktury deponují, ale také 

v případě použití flexibilních materiálů se značně rozšíří aplikační sféra. Tyto aspekty 

jsou považovány za výhody, bohužel články druhé generace mají svojí nevýhodu, která 

tkví ve snížení účinnosti (pod 10%) [3]. 

Třetí generace 

U článků třetí generace je snaha docílit maximální možné účinnosti a to pomocí dvou 

cílů. Prvním a hlavním cílem je snaha o maximalizaci počtu absorbovaných fotonů 

a následně generovaných párů elektron – díra (proudový zisk). Druhý cílem je 

maximalizace využití energie dopadajících fotonů (napěťový zisk). U těchto článků je 

možné docílit účinnosti přes 40%. Pro články třetí generace existuje řada směrů, kterým 

je ve výzkumu věnována pozornost. Mezi tyto směry patří následující: 

 Vícevrstvé solární články (více tenkých vrstev). 

 Články s vícenásobnými pásy. 

 Články využívající „horké“ nosiče náboje pro lepší generaci párů elektron, 

díra. 

 Termofotovoltaická přeměna, kde absorbér je současně radiátorem 

vyzařujícím selektivně na jedné energii. 

 Termofotonická přeměna, kde absorbér je nahrazen elektroluminiscencí. 

 Články využívající jevů v kvantových tečkách nebo kvantových jámách. 

 Prostorově strukturované články vznikající samoorganizací při růstu aktivní 

vrsty. 

 Organické články (např. Grätzlovy články) [3]. 

1.2 Emisivita těles 

Jedná se o důležitou vlastnost využívanou FV články. Spektrální emisivita ελ je poměr 

mezi energií objektu jako spektrálního zářiče a energií černého tělesa při stejné teplotě 

a vlnové délce [W.m
-2

]. Emisivita ε je poté vyjádřena jako poměr mezi spektrálním 

vyzařováním obecného objektu Mλ a černého tělesa Mλ0 a je bezrozměrná: 

0


M

M
 . (1)   

Zde je důležité uvést, že existují tři typy zdrojů záření: 

 Černé těleso – pro které platí ελ = ε =1. Těleso tedy pohlcuje všechno na něj 
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dopadající záření, nezávisle na vlnové délce.   

 Šedé těleso – pro které platí ε = ε = konstanta < 1. 

 Selektivní zářič – jehož emisivita ελ závisí na vlnové délce. 

 Těleso záření nejen vysílá, ale také může pohlcovat (absorbovat) záření, které na 

něj dopadá. Každá látka záření částečně propouští, částečně odráží a zbytek pohlcuje. 

Toto pohlcené záření se mění v tělese převážně na tepelnou energii, někdy však může 

dojít k vyzáření pohlcené energie. Pro popis právě takto vyzářené energie slouží tzv. 

Planckův vyzařovací zákon.   

1.2.1 Planckův vyzařovací zákon 

Planckův vyzařovací zákon vyjadřuje závislost intenzity záření absolutně černého tělesa 

na frekvenci. Zdroje záření vyzařují svoji energii po kvantech. Na základě kvantové 

teorie a v souladu se zákony pravděpodobnosti odvodil Max Planck svůj vyzařovací 

zákon, který konstatuje, že záření o frekvenci f může být vyzařováno nebo pohlcováno 

pouze po kvantech energie o velikosti e 

fhe  , (2) 

kde h představuje planckovu konstantu [J.s]. Z uvedené formulace Planckova 

zákona je možné pro dokonale černé těleso ve vakuu odvodit vztah pro spektrální 

hustotu toku dokonale černého tělesa Eoλ jako funkci vlnové délky záření a teploty 

zářiče T [4]: 

1

2
),(

5
2












Tk

cho

e

chTf
d

dE
E









, (3) 

kde Eoλ je hustota zářivého toku dokonale černého tělesa s jednotkou V.m
2
, k je 

Boltzmannova konstanta [J.K
-1

] a c je rychlost světla ve vakuu [m.s
-1

]. Tuto 

matematickou formulaci je možné vyjádřit graficky (viz Obr. 2) [4]. 
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Obr. 2: Zobrazení Wienova a Planckova zákona [5]. 

1.2.2 Wienův posunovací zákon 

Problematikou spektrální hustoty zářivého toku v závislosti na vlnové délce se zabýval 

německý fyzik Wien. Jeho výsledkem byl tzv. Wienův posunovací zákon, který tvrdí, 

že s rostoucí teplotou zářiče se posouvá maximální hodnota spektrální hustoty zářivého 

toku ke kratším vlnovým délkám. Jinými slovy lze říci, že s rostoucí vlnovou délkou 

klesá frekvence a energie fotonů. Wienův posunovací zákon je dán vztahem [5]: 

bT max , (4) 

kde b je konstanta odvozená z Planckova zákona a má hodnotu b = 2,898.10
-3

 m.K, 

λmax je vlnová délka [m], při níž je hodnota spektrální hustoty zářivého toku při dané 

teplotě zářiče maximální. T je daná teplota zářiče v Kelvinech. Wienův posunovací 

zákon je možné získat z Planckova vyzařovacího zákona derivací spektrální hustoty 

zářivého toku dokonale černého tělesa Eoλ dle vlnové délky λ, přičemž tuto derivaci je 

třeba položit rovnu nule (viz Obr. 2). Tento zákon je v souladu se známou zkušeností, 

že tělesa vyzařují při zvyšování teploty nejprve jen dlouhovlnné tepelné záření, které 

přechází asi 525 °C do tmavorudé barvy. Se stoupající teplotou přechází barva žhavého 

tělesa od červené ke žluté, která se stává stále bělejší, až se barva světla při několika 

tisících stupňů jen málo liší od barvy bílého „slunečního“ světla, v jehož spektru je 

nejsilněji zastoupená žlutozelená barva s délkou vlny λmax ≈ 0,5 µm [5] [6].  

Z výše uvedených zákonů lze říci, že s rostoucí vlnovou délkou klesá frekvence 

záření a energie fotonů (viz Obr. 3). 
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Obr. 3: Elektromagnetické spektrum [7]. 

2. TERMOFOTOVOLTAIKA 

Je vysoce účinná metoda přeměny tepelné energie na elektrickou prostřednictvím tělesa, 

které je zahříváno dopadajícím světelným zářením. Základní myšlenkou je tedy 

absorbování světla nebo tepla, pomocí radiátoru, který je vyhříván na dostatečně 

vysokou teplotu, díky čemuž pak vyzařuje monochromatické záření na FV článek. 

Termofotovoltaický (TFV) systém se skládá z radiátoru (také nazývaný absorbér či 

emitor), klasického FV článku a případně filtru. Radiátor i filtr se vyrábí v různých 

provedeních a z různých materiálů, to může mít za důsledek odlišné vlastnosti. Co se 

zdrojů záření/tepla týče, mohou mít různé provedení, což rozšiřuje oblast uplatnění 

těchto systémů [9]. 

Mezi sledované parametry TFV systémů patří absorpce, odrazivost, emise 

a propustnost použitých materiálů jednotlivých prvků systému. Parametry mohou být 

ovlivněny jak vlastnostmi použitých materiálů, tak úhlem dopadu záření. Důležitými 

parametry je pak účinnost, životnost (systému a jednotlivých prvků) a výkon systému, 

přičemž výkon je velmi závislý na teplotě radiátoru [9].  
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2.1 Princip 

Základní jednota TFV systému, radiátor, má za úkol absorbovat co největší spektrum 

záření aby nedocházelo k nežádoucímu efektu zpětného odrazu záření a následnému 

rozptýlení do okolí. Další jeho funkcí je emitace fotonů na FV článek, kde jsou 

přeměněny pomocí FV jevu na energii elektrickou. U klasického FV článku se velká 

část energie nepřemění a vznikají tak tepelné ztráty. Tomu se dá předejít pomocí 

instalace reflexní vrstvy na FV článek, díky ní se mohou fotony, které by nebyly 

využity k přeměně na elektrickou energii odrazit, čímž mohou přispívat k zahřívání 

radiátoru. Podobného principu je možné docílit pomocí již zmíněného filtru, který může 

využít odražené fotony pro další emisi nebo zahřívání radiátoru (viz Obr. 4) [9]. 

 

Obr. 4: Princip TFV systému s filtrem [9]. 

Hlavní výhodou TFV oproti FV je schopnost využití fotonů s energií E vyšší než je 

šířka zakázaného pásu Eg FV článku, tedy gEE  . Ale také schopnost využití fotonů 

s energií nižší pro již zmíněné zahřívání radiátoru, tedy gEE  . Aby tedy radiátor 

správně fungoval, je nutné ho udržovat zahřátý na vysoké teploty 

( KTE 20001200  ). Z toho vychází jeho další výhoda oproti FV článkům, kterou je 

využití širší oblasti spektra záření. Klasické FV články využívají pouze viditelnou část 

spektra, tedy zhruba od 380 nm do 780 nm. TFV články jsou schopny využít i oblast 

infračervenou, tedy zhruba nad 780 nm (viz Obr. 5) [9].  
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Obr. 5: Využitelné spektrum záření křemíkovými TFV články [10]. 

2.2 Tepelné vlivy na termofotovoltaické systémy 

Důležitým vlivem ovlivňujícím správnou funkčnost a požadovanou účinnost TFV 

systémů je teplota. Z hlediska tepelných vlivů je možné TFV systém rozdělit na dva 

prvky. Jedním prvkem je samotný FV článek, který v závislosti na teplotě přeměňuje 

záření na elektrickou energii a druhým prvkem je radiátor, jehož emisivita je závislá na 

teplotě. 

 

Obr. 6: Realný TFV systém [11]. 
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Jak je patrné z obrázku (Obr. 6) FV článek je nutné chladit. To je způsobeno tím, 

že s jeho zvyšující se teplotou nepatrně vzrůstá proud článku I, ale mnohem podstatněji 

klesá napětí článku U. V podstatě jde o to, že se zvyšující se teplotou článku klesá jeho 

účinnost. 

V případě radiátoru je tomu jinak než u FV článku. Pro požadovanou funkci 

radiátorů je nutné dosáhnout vysokých teplot (> 1000 °C). To je způsobeno tím, že při 

malých teplotách není emise fotonů dostatečná. To však může být velice obtížné při 

použití konvenčních materiálů. Experimenty prováděné ve světě za účelem nalezení 

vhodných materiálů pro selektivní radiátory vycházely z použití wolframu, jakožto 

prvku, který je schopný odolat požadovaným vysokým teplotám. I přesto, za použití 

tohoto prvku docházelo při teplotách vyšších 1000 °C při delším působení k oxidaci, 

spékání a růstu zrn, které narušily periodicitu vytvořené struktury. Tento nežádoucí fakt 

je však možné řešit například pomocí nanesení velmi tenkého povlaku (20 nm) na 

krystalickou strukturu wolframu. Ve zmíněných experimentech byly jako povlak 

použity oxid hafničitý (HfO2) a diborit hafnia (HfB2). V prvním případě si materiál i po 

dosažení teploty 1400 °C udržel požadovanou strukturu neporušenou. V případě druhém 

však po dlouhém působení teploty 1000 °C došlo k značnému popraskání vzorku [12]. 

 Existuje zde však řada možností pro vytvoření jiných kombinací prvků, které splní 

požadovaný efekt. Ať už se jedná o povlaky z různých oxidů použitých společně 

s wolframem, či jinými boridy, nitridy a karbidy.  Bohužel k dosažení požadovaných 

teoretických vlastností systému je nutné hlubšího experimentování za účelem nalezení 

vhodného materiálu [12].  

2.3 Radiátory 

Co se použitých materiálů týče, ideální TFV systém by obsahoval radiátor jako 

dokonale černé těleso, které má stálou teplotu a neodráží žádné záření (dokonale 

pohlcuje) nezávisle na úhlu dopadu. Radiátor by zároveň byl dokonalým zářičem 

a množství absorpce by se tedy rovnalo emisi. Vzhledem k tomu, že ve většině případů 

jsou ideální systémy nereálné, je velmi nepravděpodobné v dnešní době vytvořit 

dokonale černý radiátor. Avšak existují materiály, které se k požadovaným vlastnostem 

alespoň přibližují. Mezi ně patří materiály jako: černé uhlí, černá platina, černé zlato či 

karbid křemíku [9]. 

Při použití zmíněných materiálů můžeme získat téměř reálné radiátory. U reálných 

radiátorů je důležitá co nejmenší emise fotonů o energii gEE  , případně jejich zpětné 

odražení zpět na radiátor a také dostatečná emise fotonů o energii gEE  pro uplatnění 

FV jevu na povrchu článku. Reálné radiátory se dají dělit do dvou základních provedení 

– šedé radiátory a selektivní radiátory [9]. 
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2.3.1 Šedé radiátory 

Pro šedé radiátory je typická stejná spektrální emise pro všechny vlnové délky. 

