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1. ÚVOD 
Již od pravěku si začali lidé uvědomovat vlastnosti prostředí, ve kterém žili. Jako jedny z prvních 
to byly právě tepelné vlastnosti. Pro jejich přežití bylo velmi důležité chránit se před zimou, 
využívat sluneční energii, vodu ve všech jejích fázích a později také oheň. Proto byly tepelné 
vlastnosti studovány, nejprve intuitivně, později vědomě po celou dobu vývoje lidstva. 

V současné době jsou neustále vyvíjeny nové a nové materiály, které mají lidem usnadnit život, 
zajistit větší komfort a přinést užitek. Hodně prostředků je investováno do zkoumání nových 
možností, jak získávat energii z obnovitelných zdrojů. Lidé si uvědomují, že téměř veškerá energie 
na Zemi pochází ze Slunce. Proč tedy nevyužít sluneční záření pro efektivní přeměnu na energii? 
Proto byly vyvinuty fotovoltaické systémy a systémy pro solární ohřev vody. Ty přeměňují 
sluneční záření přímo na elektrickou, resp. tepelnou energii, které lidstvo potřebuje stále víc.  

Samotné fotovoltaické panely prochází neustálým vývojem, vědci se snaží zvýšit jejich 
účinnost nejrůznějšími způsoby, snížit náklady na jejich výrobu, ale především se snaží zajistit 
ekologickou výrobu. V současné době jsou fotovoltaické články vyráběny především na bázi 
monokrystalického, resp. polykrystalického křemíku, který se při absorpci slunečního záření a jeho 
přeměně na elektrickou energii zahřívá. Problémem je u fotovoltaických článků přetrvávající 
pokles účinnosti při vyšších teplotách. Řešením je snížení teploty celého systému, resp. produkce 
fotovoltaických článků na bázi organických polovodičů. Ty však dosahují v současné době 
výrazně nižší účinnosti a mají malou životnost. 

K chlazení fotovoltaických článků se dají použít různé metody (chlazení vodou, vzduchem, 
apod.). Jednou z možností je také využití materiálů, které akumulují teplo na bázi fázové přeměny 
(PCM) v kombinaci s nosičem, se kterým tvoří např. směs. Při vyšších teplotách PCM materiál 
absorbuje teplo, které způsobí tání, povrch materiálu se tedy ochladí. Tuto funkčnost je třeba ověřit 
prakticky a podložit měřením, zda je PCM materiál skutečně schopen díky fázovému přechodu 
chladit fotovoltaický systém a zvyšovat tak jeho účinnost. Abychom to zjistili, je třeba znát 
termofyzikální parametry vybraných PCM materiálů. Tyto charakteristiky nejsou tak často 
zkoumány jako např. charakteristiky elektrické nebo mechanické, jsou však neméně důležité pro 
aplikační využití.  

V této práci jsou zkoumány některé z těchto vlastností, zejména je to teplotní vodivost (thermal 
diffusivity), měrná tepelná kapacita (specific heat) a tepelná vodivost (thermal conductivity). Pro 
měření těchto termofyzikálních parametrů byla vyvinuta celá řada metod. V této práci jsou použity 
pro stanovení termofyzikálních parametrů vzorků pulzní tranzientní metody, které jsou založeny 
na analýze dynamického teplotního pole ve vzorku materiálu. V laboratorním měřítku jsou nejlepší 
volbou pro zjišťování termofyzikálních parametrů pevných látek zejména pulzní tranzientní 
metoda, skoková metoda, resp. jejich kombinace s lineárním růstem teploty (tzv. rampou). Výhoda 
těchto metod spočívá v generaci tepla uvnitř vzorku, čímž je potlačen vliv povrchu materiálu.  

Z charakteristických parametrů teplotního pole vzniklého ve vzorku (obvykle čas a hodnota 
maxima teplotní reakce na tepelný pulz či skok naměřený v optimální vzdálenosti od zdroje tepla) 
lze následně určit teplotní vodivost a, měrnou tepelnou kapacitu cp a tepelnou vodivost . 

Naměřená data je třeba pro určení hodnot termofyzikálních parametrů vhodným způsobem 
vyhodnotit. Na experimentální data je proto aplikována víceparametrická lineární regresní analýza. 
Získané termofyzikální parametry slouží k charakterizaci zkoumaných materiálů a pomáhají 
stanovit možnosti jejich dalšího praktického využití. 

2. TEORETICKÉ ZÁKLADY NAUKY O TEPLE 
Teplotní pole [1] [2] je skalární funkce teploty, kterou můžeme vyjádřit jako funkci prostorových 
souřadnic x, y, z a času t. 

 )( zy,x,t,T=T , (1) 
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kde x, y, z jsou prostorové souřadnice obecného souřadnicového systému. Tyto souřadnice 
společně s časem tvoří soubor prostorových proměnných. 

Nezávisí-li teplota na prostorových souřadnicích, je teplota systému konstantní. Je-li teplota 
závislá na prostorových souřadnicích, ale ne na čase, jedná se o teplotní pole stacionární neboli 
ustálené, v opačném případě jde o nestacionární resp. neustálené prostorově homogenní teplotní 
pole. Teplotní pole tedy může být stacionární nebo nestacionární podle toho, jestli je nebo není 
teplota funkcí času. 

Měrná tepelná kapacita c (měrné teplo, specifické teplo) je definována jako množství tepla 
dQ, které je potřebné k ohřevu látky jednotkové hmotnosti o teplotu dT. Číselně vyjadřuje měrná 
tepelná kapacita množství tepla potřebného k ohřátí jednotkového množství látky (1 kg) 
o jednotku teploty (1 K). Měrnou tepelnou kapacitu c můžeme vyjádřit dvěma různými 
způsoby [3]:  

 za konstantního objemu 
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U

m
=

t

Q

m
=cV d
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d
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, (2) 

kde m je hmotnost látky, dQ je teplo potřebné ke zvýšení teploty o dT( Vp+U=Q ddd ), 
 
 za konstantního tlaku 
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kde m je opět hmotnost látky, dQ je teplo potřebné ke zvýšení teploty o dT (přírůstek entalpie dH 
je definován vztahem pV+Q=pV+U=H dd)d(d . 

Jednotkou měrné tepelné kapacity v soustavě SI je (Jkg-1K-1). S měrnou tepelnou kapacitou za 
konstantního tlaku většinou stanovuje u pevných látek a kapalin, přičemž rozdíl mezi cp a cV se 
v praxi zpravidla nebere v úvahu. 

Tepelná vodivost  je termofyzikální veličina, která udává schopnost tělesa šířit teplo vedením. 
Tepelnou vodivost můžeme definovat pomocí Fourierova zákona  

 Tλ=q grad , (4) 

kde q je plošná hustota tepelného toku a ),,(grad zTyTxTT  je teplotní gradient 
v daném místě. Číselně můžeme tepelnou vodivost vyjádřit jako množství tepla, které v ustáleném 
stavu prochází jednotkovým průřezem látky v jednotkovém teplotním gradientu za jednotku času. 
Jednotkou tepelné vodivosti v soustavě SI je (Wm-1K-1).  

V izotropním prostředí můžeme předpokládat, že tepelná vodivost je konstantní, záleží však 
také na měřeném materiálu, u některých látek se významně projevuje její závislost na teplotě. 
V nehomogenním prostředí je funkcí polohy, v neizotropním materiálu je různá v různých 
směrech. Tepelná vodivost bývá také závislá na tlaku, vlhkosti, elektrickém a magnetickém poli. 
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Teplotní vodivost a (tepelná difuzivita) udává schopnost materiálu vyrovnávat rozdíly teplot při 
neustálém šíření tepla vedením v homogenním prostředí. Teplotní vodivost můžeme vyjádřit jako 
podíl tepelné vodivosti  (J.K−1.m−1.s−1) a součinu její objemové hustoty  (kg.m−3) a měrné 
tepelné kapacity při stálém tlaku cp 

 
pρc
λ

=a . (5) 

Jednotkou teplotní vodivosti je (m2s–1). 

3. ZPŮSOBY PŘENOSU TEPLA 
Proudění (konvekce) je proces šíření tepla [2] [4] [5] uplatňující se u pohybujících se tekutin. 

Proudící tekutina s sebou nese teplo ve formě tepelné energie, kterou přijímá z tepelného zdroje. 
Pokud proudění vzniká samovolně vlivem sdílení tepla samotného, jedná se o přirozenou 
konvekci, pokud je vyvoláno, potom je děj nazýván nucená konvekce. Typickým příkladem šíření 
tepla prouděním je přestup tepla mezi pevnou stěnou a tekutinou. Hustotu tepelného toku při 
konvekci lze vyjádřit z Newtonova ochlazovacího zákona 

 ρD=ρD=q=(r)q Δ)grad(div div mm  , (6) 

kde (r)qm  je měrný výtěžek tepelného zdroje (J.m–3.s–1), mq  je hustota hmotnostního toku 

z tepelného zdroje (kg.m–2.s–1),  je hustota prostředí (kg.m–3) a D je difúzní koeficient (m2.s–1). 
Vedení (kondukce) tepla je způsob předávání mechanické (kinetické) energie prostřednictvím 

vzájemných srážek mezi kmitajícími částicemi tělesa. Vedení tepla můžeme pozorovat především 
u pevných látek. Vyskytuje se i v tekutinách, avšak zde dochází také k proudění a tyto dva 
způsoby šíření tepla nelze navzájem odlišit. Projevuje se až tehdy, pokud eliminujeme vliv 
proudění např. v úzkých kanálech. Hustotu tepelného toku )(0 rq můžeme definovat pomocí 

Fourierova zákona 

 Tλ=Tλ=q=rq Δ)grad(divdiv)(0  . (7) 

Záření (sálání, radiace) je způsob přenosu tepla, který je dán emisí a absorpcí 
elektromagnetického záření mezi povrchy těles. Z toho vyplývá, že na rozdíl od kondukce a 
konvekce probíhá též ve vakuu. U zahřátého tělesa dochází ke vzniku elektromagnetického záření 
přeměnou části jeho vnitřní energie. Těleso, které je schopno spojitě vyzařovat a pohlcovat 
elektromagnetické záření v celé šíři spektra vlnových délek, se nazývá dokonale černé těleso. 
Pomocí Kirchhoffova vyzařovacího zákona lze přenos tepla zářením ve vakuu vyjádřit 

 wa=wa=H=rq Δ)graddiv(div)( ee  , (8) 

kde qe (r) je měrný příkon tepelného zdroje (W.m−3), He (r) je radiační excitance (J.m−2.s−1), w je 
hustota vyzařované energie (J.m−3) a a je teplotní vodivost ve vakuu (m2.s−1). 
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4. METODY MĚŘENÍ TERMOFYZIKÁLNÍCH PARAMETRŮ 
Základem všech metod měření termofyzikálních veličin [6][7] je znalost rozložení teploty ve 
vzorku. Toto rozložení lze na základě daných podmínek předem určit u izotropních látek řešením 
diferenciální rovnice 

 02

2

2

2

2

2

q+
z

T
+

y

T
+

x

T
λ=

t

T
cρ 




















, (9) 

kde c je měrná tepelná kapacita,  je hustota a q0 značí výkon tepelného zdroje v objemové 
jednotce látky. Z toho je zřejmé, že řešení této rovnice závisí na tepelném zdroji, na jeho tvaru a 
účinku. Vydělíme-li rovnici součinem c , bude upravená rovnice obsahovat teplotní vodivost.  
Řešení této tepelné rovnice je teplotní funkce 

    tz,y,x,ρ,...a,,f=tz,y,x,T c , (10)

ve které vystupují parametry měrná tepelná kapacita c, hustota  a teplotní vodivost a [6] . Body 
v prostoru se stejnou teplotou ve zvoleném časovém okamžiku t0 tvoří izotermickou plochu, pro 
kterou platí, že   konst0 =tz,y,x,T . 

Je zřejmé, že všechny měřící metody lze rozdělit podle toho, jakým způsobem se ve vzorku 
vytváří teplotní gradient, přičemž základním rozdělovacím činitelem je tvar a působení použitého 
tepelného zdroje. Metody měření můžeme rozdělit do dvou základních kategorií 

 bezzdrojové metody,  
 zdrojové metody.  