Důležitým parametrem u realizace šedých radiátorů je volba materiálu. Materiály pro 

šedé radiátory by měly mít vysoký bod tavení. Mezi vhodné materiály je možné řadit 

například platinu, wolfram, karbid křemíku a jiné. I přes dobré vlastnosti jako je např. 

dobrá emisivita, která je pro radiátory zásadní, mají tyto materiály svoje nevýhody. 

Příkladem může být karbid křemíku, u kterého se vyskytují problémy způsobené 

degradací na vzduchu za působení vysokých teplot. Materiály však mají další nevýhody, 

příkladem je pozvolné odpařování či zhoršená emise od určitých vlnových délek 

vedoucí k velkým ztrátám [9].   

2.4 Selektivní radiátory 

Účinnost, teplotní odolnost a cena jsou tři nejdůležitější aspekty při realizaci 

selektivních radiátorů. Účinnost je určována vysokou emisí fotonů o energii rovné Eg 

a zanedbatelnou emisí fotonů o energii menší než Eg. Schopnost pracovat při vysokých 

teplotách je také důležitá z hlediska účinnosti, a to vzhledem k tomu, že se zvyšující se 

pracovní teplotou roste. Se zvyšující se teplotou totiž radiátor vyzařuje fotony s kratší 

vlnovou délkou, čímž umožňuje jejich efektivnější absorpci FV článkem. V neposlední 

řade cena výroby, která určuje, zda bude daná technologie použita pro komerční využití. 

Pro ideální TFV systém by ideální radiátor vyzařoval fotony se stejnou energií jako 

je energie šířky zakázaného pásu FV článku. Těmto podmínkám bychom se mohli 

přiblížit laserem, který by operoval na jedné vlnové délce. Nicméně tato metoda je 

velmi neefektivní, a proto se nepoužívá. Existuje další metoda, kde se využívá skupiny 

izolovaných atomů, jejichž elektrony po srážce s částicemi jsou vybuzeny na vyšší 

energetickou hladinu, kde setrvávají po určitou dobu. Při spontánním navrácení 

elektronu na původní energetickou hladinu, se vyzáří jeho nadbytečná energie ve formě 

fotonu (viz Obr. 7). Vlnová délka záření je závislá na množství uvolněné energie. 

Skutečné selektivní radiátory je možné realizovat několika způsoby za použití různých 

materiálů [13]. 
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Obr. 7: Princip emise fotonů [14]. 

2.4.1 Plynové radiátory 

Zvolením vhodného plynu a přizpůsobením teploty elektronů je možné vyprodukovat 

plazmu kde většina excitovaných atomů má elektrony na jejich nejnižší energetické 

hladině (nejnižším excitovaném stavu). Tento postup pro selektivní radiátory byl 

vyzkoumán za použití cesiové plasmy. Pro césium vybuzení elektronu na vyšší úroveň 

a jeho následné navrácení odpovídá generaci záření o hodnotě energie vhodné pro 

zakázanou šířku pásma arsenidu gállia (GaAs), tedy Eg = 1,42 eV, λ = 0,87 µm. I přes 

vhodnou aplikaci a případnou velkou účinnost při použití cesiové plazmy má tato 

metoda dvě významné nevýhody. První je požadovaná opravdu vysoká teplota 

elektronů (> 2000 K). Druhou nevýhodou je hustota této plazmy. Vzhledem k její nízké 

hustotě (forma plynu) je hustota záření malá, což vede k nedostatečné emisi. Možností 

je přivedení plazmy do hustějšího stavu, což ovšem vyžaduje obrovské množství 

energie [13]. 

2.4.2 Pevné radiátory 

Vzácné oxidy 

Vzácné prvky jako je oxid ytterbia (Yb2O3) nebo oxid erbia (Er2O3), také označované 

jako lanthanidy, jsou schopny v pevném skupenství se chovat téměř jako izolované 

atomy a vyzařovat selektivně. Tyto oxidy emitují záření v úzkém pásmu vlnových délek 

blízko infračervené oblasti, čímž umožňují lepší absorpci určitými FV články. Nicméně 

i zde je určitý rozdíl mezi vyzářeným spektrem záření a šířky zakázaných pásu FV 

článků, což vede ke ztrátám na účinnosti.  Tomu se dá předejít zvýšením pracovní 

teploty těchto radiátorů (> 1100 °C). Nejvíce vhodné radiátory realizované oxidy 

vyzařují v rozpětí  λ ≈ 1000 nm až λ ≈ 2500 nm, což odpovídá energiím Eg ≈ 0,5 eV až 
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Eg ≈ 1,1 eV (vhodné pro křemíkový FV článek) [13]. 

Polykrystalický karbid křemíku 

Dalším realizovatelným příkladem je polykrystalický karbid křemíku (SiC). SiC je 

teplotně stabilní zhruba při 1750 °C. Nicméně emituje záření o energii na dlouhých 

vlnových délkách, které není možné FV článkem přeměnit na energii. Jeho využití však 

spočívá jako neabsorbující selektivní filtr řazený před FV článek, čímž recykluje 

nepřeměněnou energii.  Jeho výroba je levná, proto je vhodnou volbou pro komerční 

užití [15]. 

Existují další způsoby a materiály, jak je možné selektivní radiátory realizovat. 

Mezi vhodné prvky patří např. kobalt, oxid hořečnatý či wolfram. Jednotlivé variace se 

liší především vlnovou délkou, na které je záření emitováno, pracovní teplotou 

a celkovou emisí světla. Materiál jako je například wolfram vyzařuje málo fotonů 

dlouhých vlnových délek (žádané), ale také krátkých vlnových délek (nežádané). 

Zvýšení emise fotonů pro krátké vlnové délky je však možné řešit. Řešení spočívá 

v aplikaci určitých mikro či nano struktur, které materiál naladí na požadované vlnové 

délky. 

3. MIKRO/NANO STRUKTURY 

Pro realizaci této technologie se používají žáruvzdorné kovy, například již zmiňovaný 

wolfram. Takto realizovaný selektivní radiátor má větší emisivitu ve viditelném spektru 

blízko infračervené (IR) hranice spektra a malou emisivitu v IR spektru. Periodické 

mikrostruktury (MS) mohou měnit jejich schopnost emise v závislosti na jejich 

strukturální periodě Ʌ, hloubce a tvaru. Díky tomu je možné dosáhnout lepších 

podmínek pro absorpci fotonů na FV článku.  

3.1 Elektromagnetické vlny 

V důsledku pochopení početních metod a popisů v následujících kapitolách, je nutné 

osvětlit funkci elektromagnetického (ELM) pole a jeho šíření. Je to důsledkem 

využívání světelného záření, které je mimo jiné elektromagnetické záření o určité 

vlnové délce. 

 ELM vlnou se nazývá děj, při němž se prostorem šíří příčné vlnění elektrického 

a magnetického pole. Podstatu ELM vlnění vyložil v 2. polovině 19. Století James Clarc 

Maxwell. Z jeho teorie ELM pole vyplývá, že kolem částic s nábojem, které se pohybují 

se zrychlením, existuje proměnné elektrické pole vyvolávající zároveň proměnné pole 

magnetické. Zdrojem ELM vlnění může být atom látky, přičemž změny jeho energie 
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jsou provázeny vznikem ELM vlnění, které je známe především jako světlo [16]. 

ELM vlnění představuje děj vzájemných přeměn elektrické a magnetické složky 

pole. Obě složky, elektrická, kterou představuje vektor intenzity elektrického pole E, 

a magnetická, kterou tvoří vektor magnetické indukce B, jsou neoddělitelně spjaty 

a vytvářejí jediné ELM pole. Tyto složky jsou na sebe vzájemně kolmé a jsou kolmé na 

směr šíření vlnění (viz Obr. 8) Z čehož je patrné, že ELM vlnění je příčné vlnění. Dále 

platí, že u postupné vlny jsou oba vektory ve fázi, tedy obě veličiny nabývají svých 

maximálních hodnot ve stejném okamžiku [16].  

 

Obr. 8: Šíření elektromagnetického pole [16]. 

3.1.1 Maxwellovy rovnice 

Maxwellovy rovnice jsou základními rovnicemi makroskopické elektrodynamiky, 

které popisují elektromagnetické pole v každém bodě prostoru. Lze je zapsat buď 

v integrálním, nebo diferenciálním tvaru. V integrálním tvaru popisují 

elektromagnetické pole v jisté oblasti, kdežto v diferenciálním tvaru v určitém bodě této 

oblasti. Velmi důležitý důsledek Maxwellových rovnic je předpověď existence 

elektromagnetických vln, které se šíří rychlostí světla c. Příčinou toho je fakt, že změna 

elektrického pole vytváří magnetické pole a naopak. Propojení mezi těmito dvěma poli 

vede k vytvoření elektromagnetických vln [18].  

3.2 Typy struktur 

 Selektivní radiátory je možné realizovat z jedno-, dvou- či troj- dimenzionálních 

(1D, 2D, 3D) struktur, přičemž jednodimenzionální mohou být dvou typů. Prvním 

typem jsou vertikálně vrstvené struktury, druhým jsou bočně strukturované povrchy. 

Realizace těchto struktur se většinou provádí ve tvaru určitých otvorů (válcové, 

obdélníkové), se sníženým středem pod povrch, proto je možné je považovat za dutiny 

(viz Obr. 9). Existují však výjimky, kde jsou struktury ve formě výstupků, například 

pyramid.  
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Obr. 9: Příklad tvarů otvorů pro mikrostruktury [19]. 

Jak již bylo uvedeno výše, charakteristické rozměry těchto struktur ovlivňují emisi 

záření. Spektrální směrová emisivita (emisivita na určité vlnové délce) εi tedy může být 

ovlivněna změnou geometrických vlastností společně s optickými konstantami. Pro 

ideální TFV radiátor by měla být εi shodná s požadovanou vlnovou délkou, ale měla by 

klesnout k nule ve chvíli, kdy fotony mají menší energii, než je energie šířky 

zakázaného pásu polovodiče Eg. V praxi by se dobrý selektivní radiátor měl chovat jako 

ideální, alespoň blízko IR oblasti. Nicméně nalezení takového radiátoru je poměrně 

náročným úkolem vzhledem k optickým konstantám, povrchovému profilu a směru 

záření. Všechny tyto parametry je nutné zapojit do řešení Maxwellových rovnic pro 

získání radiačních vlastností periodických struktur [17]. 

Rozdílné struktury dutin jsou základním parametrem ovlivňující záření. Například 

rezonanční vlnová délka obdélníkové dutiny je dána vztahem [19]: 
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kde l, m a n jsou celá čísla (l, m = 0, 1, 2, ... a n = 0, 1, 3, 5, …), d je hloubka 

dutiny, ax délka hrany dutiny ve směru x a ay délka hrany dutiny ve směru y. Nejdelší 

vyhovující vlnová délka je nazvána mezní vlnová délka λc. Pro zvýšení emisivity či 

absorpce je nutné, aby mikrostruktury byly navržené tak, aby vlnová délka záření byla 

menší než λc. Zvýšením hodnoty parametru d, tedy hloubkou dutin, narůstá absorpce 

dutiny [19].  

Obecně je v praxi vytvoření obdélníkových dutin složité vzhledem k náročnosti 

vytvoření ostrých rohů v tak malém měřítku. Naproti tomu cylindrické dutiny mají 

lehce menší absorpci či emisi spektra záření jako obdélníkové ale jsou méně náročné na 

výrobu. Rezonanční vlnová délka pro cylindrické dutiny je dána vztahem [19]: 
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kde D je průměrem válcových dutin, ρnm a ρ’nm značí m-tý nulový bod n-té 

Besselovy funkce Jm. Nejmenší možné hodnoty těchto parametrů udávají mezní 

vlnovou délku λc [19]. 

Pomocí Besselových funkcí je možné řešit řadu úloh, které mají rotační nebo 

sférickou symetrii. V optických systémech, jako jsou výše uvedené struktury, je častá 

rotační symetrie, a proto je nutné je zahrnout do výpočtu optických parametrů [20].  

3.2.1 Uspořádání dutin 

Pro zvýšení efektivnosti selektivního radiátoru realizovaného pomocí dutin je důležité, 

aby mezery mezi dutinami, byly redukovány na co nejmenší. Pro cylindrické dutiny je 

vhodnější uspořádání ve formě pláství místo čtvercového (viz Obr. 10).   

 

Obr. 10: Možnosti uspořádání cylindrických dutin [19]. 

Při voštinovém uspořádání je zvýšena účinnost struktury pro kratší vlnové délky 

a vlastnosti vykazované čtvercovým uspořádáním jsou zachovány. To znamená, že 

pokud nebudou změněny geometrické parametry samotných dutin absorpce či emise se 

změní jen pro určité vlnové délky. Přičemž z již provedených experimentů ve světě je 

patrné, že se zvyšuje účinnost pro záření kratších vlnových délek [19].     