Pro bezzdrojové metody platí, že v diferenciální rovnici (9) je q0 = 0. Teplota vzorku se mění 
v závislosti na teplotě prostředí či látky, s níž je vzorek v těsném kontaktu. Bezzdrojové metody 
můžeme dále rozdělit na stacionární a nestacionární v závislosti na derivaci teploty podle času. 
Pokud je tato derivace rovna nule, jedná se o metodu stacionární. V případě, že je tato derivace 
nenulová, jde o metodu nestacionární (dynamická). Pokud měření probíhá stacionární metodou, je 
třeba vyčkat do vytvoření ustáleného stavu, v případě nestacionární metody měření teploty probíhá 
v přechodovém stavu, tímto způsobem lze stanovit teplotní vodivost na rozdíl od tepelné 
vodivosti, kterou je možné stanovit oběma metodami.  

Pro zdrojové metody platí, že 00 q . Tyto metody jsou charakterizovány působením vnějšího 

tepelného zdroje s nenulovým výkonem na měřený vzorek. Zdrojové metody měření dělíme podle 
tvaru působícího zdroje, tvaru měřeného vzorku a časového průběhu tepelného příkonu zdroje. 
Tyto faktory lze libovolně kombinovat. Vzniká tak systém různých variací, pro které platí různé 
vztahy, což přispívá ke zkomplikování výběru vhodné měřící metody. Existuje celá řada aspektů, 
podle nichž je třeba postupovat při výběru vhodné měřící metody:  

 tvar vzorku – je třeba zvážit, zda lze připravit vzorky definovatelného tvaru, 
 přesnost měření – pokud není kladen velký důraz na přesnost měření, není třeba používat 

zdlouhavé laboratorní metody,  
 rychlost měření – některé metody (např. stacionární) jsou velmi zdlouhavé, hodí se proto 

pro měření menšího počtu vzorků,  
 okolnosti – speciální podmínky např. měření při extrémních teplotách, tlaku, při působení 

magnetického pole, při mechanickém působení, atd. 
Pro výběr správné měřící metody pro konkrétní materiál je vhodné zvážit několik aspektů. 

Jedním z těch důležitých je tvar vzorku. Je třeba vzít v úvahu, zda je možné připravit takový tvar 
vzorku, který lze měřit vybraným způsobem. Dále je nutné stanovit si přesnost měření. Pokud je 
kladen velký důraz na přesnost měření, jsou k dispozici přesné laboratorní metody, které jsou 
ovšem zpravidla časově náročné. Pokud je vybrána metoda přesná, je třeba si uvědomit časovou 
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náročnost a tomu přizpůsobit počet vzorků. Dále je třeba prověřit vzorek, jakým extrémním 
podmínkám lze jeho materiál vystavit (teplota, tlak, apod.). 

4.1 BEZZDROJOVÉ STACIONÁRNÍ METODY 

Stacionární metody jsou používány již dlouho a jsou velmi jednoduché, lze je proto zařadit mezi 
metody klasické. Potřebné veličiny jsou měřeny v okamžiku, kdy dojde k jejich ustálení. 
Naměřené hodnoty teplot a tepelného příkonu jsou tedy velmi přesné. Jinak je tomu u parazitních 
tepelných toků, které způsobují při měření systematické chyby a které nelze tak přesně definovat.  

Pro eliminování vlivu těchto tepelných parazitních toků je třeba sestavit složitější aparatury, 
které se dají použít prakticky jen v laboratořích.  

4.2 TRANZIENTNÍ METODY 
Dalším způsobem měření termofyzikálních veličin jsou tranzientní metody [6] [8]. V dnešní době 
se používá celá řada tranzientních metod měření, které se liší typem zdroje tepla, typem pulzu, atd. 
Základní princip je však u všech tranzientních metod stejný. 

Měření pomocí tranzientní metody je založeno na vytvoření malého množství tepla přivedením 
elektrického pulzu na zdroj tepla. Tento zdroj tepla je umístěn mezi dvěma částmi vzorku. Od 
tepelného zdroje se vygenerovaný tepelný pulz dále šíří vzorkem. Odezva vzorku na tento pulz je 
měřena teplotním čidlem, které je umístěno v definované vzdálenosti od zdroje tepla. Výhodou 
tranzientních metod je, že na výsledky měření nemá žádný vliv povrch materiálu vzorku, protože 
tepelný pulz je generován uvnitř vzorku. 

4.2.1 Pulzní tranzientní metoda 

Pulzní tranzientní metoda měření termofyzikálních vlastností materiálů [9] [10] vychází 
z dynamického teplotního pole vzorku. Toto dynamické teplotní pole má charakteristické 
parametry čas a hodnotu maxima teplotní reakce na teplotní pulz. Z těchto vlastností dynamického 
teplotního pole lze určit měrnou tepelnou kapacitu, tepelnou vodivost a difuzivitu. Pulzní 
tranzientní metoda je použitelná pro rozsah teplot 80–800 K a při zvláštních podmínkách až do 
1 300 K.   

Vzorek se skládá ze tří částí (viz obr. 4.1). Mezi první a druhou částí vzorku se nachází plošný 
zdroj tepla, který je obvykle vyroben z materiálů se značným elektrickým odporem. Přechodem 
proudového pulzu se ve zdroji tepla uvolní Joulovo teplo 

 0
2tRI=Q ,  (11) 

kde R je elektrický odpor zdroje tepla, I je intenzita elektrického proudu a t0 je šířka pulzu. Mezi 
druhou a třetí částí vzorku je umístěn teplotní snímač, který zaznamenává teplotní reakci na 
tepelný pulz. Z této reakce můžeme poté vypočítat teplotní vodivost, měrnou tepelnou kapacitu a 
tepelnou vodivost.  

 
Obr. 4.1 Princip měření pulzní metodou 
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Závislost teploty na čase můžeme vyjádřit funkcí 

 









at
h

πatcρ

Q
=tT

4
exp)(

2

, (12) 

kde Q je dodané teplo, h je výška vzorku, a je teplotní vodivost, c je měrná tepelná kapacita a  je 
hustota [11][13]. 

Díky rušivým vlivům se teplotní pole vzorku deformuje, takže v praxi nemůžeme počítat 
s ideálním modelem měření. Tyto rušivé vlivy můžeme určit porovnáním ideálního modelu 
s reálným systémem. Odchylky reálného uspořádání od ideálního jsou následující:  

 odvod tepla z povrchu vzorku – ideální model předpokládá neohraničené těleso, reálný 
systém je však ohraničený a z jeho povrchu je teplo odváděno do okolí,  

 reálný zdroj tepla – ideální model počítá s ideálním okamžitým zdrojem tepla, který je 
plošně neohraničený, má zanedbatelnou tloušťku a jeho termofyzikální vlastnosti jsou 
stejné jako u vzorku. Mezi tímto zdrojem tepla a vzorkem je ideální tepelný kontakt. 
Zdrojem tepelného pulzu, který je popsán Diracovouδ - funkcí, je kovová fólie, ve které je 
průchodem proudu generováno Joulovo teplo, tento zdroj má konečnou tloušťku a jeho 
termofyzikální parametry jsou od vzorku odlišné. Ani proudový pulz nesplňuje přesně 
vlastnosti δ - funkce. Na rozdíl od ideálního uspořádání nemá zdroj tepla se vzorkem 
ideální tepelný kontakt, při šíření tepla ze zdroje do vzorku se projevuje tepelný odpor,  

 reálný vzorek – ideální systém uvažuje neohraničené kontinuální prostředí, avšak 
v reálném uspořádání existuje hned několik rozhraní (v místě uložení teplotního snímače, 
v místě uchycení vzorku – držák, apod.). Každé rozhraní se vyznačuje tepelným odporem 
proti šíření tepla. Teplotní pole je dále deformováno také elektrickými přívody teplotního 
snímače,  

 teplota vzorku při měření není ustálená – projevuje se při reakci termočlánku na tepelný 
pulz, neustáleností teploty vzorku je deformován tvar teplotní reakce. 

Tato metoda se používá při studiu stárnutí materiálů, jejich strukturních změn či fázových 
přechodů, měření mohou být prováděna za různých teplot. Chyba při měření touto metodou závisí 
především na vzdálenosti mezi zdrojem tepla a teplotním čidlem. Tato metoda je použitelná pro 
různé materiály ať už homogenní, nehomogenní či porézní (např. sklo, keramika, slitiny, 
ohnivzdorné materiály, polymery, apod.). 
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4.2.2 Skoková metoda 

Skoková metoda [14] [15] je založena na vytváření stálého tepelného toku zdroje tepla, který je 
umístěn mezi dvěma částmi vzorku, jak je zobrazeno na obr. 4.2. Při průchodu elektrického 
proudu plošným topným tělesem vzniká teplo, které je detekováno teplotním čidlem. Teplotní 
čidlo je umístěno v předem definované vzdálenosti od zdroje tepla, měří časový průběh teplotního 
pole.  

 

 
Obr. 4.2 Princip měření skokovou metodou 

4.2.3 Metoda rampy 

Metoda rampy umožňuje taktéž prostřednictvím sledování průběhu odezvy vzorku na přivedené 
teplo do systému vzorku. Metoda rampy je založena na vytváření rostoucího tepelného toku ze 
zdroje tepla do vzorku. Tepelný zdroj je umístěn stejně jako u pulzní nebo skokové metody mezi 
dvěma částmi vzorku, jak je zobrazeno na obr. 4.3.  

Při průchodu elektrického proudu plošným topným tělesem vzniká teplo, které je detekováno 
teplotním čidlem. Teplotní čidlo je umístěno v předem definované vzdálenosti od zdroje tepla, 
měří časový průběh teplotního pole. Dosažení rostoucího tepelného toku není experimentálně 
jednoduché a samotné vyhodnocení je taktéž složité. Proto je pro měření použita modifikovaná 
metoda rampy, jejíž rostoucí tepelný tok je reprezentován sérií skoků o předem definované délce a 
příkonu, přičemž neustále vzrůstá referenční teplota pro další tepelný pulz. 

 
Obr. 4.3 Princip měření metodou rampy 

Jedná se tedy o kombinaci běžné metody rampy a skokové metody měření termofyzikálních 
parametrů látek. Díky této metodě lze získat velmi cenné informace o termofyzikálních 
vlastnostech zkoumaného vzorku pro širší interval teplot. Na obr. 4.4 je zobrazen princip měření 
metodou modifikované rampy [16] ve srovnání s běžnou metodou rampy a skokovou metodou. 
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Obr. 4.4 Srovnání principu měření skokovou metodou, metodou rampy a modifikované rampy 

 

5. FRAKTÁLNÍ TEORIE PŘENOSU TEPLA 
Klasická geometrie se zabývá pouze geometrickými (euklidovskými) útvary. V reálném světě však 
pravidelných útvarů není zdaleka tolik jako těch nepravidelných. Pokud by měly být nepravidelné 
tvary popsány pomocí klasické geometrie, tedy útvarů pravidelných, dochází ke zkreslení. Proto 
vznikla geometrie fraktální, která se snaží popisovat útvary nepravidelné členité, strukturované. 
Termín fraktál [17][18] byl poprvé použit v roce 1975 matematikem Benoitem Mandelbrotem. 
Název fraktál pochází z latinského fractus, což znamená rozbitý, rozlámaný.  

Praktické využití fraktální teorie je však mnohem širší než pouze v geometrii. Fraktální teorie 
postihuje jakékoli fyzikální děje (fraktální gravitační pole, fraktální elektrické pole, fraktální 
teplotní pole, atd.). Pomocí fraktální teorie [19] je tak možné popsat trend změny zvolené fyzikální 
veličiny vlivem určitého procesu. V našem případě tak můžeme určit trend změny teploty 
v závislosti na šíření tepla prostředím. Tento trend změny vyjadřuje ve fraktální teorii fraktální 
dimenze D [20]. Zvolená veličina a četnost jejího výskytu resp. zaplněnost prostoru elementární 
buňkou, která má určitou zvolenou vlastnost, vyjadřuje fraktální míra K. Vlastnosti přírodních 
objektů, které mají fraktální charakter, tedy lze popsat pomocí fraktální míry a fraktální dimenze. 
Fraktální dimenze může v Euklidovském prostoru nabývat hodnot od minimální D = 0 do 
maximální D = E, kde E je dimenze prostoru, ve kterém se fraktální objekt nachází (E = 3).  