3.3 Vlnovod 

Jednotlivé dutiny na struktuře jsou v podstatě vlnovody, které fungují na dané vlnové 

délce. Proto pro osvětlení výše uvedených a nadcházejících vztahů je nutné obeznámit 

se s principy vlnovodu, protože výše zmíněné dutiny vychází právě z jeho vlastností. 

Vlnovod je přípravek pro přenos ELM vln, který má libovolný tvar průřezu, nejčastěji 

však obdélníkový či kruhový. Z obecného hlediska je vlnovod vedením, jehož příčný 

rozměr je srovnatelný s délkou vlny, a tudíž hraje roli při přenosu ELM energie.  

Princip spočívá v přenosu formou harmonické vlny, která je závislá na frekvenci 

přenášené ELM energie. Vlnovod přenáší energii od určité frekvence, která se nazývá 

frekvencí mezní fm. Při vyšších frekvencích může být ELM pole ve vlnovodu 
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uspořádáno několika způsoby. Tyto způsoby uspořádání jsou označovány jako vidy. 

Podle rozložení ELM pole je možné vidy dělit na dvě skupiny. První jsou vidy 

transversálně elektrické (TE), které mají složky elektrického pole pouze ve směru 

průřezu vedení, ale nikoli ve směru šíření vlny. Následující skupinou jsou vidy 

transversálně magnetické (TM), u kterých jsou naopak příčné složky magnetického 

pole. Existenci více vidů ve vlnovodu je dobré se vyhýbat, vzhledem k různé rychlosti 

jejich šíření a tedy možné degradaci tvaru přenášeného signálu [21].  

3.3.1 Transversálně magnetická vlna  

Je charakteristická tím, že vektor magnetické intenzity H leží ve směru příčném, kdežto 

vektor elektrické intenzity E má složky nejen v příčném, ale i v podélném směru (viz 

Obr. 11). Přičemž k, je vlnové číslo udávající směr šíření pro dosažení požadovaného 

úhlu dopadu a odrazu. Podélná složka elektrické intenzity Ez je tečna ke stěnám 

vlnovodu a vzhledem k předpokládané dokonalé vodivosti stěn musí být na plášti 

vlnovodu rovna nule. To je považováno za okrajovou podmínku, která pro správnou 

funkci musí být splněna [20]. 

 

Obr. 11: Šíření vlny TM [21]. 

3.3.2 Transversálně elektrická vlna 

Je charakteristická tím, že vektor elektrické intenzity E nemá podélnou složku, ale 

vektor magnetické intenzity H ano (viz Obr. 12). U těchto vidů je podélnou složkou 

k plášti intenzita magnetického pole Hz. Vzhledem k předpokládané dokonalé vodivosti 

stěn musí být derivace Hz podle normály k povrchu na plášti vlnovodu nulová [21]. 
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Obr. 12: Šíření vlny TE [21]. 

Přirozená čísla m, n vyskytující se ve výpočtech a v označeních jednotlivých vidů 

jsou tzv. vidová čísla. Různým vidovým číslům odpovídají různá rozložení ELM pole 

v rovině, a jelikož mohou nabývat nekonečně mnoha hodnot, existuje zde nekonečně 

mnoho způsobů rozložení intenzity ELM pole [21].  

3.4 Početní metody 

V minulosti se spektrální vlastnosti selektivních radiátorů nejvíce počítaly za použití 

metody vázaných vln (RCWA). Tato metoda analyzuje problémy difrakční mřížky za 

použití Maxwellových rovnic. To vyžaduje, aby rozdělení v oblasti mřížky byla řešena 

pomocí Fourierovy expanze. Vzhledem k tomu, simulace prováděné pomocí RCWA 

jsou omezené pouze na periodické a jednoduché obdélníkové mřížky [19].  

Další je metoda konečných diferencí v časové oblasti (FDTD). Pomocí této metody 

je na rozdíl od RCWA možné řešit jakýkoliv typ struktury. V této metodě je model 

rozdělen na malé buňky a konečně diferencované Maxwellovy rovnice, které se řeší 

krok po kroku v určité časové oblasti. Nicméně u této metody musejí být při výpočtu 

stanovené okrajové podmínky ke zkrácení početní oblasti v případě, že by nastal nějaký 

z problémů otevřených prostor. Například rozptyl elektromagnetických vln [19]. 

Velice podobnou metodou metodě FDTD je metoda konečných objemů. Tato 

metoda je využívána softwarovým nástrojem Solidworks a vzhledem k tomu, že se 

jedná o metodu využívanou v této práci, je její podrobnější popis uveden 

v kapitole 5.1.1. 

3.4.1 RCWA 

Zmíněné zaměření metody RCWA na pouze periodické a jednoduché mřížky nám 

umožňuje snadné oddělení proměnných prostoru, a tak je možné využít Fourieovy 

expanze. To znamená možnou transformaci proměnných, popsaných pomocí 

parciálních diferenciálních rovnic do systému běžných diferenciálních rovnic pro 

Fourierovy amplitudy. Jedná se tedy o zkrácení Fourierových expanzí a jejich následné 

zapsání do jednoduchých maticových funkcí. 
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3.4.2 FDTD 

Metoda FDTD je založena na modelování objektů v mřížce. Časově závislé 

Maxwellovy rovnice jsou diskretizovány pomocí centrálního rozdílu aproximace 

v prostoru a času parciálních derivací. Výsledné rovnice jsou řešeny v následujícím 

pořadí: nejprve se vektory elektrického pole v prostoru řeší v daném čase, následně se 

řeší vektory magnetického pole ve stejném prostoru v daném čase. Tento proces se 

opakuje znovu a znovu, dokud se požadované přechodné ELM pole plně nerozvine. Ve 

chvíli, kdy jsou Maxwellovy rovnice popsány, je možné pozorovat změnu elektrického 

pole v čase, který je závislý na změně magnetického pole. Tato změna je základem 

FDTD časových kroků, kdy pro každý bod v prostoru je aktualizována hodnota 

elektrického pole v závislosti na uložené numerické hodnotě magnetického pole 

a uložené hodnotě elektrického pole v čase. Magnetické pole je zpracováváno obdobně. 

Tedy v každém bodě prostoru se aktualizuje hodnota magnetického pole v čase, tato 

hodnota je závislá na uložené hodnotě magnetického pole a numerické hodnotě 

elektrického pole v prostoru. Vzájemné působení elektrického a magnetického pole 

(hodnot a jejich aktualizací) v časové posloupnosti se zpracovává podle patřičného 

softwarového vybavení pomocí simulací (např. v programu Ansys). Tento popis je 

možné aplikovat jak na jedno-, dvou- tak troj- dimenzionální (1D, 2D, 3D) soustavy 

(struktury). Při zvyšování počtu dimenzí se však výpočty stávají mnohem náročnějšími 

[22].  

 

Obr. 13: Yee lattice [22]. 

V roce 1966 Kane Yee navrhnul mřížku, která zobrazuje prostorové vektory 

elektrického a magnetického pole v pravoúhlých buňkách vycházejících z Kartézské 

mřížky. Tato mřížka je označována jako Yee lattice (viz Obr. 13) a je používána i dnes 

v nynějších FDTD programových konstrukcích. V této mřížce jsou vektory elektrického 

pole umístěny na hranách a magnetické složky vycházejí ze středů stěn [22].  
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V případě použití metody FDTD je nutné stanovit si výpočetní oblast, ve které 

bude prováděn výpočet daného modelu. Pro každou buňku (bod) v dané oblasti se musí 

stanovit fyzikální parametry, jde v podstatě o stanovení materiálu a jeho vlastností ve 

výpočetní oblasti. Lze použít jakýkoliv materiál, u kterého je známa permitivita, 

permeabilita a vodivost. Jakmile se nastaví parametry materiálů, následuje se 

s nastavením parametrů zdroje. Poté lze spustit simulaci pro elektrické a magnetické 

pole v oblasti modelu, kdy je daný model počítán v časových krocích [22].  

3.5 Možnosti realizace 

Možností, jak realizovat zmíněné struktury je v dnešní době poměrně mnoho. 

Důležitým faktorem je však pohled na realizaci z hlediska komplexnosti a ceny. Mezi 

nejznámější způsoby používané v dnešním průmyslu patří následující: sítotisk, laserové 

dotování, etchback a iontová implementace. Každá z metod má svoje výhody 

a nevýhody. U sítotisku to může být například malá cena realizace struktur, avšak není 

možné docílit tak husté mřížky dutin jako např. u iontové implementace, což má za 

důsledek menší účinnost systému. Samozřejmě realizace dutin pomocí iontové 

implementace je velice náročné. Vyhotovení reálných struktur však není předmětem 

této práce, při simulaci se bude předpokládat realizace pomocí iontové implementace 

jakožto metody nejúčinnější, případně bude porovnáno s jinou metodou [23]. 

4. VÝPOČET STRUKTUR 

Při výpočtu rozměrů dutiny pro křemíkový FV článek se vychází z hodnoty šířky jeho 

zakázaného pásu Eg = 1,11 [eV]. Z této hodnoty je možné určit hodnotu rezonanční 

vlnové délky: 
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, kde ρ je konstanta určená z  kořene Besselovy funkce prvního řádu. Konstanta je 
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korespondující k vidu TE11, který je v dutině videm dominantním. 

Hloubka válcové dutiny d bude určena experimentálně. Postup bude spočívat ve 

zvolení více rozměrů hloubky dutin a následné simulaci. Z grafů se pak určí, pro který 

rozměr byla emisivita struktury nejvyšší. Pro požadovanou strukturu se bude vycházet 

z wolframu jakožto použitého materiálu. 

5. SOLIDWORKS 

Software Solidworks 3D CAD software od společnosti Dassault Systemes je v současné 

době nejúspěšnější strojírenský 3D CAD systém na českém trhu. Jedná se o produkt 

sjednocující širokou škálu nástrojů strojírenského navrhování, ověření návrhu, správy 

kontrolovaných dat, komunikace návrhu a nástrojů pro zvýšení produktivity do jediného 

cenově dostupného balíku [24]. 

Jako parametrický 3D modelátor umožnuje Solidworks výkonné, objemové 

i plošné modelování, vertikální nástroje pro plechové díly, svařence, formy, práci 

s neomezeně rozsáhlými sestavami a automatické generování výrobních výkresů (viz 

Obr. 14). 

 

Obr. 14: Uživatelské rozhraní softwaru Solidworks. 

Práce v něm je velmi intuitivní a nabízí pohotové pracovní postupy, rapidně snižuje 

nutné pohyby myší a umožňuje okamžitou, kontextově závislou interakci s uživatelem. 

Ovládání je založené na technologii SWIFT, která redukuje potřebu opakujících se 
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úkonů, manuálních zásahů i takových operací, kde si ani zkušený uživatel není jist 

postupem a často postupuje pomocí metody pokus omyl [24].  

Výše uvedené vlastnosti toho softwarového nástroje vedou k tomu, že byl zvolen 

jako vhodný pro realizaci simulací v této diplomové práci. Hlavním klíčovým prvkem je 

však možnost doplnění softwaru o nástavbové moduly. Mezi jeden z takovýchto 

modulů patří například i modul Flow Simulation. Tento modul je vhodný pro simulaci 

proudění a přenosu tepla, proto byl zvolen jako hlavní pro realizaci simulací [24].  

5.1 Flow Simulation 

Pro komplexní simulace dynamiky tekutin a sdílení tepla (CFD – Computational Fluid 

Dynamics) je určen zásuvný modul Solidworks Flow Simulation. Jeho praktické 

nasazení se týká nejrůznějších oblastí, jako je například proudění plynů ve 

vzduchotechnice, kapalin v potrubí, analýza chlazení uzavřených prostorů či 

exponovaných součástí nebo externí aerodynamika (viz Obr. 15) [24]. V této práci nám 

však tento nástroj poslouží k simulování šíření tepla v termofotovoltaickém systému 

využívající selektivní radiátor.  

 

Obr. 15: Aerodynamika automobilu zobrazená pomocí Flow Simulation [25]. 

Funkce realizovatelné pomocí modulu Flow Simulation jsou následující: 

 Analýza sdílení tepla – vedením, prouděním a zářením. 

 Analýza vnitřního a vnějšího proudění. 

 Analýza rotačních oblastí (ventilátory, čerpadla, atp.). 
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 Analýza přechodových dějů, tedy časově proměnné děje. 

 Analýza vnějšího proudění kapalin a plynů kolem objemových těles (například 

obtékání vzduchu kolem křídla letadla). 

 Analýza turbulentního proudění pomocí modelu K-epsilon pro výpočet 

turbulentního proudění (například proudění plynu z motorové trysky letadla). 

 Simulace skutečného plynu pro přesné řešení aplikací plynu o vysokém tlaku 

nebo nízké teplotě.  

 Analýza stlačitelného proudění plynu v podzvukových, transsonických 

a nadzvukových rychlostech. 

 Výpočet poklesu tlaku v trubkách se započtením vlivu nerovnosti povrchu. 

 Optimalizace návrhu pomocí proudění na základě parametrů simulace proudění 

a rozměrových parametrů. 

 Analýza proudění Newtonovských kapalin (krev, zubní pasta a roztavený plast). 

 Analýza vlhkosti pro výpočet relativní vlhkosti uvnitř uzavřených prostor pro 

aplikace kontroly klimatu [24]. 

Při započetí jakékoliv simulace je jako první krok nutné nastavit základní 

parametry. Jedná se o volbu vhodných jednotek pro měření, ale převážně o typ analýzy 

(externí, interní) a volbu fyzikálních veličin. To je možné udělat poměrně jednoduše 

pomocí průvodce Wizard obsaženého v programu (viz Obr. 16). 

Všechny základní parametry, které lze nastavit, jsou uvedeny v tabulce (viz Tab. 

1). Dále je dobré vědět, že základní fyzikální zákony popisující proudění jsou zákony 

zachování hmotnosti, hybnosti a energie. Ty jsou vyjádřeny Navier-Stokesovými 

rovnicemi společně s rovnicí kontinuity. Nadále se určují okrajové a počáteční 

podmínky, kde se nastavuje například tlak prostředí či pravděpodobnost výskytu 

turbulentního proudění [24].  
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Obr. 16: Volba analýzy a fyzikálních veličin pomocí průvodce Wizard. 

Tab. 1: Počáteční nastavení Flow Simulation [24]. 
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5.1.1 Metoda konečných objemů (MKO) 

Jedná se o metodu, pomocí které Flow Simulation počítá chování systému v uvedeném 

modelu. Metoda konečných objemů MKO (Finite Volume Method) pracuje na principu 

rozdělení řešené oblasti na konečný počet malých kontrolních objemů pomocí sítě (grid, 

mesh). K tomu využívá základní rovnice (kontinuity, pohybové, energie, transportní 

atd.), které popisují spojité prostředí a následně jsou diskretizovány do soustavy 

algebraických rovnic. Hodnoty složek rychlosti a skalárních veličin jsou 

v geometrických středech kontrolních objemů, hodnoty na hranicích objemů se 

získávají interpolací. Tato metoda je využívána u 80 % řešitelů [24]. 

Postup MKO lze rozdělit do třech bodů, které jsou následující: 

 Dělení oblasti na diskrétní objemy užitím obecné křivočaré sítě. 

 Bilancování neznámých veličin v individuálních konečných objemech 

a diskretizace. 

 Numerické řešení diskretizovaných rovnic. 

 

Obr. 17: Výpočetní síť a její popis [24]. 

Tok přes hranice kontrolního objemu je integrálním součtem přes čtyři 2D nebo 

šest 3D ploch kontrolních objemů (viz Obr. 18). 
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Obr. 18: Výpočetní síť kontrolního objemu [24]. 

Tvorba sítě 

Síť představuje systém rozdělení výpočtové oblasti na dílčí na sebe navazující 2D 

buňky ve dvoudimenzionálním prostoru nebo 3D buňky ve trojdimenzionálním 

prostoru. Samotný matematický model je pouze pasivním nástrojem, dokud se 

neaplikuje na konkrétní problém, tedy výpočtovou oblast pokrytou sítí. Pokud se 

hovoří o matematických modelech, které jsou založeny na numerickém řešení systému 

parciálních diferenciálních rovnic a vyžadují takto i zadání okrajových podmínek, lze 

konstatovat, že možnosti realizování úlohy jsou silně limitovány výkonem počítačové 

techniky, která výpočty provádí [24]. Platí zde několik zásad: 

 Výpočet je o to náročnější, čím více rovnic je v rámci matematického 

modelu do výpočtu zahrnuto (závisí na komplexnosti modelu). 

 Výpočet je o to náročnější, čím více má výpočtová oblast buněk. 

 Výpočet je o to náročnější, čím méně kvalitní je síť výpočtové oblasti. 

V zájmu přesnosti matematické simulace je nutné provést tomu odpovídající 

nastavení matematického modelu. Do různých modelovaných fyzikálních jevů mohou 

svým vlivem zasahovat mnohé jevy další. Toto všechno je třeba v nastavení zohlednit. 

Ovšem každým dalším vlivem vstupujícím do výpočtu přibývají také další rovnice, 

které matematický model musí řešit. Proto se mohou časy při stejně definovaných 

výpočtových oblastech a sítích značně lišit [24].  

Následující obrázek popisuje automaticky vymodelovanou síť (viz Obr. 19). Tam 

kde je struktura stejná se používá jednoduchá výpočtová síť, tam kde je struktura 

složitější, je síť jemnější. Každé zjemnění se provádí rozdělením krychle na osm 
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menších částí. Maximálně lze však základní krychli rozdělit sedmkrát [24].  

 

Obr. 19: Obecná výpočetní síť [24]. 

Automaticky vymodelovaná síť není vždy ideální, a proto musí být následně 

poupravena, tedy musí být více zjemněna, aby simulace byla přesná.  

 

Obr. 20: Automaticky vygenerovaná síť v prostředí chladiče. 
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6. PŘENOS TEPLA 

Nedílnou součástí této práce je znalost přenosu tepla, vzhledem ke zkoumání tepelných 

jevů v TFV systému. Přenos nebo také sdílení tepla je složitý děj. Při jeho popisu je 

možné zavést řadu zjednodušení, které usnadňují tvorbu modelů pro matematický popis 

sledovaných dějů. Sdílení tepla je možné dělit na tři typy: tepelná výměna vedením 

(kondukcí), tepelná výměna prouděním (konvencí) a tepelná výměna sáláním (zářením, 

radiací). 

Částice látky v oblasti s vyšší teplotou předávají při vedení tepla část své střední 

energie prostřednictvím vzájemných srážek částicím v místech s nižší teplotou, tedy 

těm, které mají nižší střední energii. Při tomto procesu se však částice nepřemisťují, ale 

kmitají kolem svých rovnovážných poloh. S šířením prostřednictvím vedení je možné se 

nejčastěji setkat v tělesech z pevných látek, jejichž různé části mají rozdílné teploty. 

Teplo se může šířit prouděním také v kapalinách či plynech. Zde se však uplatňuje 

přenos tepla prouděním. Obecně je možné říci, že šíření tepla prouděním (se změnou 

teploty se mění hustota, což vyvolává proudění) je téměř vždy spojeno se šířením tepla 

vedením. Přenos tepla zářením spočívá ve vysílání záření a jeho následném pohlcování, 

jež vede ke zvýšení vnitřní energie v látce, která záření absorbuje. V reálných situacích 

je přenos tepla kombinací dvou nebo i všech třech uvedených způsobů [26].  

6.1 Přenos tepla vedením 

Přenos tepla vedením spočívá v přenosu tepla ve směru klesající teploty, tedy ději 

způsobených interakcí mezi bezprostředně sousedícími částicemi v daném tělese. 

V kapalinách a plynech se k tomuto sdílení tepla připojuje také sdílení tepla prouděním 

a u látek, které částečně propouštějí záření (např. sklo), také sdílení tepla sáláním. Při 

početním řešení sdílení tepla je nutné používat dvou zákonů: 

 Základní zákon vedení tepla, který vyjadřuje závislost mezi tepelnými toky 

a teplotními spády.  

 Zákon zachování energie, který se používá na tepelné jevy. 

Podle těchto dvou zákonů se dále konstruují parciální diferenciální rovnice pro 

rozdělení teplot v tělesech. Nejdůležitější je však použití Fourierova zákona, který je 

považován za základní zákon vedení tepla [26].  

gradTSQ  


 (9) 
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 (10), 

, kde n


[m] je jednotkový vektor normály k izometrické ploše (směřující do míst 

s vyššími teplotami), S [m
2
] je izometrická plocha kolmá k tepelnému toku a λ [W.m

-

1
.K

-1
] je součinitel tepelné vodivosti [27]. 

Teplo prošlé tělesem je totiž izotropním v každém místě (tj. homogenním 

a izotropním vzhledem k přenosu tepla), je přímo úměrné teplotnímu spádu, době 

a průtokové ploše kolmé na směr teplotního toku (viz Obr. 21). 

 

Obr. 21: Přenos tepla vedením [27]. 

6.2 Přenos tepla prouděním 

S přenosem tepla prouděním se setkáváme v praktickém životě velice často, ať už jde 

o volné proudění v atmosféře, či k tepelnému přenosu při obtékání nějakých těles [26]. 

Ke sdílení (přenosu) tepla prouděním dochází například při styku kapaliny nebo 

plynu s pevnou stěnou. Při tom dochází k ochlazování nebo ohřívání tenké vrstvy 

tekutiny při stěně. Vzniklý rozdíl teplot vrstev způsobuje přirozené proudění (viz Obr. 

22).  

 

Obr. 22: Přenos tepla prouděním [26]. 
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Oblast A značí sdílení tepla prouděním z tekutiny do stěny, B značí oblast sdílení 

tepla prouděním ze stěny do tekutiny. Rovnice, která vyjadřuje tepelný tok při sdílení 

tepla prouděním, je dána vztahem: 

tSQ   (11) 

, kde Qτ [W] označuje tepelný tok, S [m
2
] označuje plochu stěny, Δt [K] označuje rozdíl 

teplot kapaliny a α [W.m
-2

.K
-1

] je součinitel přestupu tepla. Součinitel α udává tepelný 

tok přestupující z kapaliny do stěny nebo naopak. Jeho velikost nelze obecně vyjádřit 

početním vztahem, je proto nutné ho počítat pro různé situace, velmi často odhadovat 

empiricky [26].  

6.3 Přenos tepla zářením 

Vzhledem k tomu, že tato problematika byla již dostatečně osvětlena v kapitole 

Emisivita těles 1.2, bude zde připomenuto jen to základní.  

Sálání souvisí se změnami vnitřní energie tělesa a těleso následně vydává záření. 

Toto záření je pak vysíláno ve formě elektromagnetických vln do prostoru, který těleso 

obklopuje. Dopadne-li toto záření na nějaké jiné těleso a dojde-li k pohlcení tohoto 

záření, zvýší se vnitřní energie tohoto tělesa. Souhrnně se vzájemné sálání a pohlcování 

při dvou nebo i více tělesech s různými teplotami nazývá sdílení tepla sáláním [26].  

7. SIMULACE 

Následující simulace obsažené v této práci jsou realizované pomocí softwarového 

nástroje Solidworks za použití zásuvného modulu Flow Simulation. Simulace se 

zaměřují na vliv a šíření teploty v TFV systému, který využívá selektivního radiátoru.  

Simulace jsou děleny na několik dílčích částí, které jsou vždy zjednodušené 

vzhledem k strukturální náročnosti celého systému. Pro představu je zde uveden příklad 

při začátcích tvorby simulací:  

Byla vytvořena určitá oblast TFV článku (výřez) kvůli zjednodušení výpočetní 

náročnosti. Tato oblast článku měla rozměr 1,5 x 1 cm, a na radiátor v něm obsažený, 

musely být vytvořeny mikrostruktury (dutiny) o průměru 0,655 µm s rozestupem 

0,6 µm. Tedy při uvedených rozměrech výřezu článků, který měl být simulován, se 

jednalo zhruba o 36 milionů dutin. Takovéto množství dutin nebylo možné na 

pracovním počítači ani zobrazit. Počítač nereagoval a nakonec se softwarový nástroj 

Solidworks sám vždy ukončil z důvodů nedostatku operační paměti. Výpočet tepelných 
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vlivů pro takovýto výřez, natož pak pro celý článek, byl tedy v takovýchto podmínkách 

nereálný. Nutnost zavést určité kompromisy pro dosažení výsledků byla tedy 

nevyhnutelná. Jednotlivé úpravy budou však vysvětleny v následujících kapitolách vždy 

pro dílčí simulaci. 

7.1 Simulace 1. – vzdálenost 

První řada simulací se zaobírá vlivem tepla, které se vygeneruje samotným radiátorem 

na FV článek. Reálná teplota FV článku má vliv na jeho elektrické vlastnosti 

a ovlivňuje tak průběh jeho V-A charakteristiky, při vysokých teplotách klesá účinnost. 

Reálné FV systémy jsou schopny pracovat s povrchovými teplotami okolo 50 °C. 

Selektivní radiátor však v ideálních podmínkách pracuje na teplotě 1200 °C. I kdyby se 

předpokládalo, že radiátor ideální provozní teploty nikdy nedosáhne, což záleží na 

mnoha faktorech, je nutné zjistit vliv takto či podobně rozžhaveného radiátoru na zbytek 

systému. Teploty přesahující 1000 °C jsou totiž pro radiátor běžné.  

V této simulaci se bude zjišťovat ideální vzdálenost zmíněných dvou prvků od 

sebe. Existuje totiž hranice, ve které nebude rozžhavený radiátor tak extrémně ohřívat 

FV článek, tedy nebude snižovat jeho účinnost. 