5.1 ZÁKLADNÍ FRAKTÁLNÍ VELIČINY 
V běžné praxi se pro charakterizaci rozměrů pravidelných útvarů používá euklidovská dimenze, 
která běžně nabývá hodnot 0, 1, 2 a 3. Ovšem pro charakterizaci fraktálních objektů nestačí. 
V praxi bylo zjištěno, že odměřená délka nepravidelného objektu závisí na délce měřidla, při 
zmenšování měřítka se délka stává nekonečnou, v prostoru tedy zabírá více prostoru než hladká 
křivka – Richardsonův efekt. Skutečná dimenze tohoto nepravidelného objektu je tedy větší než 
jeho euklidovská dimenze. Fraktální dimenze se tedy obecně může měnit v intervalu ED 0, . 
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Obr. 5.1 Pokrytí (zaplněnost) dvoudimenzionálního prostoru fraktální strukturou 

Nyní sjednotíme popis vlastností pro přenos energie za předpokladu, že konstrukce přenášející 
energii je fraktální povahy. Hustota je definována jako 

 ED
N Krc=rρ )( , (13) 

kde cN je základní množství (jednotka hmotnosti, elementární náboj nebo Boltzmannova 
konstanta). Intenzita pole [21] [22] a potenciál radiálního fyzikálního pole lze vyjádřit jako 
závislost na velikosti elementární buňky r 

 
1VN

r
 EDr

D

Kcc
F , 

2VN
r )2(




 EDr

EDD

Kcc
V . (14) 

Následující vztahy jsou velmi důležité pro popis obecného fraktálního fyzikálního pole. 
V třídimenzionálním prostoru (E = 3) popisují tyto vztahy sférické pole s bodovým zdrojem 
fyzikální veličiny (D = 0), cylindrické pole s lineárním zdrojem (D = 1), rovinné pole s plošným 
zdrojem (D = 2) a konečně objemové pole s homogenně rozloženým zdrojem v celém prostoru 
(D = 3). Tok energie může být odvozen ze vztahů (13), (14) jako 

 
D

rK
cc=Frρ=ri

ED 1+222
2
NVr)()(



. (15) 

Hustotu energie tedy můžeme odvodit obdobně  

 
2)(

)()(
1)2(2

2
NVr 



DED
rK

cc=Vrρ=rw
+ED

, (16) 

odkud 2)(/)(/)( +EDr=rirw  . 

 

5.2 APLIKACE NA TEPLOTNÍ POLE 
V tomto případě vyjadřuje fyzikální veličina cN Boltzmannovu konstantu ( BN k=c ) a materiálová 

konstanta cV je definována pomocí modifikované Planckovy konstanty, Boltzmannovy konstanty a 

rychlosti šíření tepla ( 2
BV / kc=c  ). Příklady aplikací matematických vztahů na teplotní pole jsou 

uvedeny v tab. 5.1.  
  



 13

Tab. 5.1 Fyzikální veličiny používané pro teplotní pole 

Tepelná kapacita (J.K1m3) Tepelný tok (K.m1) Teplota (K) 
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D

rK
crqrCri

ED 1)(22

r )()()(


   )2(
)()()(

)1(22

r 




EDD

rK
crTrCrw

ED

  

5.3 MODELY TRANSPORTU TEPLA 

V souladu s fraktální teorií můžeme definovat hned několik modelů, jak lze charakterizovat 
transport tepla. Na začátku byly modely pouze ideální, které nepočítaly se ztrátami tepla do okolí. 
Poté byly doplněny o tepelné ztráty, čímž se staly reálnými. Tyto modely jsou blíže popsány 
v literatuře [12] [23] [24]. Na tomto místě se však budeme zabývat pouze fraktálními modely 
transportu tepla.  

5.3.1 Ideální fraktální model (Diracův impulz) 

Závislost změny teploty na čase po Diracově impulzu dodanému zdrojem tepla můžeme vyjádřit 
[19] 
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, (17) 

kde Q = PΔt vyjadřuje celkovou energii tepelného pulzu (P je výkon tepelného zdroje, Δt délka 
pulzu), cp je měrná tepelná kapacita, a je teplotní vodivost, t je čas a 2/)( DE=s   je parametr 
kvality tepelného zdroje. V případě, že jde o plošný zdroj tepla a tedy platí (E = 3, D = 2), můžeme 
psát 
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5.3.2 Ideální fraktální model (jednotkový skok) 

Tepelnou odezvu v tomto případě získáme integrací předchozí rovnice. Předpokladem je, že výkon 
tepelného zdroje je konstantní. Závislost změny teploty na čase můžeme pro plošný zdroj tepla 
vyjádřit 

  









t s

t
at

h
ρc
atP

=tT
0

2

p

d
4

exp
)(4π

)(Δ . (19) 

  



 14

Použitím integrační metody per partes dostáváme 
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kde aρc=λ p  je tepelná vodivost. Pro případ plošného tepelného zdroje, kdy platí (E = 3, D = 2), 

můžeme psát 
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π/)2,/(1)erfc( 2xΓ=x  je komplementární chybová funkce také nazývaná Gaussova chybová 

funkce a ath=x 4/ . 

5.3.3 Ideální fraktální model (rampa) 

Výkon tepelného zdroje lineárně roste konst.dd 0 =tP=P [16]. [16] Závislost přírůstku teploty na 

čase můžeme při použití plošného tepelného zdroje při zanedbání chybové funkce popsat 
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Použitím integrační metody per partes dostáváme 
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kde aρc=λ p  
je tepelná vodivost. Pro případ plošného tepelného zdroje, kdy platí (E = 3, D = 2) 
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5.3.4 Obecný fraktální model 

Obecný fraktální model pro transport tepla byl odvozen z teorie fraktálních fyzikálních polí (viz 
tab. 5.1). Závislost změny teploty na vektoru r v teplotním poli lze vyjádřit pomocí rovnice 
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kde   je modifikovaná Planckova konstanta, c je rychlost prostupu tepla, kB je Boltzmannova 
konstanta a E, D, K jsou euklidovská dimenze, fraktální dimenze a fraktální míra.  