7.1.1 Simulovaný systém 

Simulovaný systém je složen z FV článku 2. generace, pasivního chladiče a radiátoru 

(viz Obr. 23). FV článek se skládá z následujících dílčích prvků: tvrzené sklo, EVA 

(etylen vinyl acetát) folie, nylon, křemíkový článek a hliníkový obal. EVA fólie a nylon 

slouží k ochraně křemíkového článku před mechanickým poškozením, hliníkový obal 

drží celý článek pohromadě a tvrzené sklo je určeno na přední stranu článku díky jeho 

mechanické odolnosti a světelné propustnosti. Selektivní radiátor je tvořen z wolframu 

a pasivní chladič je hliníkový.  

Systém není uzavřen, počítá se tedy s externí analýzou. To je z důvodů simulace 

pouze jediného článku (15 x 20 cm). Předpoklad je, že celý panel bude uzavřený, ale 

okrajové články (kryté) se budou řešit individuálně. 
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Obr. 23: Průřez simulovaným systémem. 

7.1.2 Definice materiálů 

Prvním krokem po sestavení simulované sestavy je definování jednotlivých materiálů. 

Materiály mohou být definovány již při samotném sestavování sestavy v prostředí 

softwarového nástroje Solidworks, ale pro účel simulace je nutné je definovat zvlášť 

v prostředí Flow Simulation.  

 

Obr. 24: Definice chybějícího prvku. 
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Většina použitých prvků v tomto systému je již předem nadefinovaná přímo 

v samotné databázi Flow Simulation. Jediný nedefinovaný prvek při této simulaci je 

EVA fólie, která tedy musela být doplněna do databáze (viz Obr. 24). Při tomto kroku je 

nutné zadat do databáze parametry typu: hustota, vodivost, bod tání, tepelná vodivost 

a další. Tyto hodnoty byly získány z katalogových listů [28]. 

Dalším faktorem, který má vliv na šíření tepla v systému je tloušťka jednotlivých 

komponent. U FV článku 2. generace jsou rozměry dané [30]. U samotného radiátoru je 

tato hodnota experimentální, avšak v této konkrétní simulaci se nebude uvažovat. 

Radiátor zde má nastavenou tloušťku na 1 cm, a uvažuje se, že je zahříván na jeho 

ideální provozní teplotu 1200 °C v prvním případě, ve druhém případě 1000 °C. Je to 

důsledek toho, že v této simulaci je snahou docílit optimální vzdálenosti mezi prvky. 

Proměnná tloušťka radiátoru by měla vliv na jeho ohřívání a tedy i šíření tepla, proto se 

uvažuje tento ideální model. Díky tomu se teplo v tomto modelu šíří od jeho středu 

všemi směry (viz Obr. 25). 

 

Obr. 25: Příklad definice šíření tepla. 

Vzhledem k tomu, že se tato práce zabývá tepelnými vlivy, jsou to i sledované cíle 

této simulace. V simulaci se sleduje teplota jednotlivých povrchů obsažených v celém 

systému. Vyzařovací schopnost radiátoru je v této simulaci zanedbána. To je způsobeno 

velkou vzdáleností mezi radiátorem a FV článkem. Vzhledem k vysokým teplotám na 

radiátoru je nutné, aby byl článek dostatečně vzdálen, a to vede k zanedbatelnému 

přenosu tepla prouděním, tudíž se tento přenos neuvažuje a výpočet celkové simulace je 

méně výpočetně náročný.  

7.1.3 Výsledky simulace 1. 

Prvotní simulace byly prováděny pro ideálně zahřátý radiátor pro šest různých 

vzdáleností s cílem nalézt reálné provozní teploty FV článku. Teoreticky by mohlo 

platit, že čím dále bude článek od radiátoru, tím menší bude jeho teplota a tím menší 

budou jeho ztráty. V tomto případě se však musí brát v potaz, že intenzita záření 
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dopadající na článek je ideálně co nejvyšší. Tato intenzita však roste tím více, čím je 

článek umístěn blíže k radiátoru. Výsledkem je tedy snaha dosáhnout ideální 

vzdálenosti, kdy radiátor článek nezahřívá více, než jsou jeho běžné teploty v systémech 

nepoužívajících selektivní radiátor. Takovéto teploty se uvažují okolo 50 °C na povrchu 

článku.  

Tab. 2: Sledované teploty jednotlivých prvků při teplotě radiátoru 1200 °C. 

vzdálenost 55 [cm] 65 [cm] 70 [cm] 

sledovaný 
parametr 

průměrná teplota 
[°C] 

průměrná teplota 
[°C] 

průměrná teplota 
[°C] 

teplota radiátoru 1200 1200 1200 

teplota chladiče 95,536 70,076 57,789 

teplota hl.obalu 95,685 70,189 57,887 

teplota nylonu 105,276 77,235 63,956 

teplota EVA fólie 118,848 87,177 72,505 

teplota FV článku 115,549 84,742 70,410 

teplota skla 121,498 89,217 73,602 

 

Z uvedené tabulky (viz Tab. 2) je patrné, že vzdálenosti radiátoru od FV článku do 

70 cm při teplotě radiátoru 1200 °C nelze uvažovat.  

Při vzdálenosti 55 cm je teplota FV článku tak vysoká, že by článek nebyl schopný 

provozu a došlo by k permanentním škodám. Důvodem je EVA fólie, která se při 93 °C 

začíná tavit. Ostatní prvky v systému by takto vysoké teploty vydržely, ale článek jako 

takový by nefungoval, ztráty by byly obrovské a vzhledem k roztavené fólii by se dalo 

očekávat následné porušení samotného článku.  

Vzdálenost 65 cm ukazuje rapidní pokles teplot na povrchu článku. Již zde 

nedochází k permanentním škodám v podobě tavení materiálu článku, i přesto jsou 

teploty při této vzdálenosti příliš vysoké.  

Pro poslední hodnotu uvedenou v tabulce tedy vzdálenost 70 cm lze rozeznat další 

pokles teplot na článku. I pro tuto vzdálenost jsou vypovídající hodnoty moc vysoké 

vzhledem k tomu, že 70,41 °C na samotném článku by mělo za důsledek značný pokles 

na výkonu.  

Z hodnot je také patrné, že největší vliv na vysoké teploty článku má opravdu 

radiátor, lze to vypozorovat z teplot jednotlivých komponent pro jednotlivá měření. 

Tvrzené sklo, které čelí selektivnímu radiátoru, má teplotu povrchu výrazně vyšší než 

pasivní chladič, který je na odvrácené straně sálání tepla. Tento jev platí i pro ostatní 

prvky systému (viz Obr. 26). 
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Obr. 26: Znázornění rozložení teplot na článku pro vzdálenost 55 cm. 

Z uvedeného obrázku (viz Obr. 26) je patrné, že pasivní chladič společně 

s hliníkovým obalem článku mají dobrou tepelnou vodivost a teplo akumulované 

v samotném článku je odváděno na mřížky chladiče, který je následně ochlazován 

okolní atmosférou. Teplotní rozdíly jsou viditelné pomocí různých barev, které 

odpovídají teplotám uvedeným v legendě. 

Tab. 3: Sledované teploty jednotlivých prvků při teplotě radiátoru 1200 °C. 

vzdálenost 75 [cm] 78 [cm] 79 [cm] 

sledovaný 
parametr 

průměrná teplota 
[°C] 

průměrná teplota 
[°C] 

průměrná teplota 
[°C] 

teplota radiátoru 1200 1200 1200 

teplota chladiče 45,785 39,334 37,479 

teplota hl.obalu 45,873 39,418 37,559 

teplota nylonu 51,087 44,188 42,229 

teplota EVA fólie 58,419 50,889 48,801 

teplota FV článku 56,619 49,239 47,189 

teplota skla 59,407 51,855 49,701 
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Z další skupiny hodnot uvedených v tabulce (viz Tab. 3) je již možné vyčíst 

hodnoty vzdáleností, z nichž by již některé bylo možné použít pro reálný provoz.  

První uvedená vzdálenost 75 cm ještě stále není vhodná pro použití v reálném 

provozu. Povrch samotného článku přesahuje 50 °C, což by vedlo k nízké hodnotě 

faktoru plnění, tedy malé účinnosti.  

Následující simulovaná vzdálenost 78 cm, již přináší použitelné výsledky pro 

provoz. Teplota tvrzeného skla na povrchu sice přesahuje pomyslnou hodnotu 

vyžadované funkčnosti FV článku (50 °C), ale samotný článek již díky izolaci pomocí 

EVA fólie se drží pod touto hodnotou.  

 

Obr. 27: Znázornění rozložení teplot na článku pro vzdálenost 79 cm. 

Pro poslední simulovanou vzdálenost 79 cm byl zaznamenán další pokles teplot. 

Tento pokles je nepatrný, ale výsledkem je udržení všech částí systému pod zmíněnou 

hranicí 50 °C.  

7.1.4 Zhodnocení simulace 1. 

S dalším zvyšováním vzdálenosti by jistě klesala i teplota FV článku, na druhou 

stranu by se snižovala intenzita, kterou radiátor září na samotný článek. Na základě 

těchto dvou kritérií je možné uvažovat rozmezí vzdáleností 78 a 79 cm za nejlepší 

možnou vzdálenost, kterou by bylo možné použít při ideální teplotě selektivního 
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radiátoru, tedy 1200 °C. Samozřejmě se vychází z předpokladu, že v této simulaci je 

zanedbána šířka radiátoru. V opačném případě by šířka radiátoru měla vliv na jeho 

vyzařování a prohřívání, tudíž by byl i ovlivněn finální výsledek.  

7.1.5 Průběh výpočtů 

 

Obr. 28: Graf výpočtu teplot pro vzdálenost 55 cm. 

Uvedený graf (viz Obr. 28) znázorňuje průběh výpočtu teploty, pro jednotlivé 

prvky, od počátku zapnutí simulace. Na ose Y je znázorněna teplota a na ose X iterace. 

Iterace je jeden výpočetní krok, ve kterém počítač spočítá všechny náležité prvky nutné 

pro vyhotovení adekvátní simulace (viz Obr. 29). Mezi takové prvky patří v tomto 

případě například zákon zachování hmoty, energie, kontinuity a přestupu tepla. 

V reálném provozu by byl průběh spojitý, avšak aby bylo možné takovýto systém 

vypočítat, musí být rozdělen na konečné množství prvků, které se počítají jednotlivě 

(diskrétní průběh). Každý výpočet se v simulaci počítá tak dlouho, dokud se jeho 

hodnota neustálí, to nám říká, že je daná hodnota finální, správná. V konečném 

důsledku nás tedy zajímá pouze poslední hodnota vypočítaného průběhu. Ostatní grafy 

výpočtů jsou uvedeny v přílohách (viz Obr. 48, Obr. 49, Obr. 50, Obr. 51, Obr. 52).  



                                                                       38 

 

Obr. 29: Schéma iteračního postupu [29]. 

7.2 Simulace 2. – vzdálenost 

Druhá řada simulací se také zabývá vzdáleností selektivního radiátoru od FV článku. 

Tentokrát je však teplota radiátoru pouhých 1000 °C, to je dáno tím, že v předchozích 

experimentech [12] nebylo možné udržet radiátor zahřátý na ideálních 1200 °C déle než 

dvě hodiny bez jeho poškození. Uvažuje se tedy tato snížená hodnota s tím, že by se 

teplota radiátoru v provozu mohla měnit a díky tomu by mohlo docházet i ke změně 

vzdálenosti mezi prvky za účelem zvýšení účinnosti při nižších teplotách radiátoru.  

Co se simulovaného systému a použitých materiálů týče, jedná se o stejně 

definované prvky jako v předchozí simulaci. Není tedy již nutné je znovu uvádět, je 

možné je nastudovat v odpovídajících kapitolách (viz 7.1.1). 

V simulaci se sleduje teplota jednotlivých povrchů obsažených v celém systému. 

Vyzařovací schopnost radiátoru je v této simulaci zanedbána. To je způsobeno velkou 

vzdáleností mezi radiátorem a FV článkem. Vzhledem k vysokým teplotám na radiátoru 

je nutné, aby byl článek dostatečně vzdálen, a to vede k zanedbatelnému přenosu tepla 

prouděním, tudíž se tento přenos neuvažuje a výpočet celkové simulace je méně 

výpočetně náročný.  
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7.2.1 Výsledky simulace 2. 

Další skupina simulací byla vyhotovena pro selektivní radiátor zahřátý na 1000 °C. 

Stejně jako v předchozích simulacích i zde platí, že čím dále bude článek od radiátoru, 

tím menší bude jeho teplota a tím menší budou jeho ztráty. V tomto případě se však 

musí brát v potaz, že intenzita záření dopadající na článek je ideálně co nejvyšší. Tato 

intenzita však roste tím více, čím je článek umístěn blíže k radiátoru. Výsledkem je tedy 

snaha dosáhnout ideální vzdálenosti, kdy radiátor článek nezahřívá více, než jsou jeho 

běžné teploty v systémech nepoužívajících selektivní radiátor. Takovéto teploty se 

uvažují okolo 50 °C na povrchu článku.  