Pokud pro kvalitu tepelného zdroje platí 2/2)( +ED=α  , vektor r zapíšeme  
2

0
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T
2 )( ttcr=r  , kde Tr  je poloměr fraktálního prostoru, 0t vyjadřuje zpožděníodezvy a 

cr=t /TT , můžeme rovnici upravit na tvar 
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Konečně pokud definujeme teplotní absorpční koeficient A, relaxační časovou konstantu Rt  a 

difuzní časovou konstantu Dt  jako 
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dostáváme rovnici 
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kde ah=t 2 4/D , aR=t 2 4/R , 2
T

2
0 ttc=h  je tloušťka vzorku, αct=R /2 0  je parametr vyjadřující 

tepelné ztráty a 2α/0
2tc=a  je teplotní vodivost. 

Ze zjednodušeného fraktálního modelu (za předpokladu zanedbání ztrát tepla tt R ) můžeme 

vyjádřit jednotlivé pulzní modely. Pokud dosadíme ,s=α  dostaneme pulzní model pro Diracův 

impulz (17). Pokud bude ,1 s=α  dostaneme pulzní model pro jednotkový skok (19) a konečně 

dosadíme-li ,2 s=α  máme pulzní model pro rampu (22). Platí tedy, že pro bodový zdroj tepla je 

hodnota parametru 2/1=α , pro plošný zdroj tepla je hodnota 2/1=α  a pro objemový zdroj 
platí 2/3=α .V případě, že se hodnota parametru liší od uvedených hodnot, vyjadřuje také 
kvalitu kontaktu mezi tepelným zdrojem a vzorkem, resp. jiný způsob ohřevu v oblasti mezi 
pulzním a rampou. 

6. METODY STANOVENÍ TERMOFYZIKÁLNÍCH PARAMETRŮ 

Dříve byly pro stanovení používány metody stanovení termofyzikálních parametrů zkoumaných 
látek z maxima funkce nebo také diferenciální metoda hodnocení tranzientního měření. Tyto 
metody však byly v této práci nahrazeny mnohem přesnější víceparametrickou lineární regresní 
metodou [25].  

Tato metoda vyhodnocení umožňuje obecný popis teplotní funkce. Vycházíme z teplotní 
odezvy, ze které získáváme po několika úpravách logaritmickou závislost 

 
R

D
r lnln)(Δln 
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t

t
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Regresní rovnici tedy můžeme zapsat ve tvaru 
 3322110 xa+xa+xa+a=y , (29) 

kde ,)(lnΔ r tT=y parametr A=a ln0  charakterizuje tepelnou vodivost materiálu, parametr =a1  

vlastnosti tepelného zdroje, parametr aht=a 4/2
D2   difúzní vlastnosti materiálu a parametr 

2
R3 /41 Rat=a  ztráty tepla do okolí měřeného vzorku. 

Výhoda této metody spočívá v tom, že není nutné provádět derivaci tranzientní odezvy, která 
způsobuje akumulaci chyb. 

7. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

V rámci experimentální části práce byly charakterizovány různé materiály, zejména materiály 
využívající k akumulaci tepla fázovou přeměnu (PCM). K tomu bylo třeba optimalizovat 
experimentální aparaturu, metody získávání experimentálních dat a samozřejmě jejich 
vyhodnocení. Pro určení vlastností neznámého materiálu je třeba nejprve ověřit parametry 
materiálu o známých hodnotách pozorovaných vlastností. Nejvhodnější je zvolit všeobecně známý 
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standard, kterým je v tomto případě zvolen polymethylmetakrylát (PMMA), jehož termofyzikální 
parametry – měrná tepelná kapacita, teplotní vodivost a tepelná vodivost byly srovnány 
s tabelovanými. Poté bylo přistoupeno ke studiu vlastností dalších materiálů, to je ke stanovení 
jejich termofyzikálních parametrů a vyvození závěrů s ohledem na využití v praxi.  

Práce se soustředila především na studium vlastností následujících materiálů: standard 
Polymethylmetakrylát (PMMA), tepelně izolační materiál Aerotherm®  a materiál využívající 
k akumulaci fázovou přeměnu (PCM Micronal®). Poslední dva materiály by teoreticky mohly být 
využívány v praxi ke chlazení fotovoltaických systémů. Proto je třeba důkladně stanovit 
termofyzikální parametry právě těchto materiálů. K určení těchto tepelných parametrů lze velmi 
efektivně využít pulzní tranzientní nebo skokovou metodu. 

7.1 ZKOUMANÉ MATERIÁLY 
Nejprve bylo třeba navržené metody měření ověřit na materiálu se známými termofyzikálními 
parametry. Zvolen byl objemový materiál PMMA. Popsané metody pak byly aplikovány na další 
materiály, jejichž termofyzikální parametry nebyly dosud stanoveny.  

7.1.1 PMMA 

Polymetylmetakrylát (PMMA) známe z praxe jako plexisklo nebo akrylátové sklo. Používá se jako 
náhrada klasického skla díky své bezbarvosti a čirosti i v tlustých vrstvách. Díky tomu je dokonale 
průhledný a jednoduše se vybarvuje. 

Běžně se připravuje polymerací esterů kyseliny metakrylové. Z používaných esterů má největší 
význam metylmetakrylát. Polymetylmetakrylát se prodává pod řadou názvů (Perspex, Umaplex, 
Plexiglas, Acron, Acrylon). PMMA najde praktické uplatnění zejména při zasklívání oken 
dopravních prostředků, při výrobě krytů přístrojů, kancelářských potřeb, hodinkových sklíček 
apod. Významné jsou aplikace PMMA v zubní protetice (zubní protézy). PMMA se používá 
v mnoha případech jako náhražka skla. V porovnání se sklem má PMMA nižší výrobní náklady, 
snadno se tvaruje, má nižší hmotnost a je mnohem odolnější vůči nárazům. Naopak sklo je 
odolnější vůči působení chemických činidel a je tvrdší a tedy odolnější vůči poškrábání. 

Tab. 7.1 Tabelované hodnoty termofyzikálních parametrů PMMA 

ρ (kg.m−3) a (mm2 .s−1 ) cp (J.kg−1 .K−1 ) λ (W.m−1 .K−1 ) 

1 184 0,112 1450,0 0,193 

PMMA byl díky svým známým hodnotám termofyzikálních parametrů použit jako standard při 
určování termofyzikálních parametrů dalších látek.  