Tab. 4: Sledované teploty jednotlivých prvků při teplotě radiátoru 1000 °C 

vzdálenost 50 [cm] 55 [cm] 55,5 [cm] 

sledovaný 
parametr 

průměrná teplota 
[°C] 

průměrná teplota 
[°C] 

průměrná teplota 
[°C] 

teplota radiátoru 1000 1000 1000 

teplota chladiče 50,393 38,190 36,808 

teplota hl. obalu 50,488 38,267 36,880 

teplota nylonu 56,196 43,081 41,644 

teplota EVA fólie 64,310 49,883 48,363 

teplota FV článku 62,354 48,225 46,724 

teplota skla 65,343 50,775 49,240 

 

Z uvedené tabulky (viz Tab. 4) je patrné, že s menší teplotou radiátoru budou 

i potřebné vzdálenosti mezi radiátorem a FV článkem menší. Pro dosažení dostatečně 

nízkých teplot potřebných pro správnou funkci článku je vzdálenost mezi prvky 

o zhruba 20 cm menší, tedy téměř o třetinu.  

Při vzdálenosti 50 cm mezi radiátorem a FV článkem a při teplotě radiátoru 

1000 °C je patrné, že i při snížené hodnotě teploty radiátoru je tato vzdálenost moc 

malá. Teploty nejsou tak kritické, aby zde došlo k poškození článku, i přesto jsou 

dostatečně vysoké na to, aby článek ztrácel účinnost. Na základě toho tato vzdálenost 

není vhodná pro použití v provozu.  

Pro druhou vzdálenost uvedenou v tabulce (viz Tab. 4), tedy 55 cm, se již teploty 

drží pod hranicí pomyslné normy 50 °C. Samotné tvrzené sklo je zahříváno na teplotu 

vyšší, ale vzhledem k tomu, že ostatní prvky v systému, především FV článek, si udrží 

teplotu pod touto hranicí, je tuto vzdálenost možno považovat za vhodnou. Tento 

výsledek ukazuje, že rozdíl 200 °C na radiátoru dokáže udělat znatelnou změnu 

v schopnosti provozu FV článku. Pokud totiž porovnáme hodnoty získané z obou 

simulací, zjistíme, že rozdíl teplot pro tuto vzdálenost (55 cm) je 54 °C.  
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Obr. 30: Šíření tepla při profilovém pohledu na článek. 

Následující vzdálenost 55,5 cm byla simulována na základě již dobrých výsledků 

z předchozí simulace pro vzdálenost 55 cm. Při této vzdálenosti se již teploty v celém 

systému FV článku dostanou pod pomyslnou hranici 50 °C. Nejedná se však o tak hrubý 

pokles vzhledem k tomu, že většina prvků má teplotu menší o zhruba 1-2 °C. Tento 

pokles je však považován za dostačující a prvky se při něm dostávají na velice dobrou 

provozní teplotu. To vše při posunu o pouze 0,5 cm, což vede k uvážení této vzdálenosti 

jako nejvíce vhodné, z uvedených, pro použití v provozu.  

Na uvedeném obrázku (viz Obr. 30) je možné si všimnout, že celý systém není 

rovnoměrně zahřátý na stejnou teplotu, ale jeho teplota se od krajů ke středu zvyšuje. Je 

to způsobeno krytím po obvodu pomocí hliníkového obalu, který tak způsobuje 

ochlazování jednotlivých komponent uvnitř systému.  Pro názornou představu je možné 

zjistit jak se teploty více či méně mění od kraje povrchů k jejich středu, to je zobrazeno 

v následujících grafech (viz Obr. 31 Obr. 32).  

První graf (viz Obr. 31) znázorňuje změny teplot jednotlivých prvků nacházejících 

se uvnitř hl. obalu. Délka určující osu X, je délkou určující přímku vedoucí od kraje 

daného prvku směrem k jeho středu. Jak je patrné, teploty na této přímce, tedy od kraje 

směrem ke středu, vzrůstají. Jak již bylo zmíněno, je to způsobeno krytím hl. obalem, 

který prvky, jež jsou v jeho krytu, ochlazuje. Další z efektů, který je možné vyčíst 

z grafu je ten, že nylon společně s FV článkem se otepluje méně než EVA fólie 
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a tvrzené sklo. Na to má vliv různá tepelná vodivost materiálů, ale také jejich hlubší 

umístění v systému. Neboli FV článek a nylon, jsou kryty samotným sklem a EVA fólií, 

což způsobuje, že se nezahřívají na tak vysoké teploty a díky tomu jejich ochlazování 

u okrajů není tak drastické (rozdíl teplot není tak velký jako u skla a EVA fólie). 

 

Obr. 31: Graf znázorňující změnu teplot na ploše systému. 

Druhý graf (viz Obr. 32) zobrazuje nárůst teplot pro chladič a hl. obal. Nárůst 

teplot zde není tak velký jako u ostatních prvků, je to dáno tím, že tyto dva prvky jsou 

stíněny od přímého záření radiátoru a tudíž se zahřívají pouze pomocí šíření tepla 

konvencí od ostatních prvků. Důležité je uvést, že přímka znázorňující osu X v tomto 

grafu není od úplného kraje prvků. Je to dáno tím, že hl. obal přesahuje ostatní prvky 

v systému a zakrývá je po bocích. Tyto boky jsou zahřívány více než zbytek hl. obalu, 

avšak v tomto grafu je zobrazen pouze průběh pro zmíněný zbytek obalu. 
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Obr. 32: Graf znázorňující změnu teplot na ploše systému. 

Z následujícího snímku (viz Obr. 33) je patrné šíření tepla systémem. Je to podobné 

jako u vyšších teplot. Přední strana, kde se nachází tvrzené sklo je zahřívána nejvíce 

a postupně směrem k chladiči se teploty snižují.  

 

Obr. 33: Znázornění rozložení teplot na článku pro vzdálenost 55,5 cm. 
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Tab. 5: Sledované teploty jednotlivých prvků při teplotě radiátoru 1000 °C 

vzdálenost 56 [cm] 57 [cm] 65 [cm] 

sledovaný 
parametr 

průměrná teplota 
[°C] 

průměrná teplota 
[°C] 

průměrná teplota 
[°C] 

teplota radiátoru 1000 1000 1000 

teplota chladiče 35,609 33,650 15,621 

teplota hl.obalu 35,680 33,722 15,677 

teplota nylonu 40,353 38,259 19,217 

teplota EVA fólie 46,947 44,671 24,206 

teplota FV článku 45,336 43,104 22,982 

teplota skla 47,838 45,535 24,883 

 

Uvedená tabulka (viz Tab. 5) znázorňuje teploty pro vzdálenosti ještě větší než, 

byly uvedené teploty v předchozí tabulce (viz Tab. 4) pro radiátor zahřátý na 1000 °C. 

Teploty s vyšší vzdáleností klesají, což je žádané. Nežádaný je však předpoklad, že se 

zvyšující se vzdáleností bude klesat intenzita záření, čímž se bude snižovat účinnost FV 

článku. Tento předpoklad však není možné potvrdit bez dalších simulací popřípadě 

samotného otestování v provozu.  

Pro vzdálenost 56 cm jsou všechny prvky v systému pod pomyslnou hranicí 50 °C. 

Největším viditelným rozdílem jsou teploty tvrzeného skla, EVA fólie a FV článku, 

které pro předchozí zkoumanou vzdálenost 55,5 cm jsou o 1,4 °C vyšší než pro 

vzdálenost 56 cm. Ostatní prvky v systému nejsou o tolik chladnější, jejich teploty 

nepoklesly o více než 1,2 °C. 

U vzdálenosti 57 cm se jedná o další nepatrný pokles teplot v rozmezí 1-2 °C. 

Avšak u vzdálenosti 65 cm je pokles teplot už významný. Jednotlivé prvky systému se 

dostávají na velice nízké teploty, dokonce na teploty nižší než je teplota okolí.  

Uvedený obrázek (viz Obr. 34) podporuje předpoklad osvětlený výše. Tedy, že 

systém není rovnoměrně zahřívaný a otepluje se směrem ke středu. Na obrázku je 

patrné, že kontury světle modré barvy na okraji systému přecházejí postupně na barvu 

tmavě modrou, která značí chladnější prostředí. Naopak směrem od krajů ke středu 

značí barva žlutá prostřední teplejší, avšak přechází postupně v barvu červenou, která 

značí nejteplejší místa na obrázku. 
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Obr. 34: Znázornění rozložení teplot na článku pro vzdálenost 57 cm. 

7.2.2 Zhodnocení simulace 2. 

Tak jako v předchozí simulaci i v této je možné předpokládat, že se zvyšující se 

vzdáleností bude nadále teplota klesat až do určitého bodu, kde by již radiátor neměl 

vliv na ohřívání systému. Z uvedených simulací je pravděpodobně nejideálnější 

vzdálenost 55,5 cm vzhledem k dostatečně nízkým teplotám na površích jednotlivých 

prvků. Tato vzdálenost by se v provozu mohla výrazně měnit a to podle šířky 

samotného selektivního radiátoru, která zde však není uvažována.  

7.3 Simulace 3. – proměnná tloušťka radiátoru 

Jak již název napovídá, tato řada simulací se zaobírá tloušťkou radiátoru. Studuje se, 

zda změna tloušťky radiátoru má vliv na jeho prohřívání, tudíž i na následný ohřev FV 

systému.  

Co se prostředí simulovaného systému týče, je téměř stejný jako u předchozích 

dvou simulací. Tedy, mezi prvky patří radiátor a FV systém, který se dále skládá 

z FV článku, EVA fólie, tvrzeného skla, nylonového obalu, hliníkového obalu 

a pasivního chladiče.  

Největším rozdílem je však prohřívání radiátoru. Na rozdíl od minulých simulací, 

kde bylo uvažováno zahřívání radiátoru na 1200 °C v celém svém objemu rovnoměrně, 

(viz Obr. 25) zde se radiátor ohřívá pouze z jedné strany.  
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Uvažuje se, že z jedné jeho strany je ohříván propanbutanovým hořákem, který 

působí jako zdroj tepla. Tento hořák má teplotu 1800 °C a tepelný výkon 110 kW. 

V reálném systému by bylo možné hořák posunovat blíže či dále od radiátoru a tím by 

bylo možné docílit nalezení optimální vzdálenosti. To však není předmětem této práce 

a proto se uvažuje intenzita dopadajícího záření na radiátor experimentální.  

Pro tyto simulace byl nastaven tepelný výkon na jednotku plochy na 5000 W/m
2
. 

Jedná se však pouze o čtvrtinovou hodnotu, protože výpočetní síť celé simulace je 

dělena na čtvrtiny, kde se počítá pouze jedna z nich s tím, že ostatní jsou symetrické 

a mají stejné vlastnosti. Tedy celkový výkon přenášený na radiátor by měl odpovídat 

hodnotě 20 000 W/m
2
. 

7.3.1 Výsledky simulace 

Při těchto simulacích se snažíme zjistit, jak dobře se radiátor prohřívá při různé jeho 

tloušťce. Snažíme se ale také zjistit, jak teplo přenesené přes radiátor zahřívá FV 

systém. Byla tedy vyhotovena řada simulací uvažující různou tloušťku radiátoru pro dvě 

různé vzdálenosti 65 a 70 cm. Vzdálenosti nebyly zvoleny na základě předchozích 

simulací a i přesto, že hrají v provozu celého systému významnou roli, zde slouží pouze 

k porovnání výsledků.  

Tab. 6: Teploty povrchů pro různé tloušťky radiátoru při vzdálenosti 65 cm. 

tlošťka radiátoru 3 cm 6 cm 10 cm 

sledovaný 
parametr 

průměrná teplota 
[°C] 

průměrná teplota 
[°C] 

průměrná teplota 
[°C] 

teplota radiátoru 676,375 668,893 659,683 

teplota chladiče 59,997 58,170 50,670 

teplota EVA fólie 60,448 58,639 51,537 

teplota FV článku 60,265 58,472 51,296 

teplota skla 60,368 58,588 51,537 

 

V prvé řadě je možné vidět porovnání teplot při vzdálenosti 65 cm mezi radiátorem 

a FV systémem (viz Tab. 6). Jak je z tabulky patrné, radiátor se se zvyšující tloušťkou 

ochlazuje. Uvedená hodnota je teplota na povrchu radiátoru ze strany čelící k FV 

systému, to však neznamená, že hodnota teploty, na straně, kde působí propanbutanový 

hořák je stejná. V ideálním případě by tomu tak jistě bylo, v reálném případě je to 

diskutovatelné a záleželo by to na spoustě okolních faktorů, a v simulaci je to ovlivněno 

výpočetními schopnostmi softwarového nástroje. Jak je patrné z následujícího grafu (viz 

Obr. 35) se zvyšující se tloušťkou radiátoru klesá teplota v celém jeho objemu. 
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Obr. 35: Graf znázorňující změnu teplot při různých tloušťkách radiátoru. 

Uvedený graf (viz Obr. 35) jak již bylo zmíněno výše, je závislost teploty na 

vzdálenosti procházející průřezem radiátoru od strany, na kterou působí hořák, po stranu 

čelící FV systému. Jak je patrné, teplota klesá se zvyšující se tloušťkou radiátoru. Je 

však důležité všimnout si, že čím je tloušťka širší, tím je výsledný pokles vyšší. Je to 

dáno tím, že energie se při přenosu tepla ztrácí a čím je radiátor tlustší, tím se přenáší 

teplo déle.  

Tento jev, tedy že se radiátor ochlazuje v celé jeho tloušťce, je také možné vidět na 

následujícím obrázku (viz Obr. 36). Pomocí kontur je zde zobrazeno šíření tepla 

průřezem radiátoru. Levá strana je strana čelící propanbutanovému hořáku, pravá strana 

je strana čelící FV systému. Stejně jako ve výše uvedených i zde platí, že červená barva 

značí místa s nejvyšší teplotou a postupně přechází přes chladnější barvy až na 

nejstudenější modrou. Tyto změny je možné vypozorovat v legendě obrázku.  

Další pozorovanou stranou je zadní strana radiátoru. Tato strana je v rámci 

simulace zahřívaná rovnoměrně, ale vzhledem k vlivu okolního prostředí, směrem ke 

středu radiátoru se teploty zvyšují. Okolní prostředí je zde přednastaveno na teplotu 

20,05 °C. Rozdíl teplot, jak je patrné z obrázku (viz Obr. 37), není tak velký. Jedná se 

pouze o malé ochlazení, mezi středem a kraji se jedná nejvíce o 0,66 °C. Na obrázku 

rozdíl teplot vysvětluje legenda. Tmavě modrý okraj znázorňující studené místo není 

zkoumaný radiátor, ale FV systém, který se nachází před radiátorem. Vzhledem k tomu, 

že se jedná o zadní pohled a FV systém je širší, přesahuje a je zobrazen.  
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Obr. 36: Zobrazení změny teplot na průřezu radiátoru pro tloušťku 10 cm 

Dalšími zkoumanými parametry v této simulaci jsou samozřejmě povrchové 

teploty na FV systému. Jak je možné vyčíst z uvedené tabulky (viz Tab. 6). Se zvyšující 

se tloušťkou radiátoru klesá povrchová teplota FV systému. Je to dáno tím, že radiátor 

má s vyšší tloušťkou menší teplotu povrchu na straně čelící FV systému. 

U prvních hodnot, pro tloušťku radiátoru 3 cm, je jejich teplotní rozdíl velmi malý. 

To je dáno tím, že radiátor není zahřátý na tak vysoké teploty jako v předchozích 

simulacích a tudíž jeho vliv není tak razantní. Avšak vliv je stále znatelný, když 

porovnáme výsledky mezi všemi třemi tloušťkami, můžeme vidět, že mezi 3 a 6 cm 

není rozdíl moc veliký. Radiátor se schladil o 7,48 °C a prvky v celém systému 

průměrně o 1,8 °C. Když však porovnáme výsledky pro tloušťku 10 cm rozdíl je již 

větší. Radiátor se v tomto případě schladil o dalších 9,21 °C a samotné prvky FV 

systému se již dostali k pomyslné hranici 50 °C. Při dalším navyšování tloušťky, by 

jistě teploty na FV systému ještě klesly, není to však žádané, protože se tím snižuje 

teplota na vyzařující stěně (stěna čelící FV systému).  
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Obr. 37: Rozložení teplot na zadní straně radiátoru. 

Co se šíření tepla v prostoru (ve vzduchu) týče, vzduch se nejvíce ohřívá 

v prostředí okolo radiátoru a postupně směrem od něj je chladnější (viz Obr. 38). Na 

uvedeném obrázku je výsledek simulace, ten však úplně neodpovídá systému pracujícím 

v reálném provozu. Je to dáno tím, že v simulaci je levá stěna definována jako ta, na 

kterou dopadá záření. Od této stěny se postupně prohřívá celý radiátor a následně okolní 

prostředí. Šíření tepla na levé straně (směrem k propanbutanovému hořáku) by však 

bylo jiné než je uvedené na obrázku (viz Obr. 38). Pro naši simulaci to nemá vliv, 

radiátor se prohřívá stejně jako s propanbutanovým hořákem a šíření tepla prouděním 

od radiátoru směrem k FV systému je stejné, jako by tomu bylo ve skutečném provozu. 

Náhled na celý systém a na jeho šíření tepla prouděním (ve vzduchu) je možné vidět 

v přílohách (viz Obr. 53). 
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Obr. 38: Šíření tepla prostorem od radiátoru. 

Další simulace zabývající se tepelnými vlastnostmi radiátoru byly vyhotoveny pro 

stejné tloušťky radiátoru, avšak pro větší vzdálenost mezi radiátorem a FV systémem. 

Předpokladem zde je, že poklesnou teploty celého FV systému, ale hodnoty teplot na 

radiátoru a prostup tepla se nijak významně nezmění.  

Tab. 7: Teploty povrchů pro různé tloušťky radiátoru při vzdálenosti 70 cm. 

tloušťka radiátoru 3 cm 6 cm 10 cm 

sledovaný 
parametr 

průměrná teplota 
[°C] 

průměrná teplota 
[°C] 

průměrná teplota 
[°C] 

teplota radiátoru 676,865 669,334 659,442 

teplota chladiče 55,723 53,646 49,868 

teplota EVA fólie 56,075 54,046 50,380 

teplota FV článku 55,958 53,895 50,237 

teplota skla 56,047 53,991 50,379 

 

V uvedené tabulce (viz Tab. 7) je možné vyčíst, že hodnoty teplot na povrchu 

radiátoru se změnily, ale změna není tak výrazná. Pravděpodobně se jedná o výpočetní 

odchylku simulace, protože jak bylo uvedeno výše, hodnoty pro radiátor by měly zůstat 

neměnné.  
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Obr. 39: Zobrazení změny teplot na průřezu radiátoru pro tloušťku 3 cm. 

Na obrázku (viz Obr. 39) je možné vidět, že šíření tepla skrz radiátor je neměnné. 

Potvrzuje to tedy předpoklad, že radiátor si zachovává své tepelné vlastnosti. Tento 

předpoklad potvrzuje i následující graf (viz Obr. 40), který porovnává hodnoty 

závislosti teploty na vzdálenosti přes tloušťku radiátoru pro obě simulované vzdálenosti 

(65 a 70 cm). Z grafu je patrné, že rozdíl hodnot je dán pravděpodobnou odchylkou 

výpočtů softwarového nástroje Solidworks. 

Co se týče ostatních hodnot v tabulce (viz Tab. 7), při jejich porovnání s hodnotami 

v předchozí tabulce (viz Tab. 6), zjistíme, že došlo k poklesu teplot na FV systému. Jak 

již víme z přechozích simulací, je to dáno větší vzdálenosti radiátoru od FV systému. 

Teploty při šířce radiátoru 3 a 6 cm přesahují pomyslnou hranici 50 °C, ale při šířce 

radiátoru 10 cm se hodnoty na této hranici drží. Co se poklesu teplot týče, průměrně se 

teploty snížily o 1 °C v celém systému. Na následujícím obrázku (viz Obr. 41) je 

znázorněno rozložení teplot ve FV systému. Teploty na FV systému se příliš nemění, 

což je způsobeno nízkou teplotou radiátoru. Rozdíl činí pouhých 0,3 °C. Stále je však 

patrné, že prvky systému nacházející se blíže k radiátoru se ohřívají více než prvky 

vzdálené.   
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Obr. 40: Graf znázorňující změnu teplot při různých tloušťkách radiátoru. 

 

Obr. 41: Znázornění rozložení teplot na článku. 
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7.3.2 Zhodnocení simulace 

Z uvedené řady simulací bylo zjištěno, že se zvyšující se tloušťkou radiátoru klesá 

teplota celého systému. Je to způsobeno tím, že při vyšší tloušťce se radiátor hůře 

prohřívá a teploty na jeho vyzařující stěně dosahují menších hodnot. Jak je patrné ze 

simulací, se zvyšující se tloušťkou radiátoru by jistě docházelo k dalšímu poklesu teplot. 

Nedá se však předpokládat, že se snižující tloušťkou radiátoru by teplota neustále rostla. 

Co se vlivu vzdálenosti týče, ten je stejný jako u předchozích simulací, tedy čím větší 

vzdálenost, tím menší teploty na článku.  

7.4 Simulace 4. – proměnná tloušťka radiátoru a tepelný 

výkon 

Tato řada simulací je také zaměřena na samotný radiátor, jeho vliv na zbytek systému 

zde není podstatný. Simulují se zde tepelné vlivy působící na radiátor při různých 

tloušťkách ale také při různých hodnotách tepelného výkonu působícího na radiátor. 

Simulované prostředí je stejné jako v předchozí skupině simulací (viz 7.3), tedy 

všechny prvky jsou zde zachovány. Není zde však vyhodnocováno působení na FV 

systém. Rozdíl je zde také v působení tepla na samotný radiátor, které je proměnné 

a vyhodnocuje se jeho prohřívání při postupném dosahování vyšších hodnot tepelného 

výkonu. Snahou je docílit maximálního možného výkonu dosažitelného 

z propanbutanového hořáku. Jak již bylo uvedeno výše, jedná se o hodnotu 110 kW. 

V této simulaci poté k hodnotě 27,5 kW vzhledem k tomu, že se zde znovu počítá pouze 

čtvrtinová oblast celého systému.  

7.4.1 Výsledky simulace 

Při těchto simulacích je snahou zjistit, jak dobře se radiátor prohřívá při různé jeho šířce 

a zároveň při jakých hodnotách tepelného výkonu se optimálně zahřívá. Byla tedy 

simulována řada simulací, kde se měnila tloušťka radiátoru a tepelný výkon působící na 

stěnu radiátoru. Co se tloušťky týče, bylo zvoleno rozmezí od 0,5 cm do 3 cm. Takto 

malé rozměry radiátoru byly zvoleny z důvodu ověření zkoumání v předchozích 

simulacích, a to že s menší tloušťkou se radiátor lépe prohřívá. Co se tepelného výkonu 

týče, vycházelo se z hodnot použitých v přechozí řadě simulací s navýšením až do 

zmíněného maxima.  
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Tab. 8: Teplota povrchu radiátoru pro různou tloušťku při různém tepelném výkonu. 

tepelný výkon 10000 W 20000 W 27500 W 

tloušťka radiátoru 
[cm] 

průměrná teplota 
[°C] 

průměrná teplota 
[°C] 

průměrná teplota 
[°C] 

0,5 824,750 980,572 1055,055 

1 821,372 976,884 1051,318 

3 817,384 974,338 1048,774 

 

Ve výše uvedené tabulce (viz Tab. 8) jsou zobrazeny výsledné teploty na povrchu 

radiátoru. Jedná se o teploty povrchu radiátoru, konkrétně potom o teploty stěny čelící 

směrem k FV systému, tedy vyzařující stěny. Dále jsou v tabulce uvedeny parametry 

určující zbytek simulace. Je zde tloušťka radiátoru a tepelný výkon.  

Jak je z výsledků simulace patrné, se snižující se tloušťkou radiátoru je teplota jeho 

povrchu vyšší. Potvrdil se tak výsledek předchozích simulací, a to že se snižující se 

tloušťkou radiátoru se radiátor lépe prohřívá a dosahuje tak vyšších teplot. Je to možné 

vidět na následujícím grafu (viz Obr. 42). Ostatní grafy znázorňující průběhy teplot 

v tloušťce radiátoru jsou uvedeny v přílohách (viz Obr. 54, Obr. 55).  

 

Obr. 42: Graf znázorňující změnu teplot při různých tloušťkách radiátoru. 
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Na výše uvedeném grafu (viz Obr. 42) jsou uvedeny teploty skrz tloušťku 

radiátoru. Oproti jiným podobným grafům uvedeným v předchozích simulacích je zde 

rozdíl v tom, že počáteční teplota není vždy u nejužšího radiátoru nejvyšší. Je to dáno 

tím, že počáteční teplota by teoreticky měla být vždy stejná a pak v závislosti na 

tloušťce radiátoru by měla postupně klesat. Teorie se však od reality liší a dosáhnout 

pokaždé úplně stejné teploty je nereálné. Uvedené rozdíly teplot nejsou při takovýchto 

celkových teplotách tak patrné a jedná se pouze o vlivy prostředí. Důležitý je zde pokles 

teplot ve struktuře radiátoru a ten byl potvrzen. Čím je radiátor tlustší, tím se méně 

prohřívá a jeho vyzařující strana je chladnější. Na uvedeném grafu (viz Obr. 42) se 

jedná o hodnoty na konci příslušných křivek.  