7.1.2 Aerotherm® 

Dalším studovaným materiálem byl izolační materiál Aerotherm®. Tento materiál je tvořen 
aerogelem a funkčními komponenty speciálními 3M skleněnými kuličkami, což jsou tenkostěnné 
skleněné kuličky naplněné řidším vzduchem. Jejich hlavním úkolem je odrážet a izolovat teplo 
(nejedná se o PCM). 
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7.1.3 PCM Micronal® 

Materiály s fázovou přeměnou (anglicky Phase Change Materials, zkráceně PCM) jsou materiály, 
u kterých při změně teploty dochází ke změnám fyzikálních vlastností. Tyto změny pozorujeme 
především při teplotě, kdy látka prochází fázovou přeměnou a mění tedy skupenství [26][28].  

Obecně lze říci, že látky se mohou nacházet v pevném skupenství, ohraničeném zdola teplotou 
0 K (absolutní nulou – zde dochází k zastavení pohybu atomů) a shora teplotou tání (která je 
zároveň teplotou tuhnutí), dále ve skupenství kapalném, ve kterém se látka nachází, pokud je její 
teplota v intervalu od teploty tání do teploty varu (která je zároveň teplotou kondenzace). Nad 
teplotou varu už se látka nachází pouze ve skupenství plynném. Mezi jednotlivými skupenstvími 
se nachází jejich skupenské (fázové) přeměny. Tato práce se zabývá hodnocením termofyzikálních 
parametrů komerčního PCM materiálu Micronal®. Tento materiál sestává z parafínového vosku, 
který je zapouzdřen v mikrokapslích s rozměry v rozmezí 2 až 20 mikrometrů z pevného 
polymeru. Pouzdra se po naplnění směsí parafínového vosku s hexadekanem zatavují. 

 

Obr. 7.1 Mikrokapsle s parafínovým voskem 
Existují tři různé teploty fázové přeměny probíhající v Micronalu®, a to 21 °C, 23 °C a 26 °C. 

Hodnota měrného skupenského tání Micronalu® udávaná výrobcem je 110 kJ.kg–1. 

8. VYBRANÁ VYHODNOCENÍ EXPERIMENTÁLNÍCH DAT 

Aby bylo možné k měření materiálů využít metodu modifikované rampy, bylo třeba nejprve 
stanovit její parametry. Zejména se jedná o určení optimálního tepelného příkonu, délky tepelného 
pulzu a určení referenční teploty. Všechny tyto parametry ovlivňují měření a jeho výsledky. 
Nejdříve bylo tedy třeba určit vliv těchto parametrů na výsledky měření. Studovány byly efekty 
změny referenční teploty, délky tepelného pulzu, hodnot tepelného výkonu a směr měření 
(chlazení, ohřev). Vliv změny těchto parametrů se projeví na hodnotách teplotního absorpčního 
koeficientu, relaxačním čase, difuzním čase a také na charakteru zdroje tepla.  

Teplo se šíří v třídimenzionálním prostoru (E = 3) ze zdroje tepla, který má ideální tepelný 
kontakt se vzorkem nebo reálný kontakt se vzorkem, v tomto případě je hodnota dimenze šíření 
tepla vyšší nebo nižší než v ideálním případě. Měření bylo provedeno na vzorku PMMA tak, že 
zahřívání bylo realizováno zvyšováním resp. snižováním tepelného výkonu zdroje tepla, průběh je 
naznačen na obr. 8.1. Nejprve byla nastavena vždy počáteční (referenční) teplota T0  pomocí 
termostatu, se kterou se porovnával přírůstek teploty při aplikaci jednotlivých pulzů při ohřevu, 
resp. chlazení. 
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Obr. 8.1 Průběh zahřívání a chlazení vzorku 

Metoda vyhodnocení experimentálních dat sloužící ke stanovení termofyzikálních parametrů 
sestávala z následujících kroků: 

 úprava experimentálních dat (přepočet na teplotu, stanovení výkonu), 
 fitování experimentálních dat (stanovení tranzientních parametrů), 
 extrapolace tranzientních parametrů na definovaný zdroj tepla, 
 stanovení termofyzikálních parametrů. 

8.1 STANOVENÍ OPTIMÁLNÍCH PODMÍNEK EXPERIMENTU 

Experimentální data měřená na vzorku z modelového materiálu PMMA byla vyhodnocena pomocí 
výše popsaného postupu. Byl studován vliv délky a počtu pulzů na hodnoty stanovených 
parametrů. 

8.1.1 Vliv délky pulzu na výsledky měření 

Experiment byl realizován pro různé počáteční teploty nastavené v měřící komoře pomocí 
termostatu. Zároveň je tato počáteční teplota také teplotou referenční pro diferenčně zapojený 
termočlánek, který měří změnu teploty ve vzorku následkem zahřívání resp. chlazení plošným 
zdrojem tepla, kterým je niklová folie zalitá v Kaptonu® o průměru 3 cm. Maximální hodnota 
dodaného proudu dosáhla hodnoty 1 A při napětí 1,7 V. Délka pulzu a hodnota přírůstku dodané 
energie byla dána počtem skoků. Parametry jednotlivých experimentů jsou uvedeny v tab. 9.3. 
Všechny experimenty byly realizovány pro dvě referenční teploty: 20 °C a 50 °C. 
K charakterizování efektu délky pulzu na termofyzikální parametry měřených materiálů slouží 
srovnání výsledků experimentů (viz tab. 8.1 a 8.2). Zbývající parametry (difúzní koeficient A, 
parametr tepelného zdroje , difuzní čas Dt , relaxační čas Rt ) byly vypočítány pomocí 
multiparametrické lineární regrese (28). 