Dalším zkoumaným parametrem v těchto simulacích je tepelný výkon působící na 

radiátor. Jak je patrné z tabulky (viz Tab. 8) se zvyšujícím se výkonem roste i teplota 

radiátoru. Rozdíl však není tak razantní. Například rozdíl hodnot mezi působícím 

výkonem 10 000 a 20 000 W pro radiátor o tloušťce 0,5 cm je 155,82 °C. To vzhledem 

k tomu, že se jedná o přesně dvojnásobný nárůst výkonu, není tak velký nárůst teplot. 

Po dalším navýšení výkonu na hodnotu 27 500 W se teplota radiátoru zvýší o 74,48 °C, 

což je nárůst téměř poloviční. Z toho vyplývá, že další nárůst tepelného výkonu by 

zvyšoval teplotu radiátoru čím dál tím méně. Tento předpoklad je patrný na 

následujícím grafu (viz Obr. 43). 

 

Obr. 43: Graf závislosti teploty radiátoru na tepelném výkonu působícím na radiátor. 
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Uvedený graf znázorňuje závislost teploty radiátoru na působícím tepelném 

výkonu. V grafu jsou uvedeny tři křivky, každá pro jednu ze simulovaných tlouštěk 

radiátoru. Patrné je, že křivky mají exponenciální tendenci, to potvrzuje výše zmíněný 

předpoklad, že se zvyšujícím se výkonem by se teplota radiátoru navyšovala čím dál tím 

méně. 

7.4.2 Zhodnocení simulace 

Z uvedené řady simulací bylo zjištěno, že s dalším snižováním tloušťky radiátoru se 

zvedá konečná teplota radiátoru, tedy teplota na konci článku. Dále byl potvrzen 

předpoklad, že se zvyšující se tloušťkou radiátoru klesá jeho teplota. Je to dáno nutností 

prohřátí většího množství materiálu. Co se tepelného výkonu týče, se zvyšujícím se 

výkonem působícím na radiátor roste teplota radiátoru. Nárůst teplot má však 

exponenciální charakter a proto by další zvyšování tepelného výkonu již nebylo 

efektivní. I zmíněný propanbutanový hořák s výkonem 27,5 kW (110 kW v celém 

objemu) nebude pravděpodobně efektivní zdroj pro tento systém. Zkoumání zda by 

systém při takovémto provozu vyrobil více energie, než spotřeboval, není tématem této 

práce.  

7.5 Simulace 5. – dutiny 

Poslední řada simulací se zabývá přímo samotnými dutiny na selektivním radiátoru. 

Snahou v těchto simulacích je zjistit, jaký vliv mají dutiny na přenos tepla. Předpoklad 

je, že nebude nijak závratný, ale k určitému ochlazení v prostoru dutin bude docházet.  

Simulovaný systém musel projít řadou úprav, aby bylo parametry jednotlivých 

dutin možné sledovat. Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách (viz 7), množství 

dutin na celé ploše radiátoru by bylo obrovské a výpočetní výkon zařízení pro tuto práci 

není ani zdaleka dostatečný, aby je bylo možné vypočítat. Simulovaný systém je zde 

zjednodušen na pouze malý výřez radiátoru obsahující políčko 3 x 3 dutin. Velikost 

samotného výřezu radiátoru je tedy 0,08 x 0,08 x 2 mm. Ostatní prvky systému jsou 

potlačeny vzhledem k tomu, že se zde jedná hlavně o sledování chování dutin. 

Simulovaný systém po zmíněných úpravách vypadá následovně (viz Obr. 44). 

Obdélník nacházející se na obrázku ve středu s dutinami, je studovaný výřez 

selektivního radiátoru. Obdélník nacházející se vně, je výpočetní doména určující oblast 

výpočtů.  
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Obr. 44: Simulovaný systém. 

7.5.1 Výsledky simulace 

V první řadě bylo sledováno ohřívání vzduchu v prostoru kolem dutin radiátoru. Pro 

tuto simulaci bylo definováno, že teplota radiátoru je 1200 °C v celém jeho objemu, 

tedy maximální provozní teplota.  

Jak je patrno z následujícího obrázku (viz Obr. 45) teplota vzduchu je v prostorách 

dutin vyšší, než teplota podél rovných ploch radiátoru a to i přesto, že radiátor má 

v celém svém objemu stejnou teplotu. Vyvrací to výše zmíněný předpoklad, že vzduch 

bude v prostorách mezi dutinami chladnější. Je tomu přesně naopak a vzduch 

v prostorách mezi dutinami je ohříván od radiátoru z více směrů, a proto je teplejší. 

Rozdíl teplot však není nijak obrovský, jedná se o řádově pár stupňů Celsia, což při 

takto vysoké teplotě radiátoru nemá významný vliv.  
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Obr. 45: Teplota vzduchu v prostorech kolem dutin. 

V další řadě byl zkoumán vliv hloubky jednotlivých dutin na prohřívání radiátoru. 

Byla provedena skupina simulací při různých hloubkách dutin a byla sledována teplota 

radiátoru na povrchu mimo dutiny a poté byla sledována teplota na povrchu radiátoru 

vně dutin, tedy na jejich dně.  

Tab. 9: Teploty povrchů při změně hloubky dutin. 

hloubka dutin [µm] 0,8 0,6 0,4 0,2 

teplota na povrchu 
radiátoru [°C] 

1178,229 
 

1178,664 1179,840 1179,610 

teplota na dně 
dutin [°C] 

1178,986 1179,289 1180,369 1179,998 

 

Výše uvedená tabulka (viz Tab. 9) zobrazuje porovnání teplot mezi povrchy 

radiátoru. První je teplota na přední straně radiátoru mimo dutiny, tedy v jejich 

mezerách, druhá je teplota na dně dutin. Vzhledem k malým rozměrům dutin se 

i teploty liší velice málo. I přesto, že rozdíl je velice malý je možné vidět, že 

s rozměrem dutin se tento rozdíl mění. Příkladem při hloubce dutiny 0,8 µm je rozdíl 

mezi teplotami 0,758 °C, při hloubce dutiny 0,2 µm je rozdíl 0,388 °C. Jak již bylo 

zmíněno rozdíl teplot je malý, ale se vzrůstající hloubkou dutiny se zvyšuje.  
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Přenos tepla na povrchu radiátoru je možné vidět na následujícím obrázku (viz Obr. 

46). Jak je patrné dle barev, které znázorňují různé teploty, rozdíl mezi teploty 

v dutinách a na povrchu je opravdu malý.  

 

Obr. 46: Rozložení teplot na radiátoru, přední pohled. 

Přechod mezi jednotlivými teplotami uvedenými v tabulce (viz Tab. 9) lze vidět na 

následujícím obrázku (viz Obr. 47) společně s přenosem tepla skrz celý radiátor. 

 

Obr. 47: Rozložení teplot na radiátoru, boční pohled. 
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Co se optimálního nastavení hloubky dutin týče. V této práci není možné to určit. 

Hloubka dutin má vliv na samotné vyzařovací vlastnosti radiátoru, které bohužel není 

možné sledovat v prostředí softwarového nástroje flow simulation. 

7.5.2 Zhodnocení simulace 

Z výše uvedené řady simulací bylo zjištěno prohřívání okolního vzduchu v přítomnosti 

dutin. Dále bylo zjištěno, jak se mění teploty radiátoru při různých hloubkách dutin. 

Bylo zjištěno, že čím větší je hloubka, tím je rozdíl mezi povrchem radiátoru a dutinou 

větší. Je to logické vzhledem k prohřívání radiátoru, které bylo v simulacích také 

zaznamenáno. Co se týče ostatních rozměrů dutin, průměr by měl být neměnný, aby 

zůstaly zachovány vlastnosti z hlediska vyzařování záření.  Mezery mezi dutinami 

nemají vliv na ohřev a jsou dány pouze výrobní technologií radiátoru. Vyžadováno však 

je co největší množství dutin, vzhledem k tomu, že se s množstvím dutin zlepšují 

vyzařující účinky.   
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ZÁVĚR 

 

Hlavním cílem této diplomové práce je analýza tepelných vlivů termofotovoltaického 

systému využívajícího selektivní radiátor. Aby to bylo možné, je nutné v práci vysvětlit 

všechny náležitosti a principy zabývající se jak patřičnými tepelnými vlivy, tak šířením 

záření. Po adekvátním vysvětlení již může následovat samotná analýza v podobě 

simulací. 

V prvních kapitolách práce je popsán úvod do problematiky. Je zde vysvětleno, co 

jsou obnovitelné zdroje energie, jak se dělí a kam spadá termofotovoltaika jako taková. 

V návaznosti na určení rozdělení jsou zde již vysvětleny základy emisivity těles a to za 

účelem hlubšího pochopení problematiky.  

Další kapitoly se již zabývají hlouběji termofotovoltaickými systémy jako 

takovými. Je v nich vysvětlen princip funkčnosti jako takový a již je v nich uvedeno 

konkrétní zaměření na realizace termofotovoltaických systémů pomocí selektivního 

radiátoru.  

Následujícím tématem v práci jsou mikro struktury, pomocí kterých je možné 

selektivní radiátor realizovat. Je zde uveden princip šíření elektromagnetického záření 

v závislosti na změně struktury materiálu a je zde vysvětleno pomocí jakých metod se 

takovéto systémy dají počítat. V neposlední řadě je zde uveden příklad výpočtu těchto 

struktur pro selektivní radiátor.  

Ještě předtím než je v práci provedena samotná analýza tepelných vlivů, je v ní 

uveden popis softwarového nástroje použitého právě pro zmíněnou analýzu. Tento 

popis obsahuje seznámení s nástrojem jako takovým, a poté následuje uvedení 

a osvětlení početních metod, které využívá.  

V šesté kapitole této práce je vysvětlen přenos tepla. Je důležité pochopení těchto 

procesů, aby bylo možné provádět analýzu v následujících kapitolách. Důvodem je tedy 

popsání všech známých přenosů tepla vyskytujících se v simulovaném systému.  

V závěrečných kapitolách jsou provedeny jednotlivé simulace analyzující tepelné 

vlivy termofotovoltaického systému využívajícího selektivního radiátoru. Jednotlivé 

simulace se zaobírají působením radiátoru na fotovoltaický systém a optimalizace 

tohoto působení. Zabývají se ale také tepelnými vlivy v samotném radiátoru. 

V simulacích se zjišťuje optimální vzdálenost těchto dvou prvků od sebe, tloušťka 

radiátoru, působící výkon na radiátor a rozměry samotných dutin. 
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SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK 

délka hrany dutiny ve směru x ax mm 

délka hrany dutiny ve směru y ay mm 

konstanta odvozená z Planckova zákona b m.K 

magnetická indukce B T 

rychlost světla ve vakuu c m.s-1 

hloubka dutiny d mm 

průměr válcových dutin D mm 

energie E W 

šířka zakázaného pásu Eg eV 

elektromagnetické ELM - 

spektrální hustota d. černého tělesa Eoλ V.m2 

etylen vinyl acetát EVA - 

frekvence f Hz 

fotovoltaický FV - 

planckova konstanta h J.s 

magnetická intenzita H A.m-1 

infračervený IR - 

Boltzmanova konstanta k J.K-1 

metoda konečných objemů MKO - 

spektrální vyzařování obecného objektu Mλ W.m-2 

spektrání vyzařování d. černého tělesa Mλ0 W.m-2 

termofotovoltaický TFV - 

polykrystalický karbid křemíku SiC - 

mezní vlnová délka λc µm 

rezonanční vlnová délka λnm µm 

maximální vlnová délka  λMAX m 

emisivita Ɛ  - 

spektrální směrová emisivita Ɛi - 

spektrální emisivita Ɛλ - 

konstanta určená z kořene Boltz. Funkce ρ - 

strukturální perioda Λ - 
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PŘÍLOHY 

 

Obr. 48: Graf výpočtu teplot pro vzdálenost 65 cm pro 1. simulaci. 
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Obr. 49: Graf výpočtu teplot pro vzdálenost 70 cm pro 1. simulaci. 

 

Obr. 50: Graf výpočtu teplot pro vzdálenost 75 cm pro 1. simulaci. 
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Obr. 51: Graf výpočtu teplot pro vzdálenost 78 cm pro 1. simulaci. 

 

Obr. 52: Graf výpočtu teplot pro vzdálenost 79 cm pro 1. simulaci. 
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Obr. 53: Šíření tepla prostředím celého systému. 
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Obr. 54: Graf změny teplot radiátoru při různých jeho tloušťkách pro 10 kW. 

 

Obr. 55: Graf změny teplot radiátoru při různých jeho tloušťkách pro 20 kW. 