  

  P, W

T = const.0

P = const.
t, s

t = const.
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Tab. 8.1: Parametry jednotlivých experimentů pro 50 pulzů 

Délka 
pulzu 
(min) 

Směr měření Teplota (°C) 
Přírůstek 

příkonu (W) 
Změna 

teploty (K) 

15 
ohřev + chlazení 20 0,024 0,84 

ohřev + chlazení 50 0,023 0,78 

30 
ohřev + chlazení 20 0,024 0,85 

ohřev + chlazení 50 0,023 0,80 

60 
ohřev + chlazení 20 0,024 0,86 

ohřev + chlazení - - - 

 

Tab. 8.2 Parametry jednotlivých experimentů pro 100 pulzů 

Délka 
pulzu 
(min) 

Směr měření Teplota (°C) 
Přírůstek 

příkonu (W) 
Změna 

teploty (K) 

15 
ohřev + chlazení 20 0,012 0,44 

ohřev + chlazení 50 0,012 0,40 

30 
ohřev + chlazení 20 0,012 0,42 

ohřev + chlazení 50 0,011 0,40 

60 
ohřev + chlazení 20 0,012 0,42 

ohřev + chlazení - - - 

 

Obr. 8.2 Režimy zahřívání a chlazení vzorků pro různé délky a počty pulzů 
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Jednotlivým režimům zahřívání a chlazení vzorků z obr. 8.2 odpovídají jednotlivé teplotní odezvy, 
které byly experimentem získány (obr. 8.3). Na první pohled je zjevné, že nejdelší měření trvající 
60 minut je zatíženo největším šumem.  

 

Obr. 8.3 Teplotní odezvy při zahřívání a chlazení vzorků pro různé délky a počty pulzů 

8.1.2 Termofyzikální parametry 

Nyní budou diskutovány hodnoty experimentálních výsledků termofyzikálních parametrů 
modelového materiálu PMMA, které byly naměřeny pomocí modifikované metody rampy. 

 

Obr. 8.4 Porovnání výsledků extrapolovaných dat difuzivity PMMA 

Na obr. 8.4 je evidentní pokles difuzivity PMMA s rostoucí teplotou měřený od referenčních teplot 
20 °C a 50 °C. Je zřejmé, že v souladu se zvyšujícím se difuzním časem se hodnota difuzivity 
snižuje. V porovnání s tabelovanými hodnotami jsou změřené výsledky v dobré shodě. 
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Obr. 8.5 Porovnání výsledků extrapolovaných dat tepelné vodivosti PMMA 

Na obr. 8.5 je znázorněna závislost tepelné vodivosti na teplotě. Vzhledem k tomu, že s rostoucí 
teplotou roste relaxační čas materiálu, hodnota tepelné vodivosti by měla klesat. Z průběhu 
závislosti je vidět, že se zvyšující teplotou hodnota tepelné vodivosti mírně klesá. Hodnoty tepelné 
vodivosti vyplývající z měření při obou referenčních teplotách jsou ve velmi dobré shodě 
s tabulkovými hodnotami pro PMMA. 

 

Obr. 8.6 Porovnání výsledků extrapolovaných dat tepelné kapacity PMMA 

Výsledky teplotní závislosti tepelné kapacity PMMA jsou v dobré shodě s tabulkovými 
hodnotami. Také na obr. 8.6 můžeme vidět, jak výsledky měření s různou referenční teplotou 
plynule navazují. Z toho vyplývá, že tento způsob měření termofyzikálních parametrů 
kombinujících metodu rampy a skokovou metodu je využitelný pro měření termofyzikálních 
parametrů a jejich teplotních závislostí i pro další materiály. 

Modifikovaná měřící metoda evidentně dává reprodukovatelné výsledky, které jsou ve velmi 
dobré shodě s tabelovanými hodnotami termofyzikálních parametrů modelového materiálu 
PMMA. Je tedy možné přistoupit k měření dalších materiálů touto metodou. 
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8.2 TEPLOTNÍ ZÁVISLOSTI AEROTHERMU® 

Dalším zkoumaným materiálem byl tepelně izolační materiál Aerotherm®. Jako při měření 
PMMA i při experimentech s Aerothermem® byl zachován stejný postup měření i vyhodnocení. 
Níže jsou uvedeny výsledky provedených měření. 

Tab. 8.3: Přehled extrapolovaných hodnot individuálních experimentů,  = 1/2 

Délka 
pulzu 
(min) 

T0 

(°C) 

A 

(kg.m–2.s–) 
tD(s) tR (s) R (m) 

a 

(mm2.s-1)

cp 

(kJ.K-1.kg-1)

 

(W.m-1.K-1) 

15 
20 0,090 70 4150 0,11 0,808 1,12 0,576 

50 0,080 66 3150 0,09 0,699 5,28 0,791 

Jako první byla stanovena teplotní závislost difuzivity. Z obr. 8.7 je zřejmé, že hodnota 
difuzivity s rostoucí teplotou roste. To odpovídá tomu, že Aerotherm® je izolační materiál. 
Rovněž z tab. 8.3 je zřejmé, že hodnota difuzního koeficientu s teplotou klesá, což ukazuje na 
zvyšující se difuzivitu materiálu. 

 

Obr. 8.7 Teplotní závislost difuzivity Aerothermu® 

Pokud jde o tepelnou vodivost Aerothermu®, z obr. 8.8 je evidentní, že tepelná vodivost se 
zvyšuje s rostoucí teplotou. 
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Obr. 8.8 Teplotní závislost tepelné vodivosti Aerothermu® 

Teplotní závislost tepelné kapacity na teplotě je uvedena na obr. 8.9. Rovněž hodnoty tepelné 
kapacity Aerothermu® se zvyšují s rostoucí teplotou, což odpovídá charakteristice tepelného 
izolantu. 

 

Obr. 8.9 Teplotní závislost tepelné kapacity Aerothermu® 

8.3 TEPLOTNÍ ZÁVISLOSTI PCM MICRONALU® 

Nejdůležitějším a nejzajímavějším materiálem z hlediska stanovení termofyzikálních parametrů, je 
PCM Micronal®. Při měření byl zachován shodný postup jako pro předchozí materiály. Přehled 
hodnot stanovených tranzientních i termofyzikálních parametrů (experiment s parametry 50 pulzů, 
délka pulzu 15 minut, počáteční teplota 20 °C, pulz č. 3) je uveden v tab. 8.4. 
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Tab. 8.4: Přehled extrapolovaných hodnot individuálních experimentů,  = 1/2 

Délka 
pulzu 
(min) 

T0  

(°C) 

A 

(kg.m–2.s–) 
tD(s) tR (s) R (m) 

a 

(mm2.s-1)

cp 

(kJ.K-1.kg-1)

 

(W.m-1.K-1) 

15 
20 0,023 75 1050 0,06 0,805 4,40 2,030 

50 0,020 74 1040 0,05 0,763 4,15 2,010 

PCM Micronal® je materiál, u kterého dochází při změně teploty ke změnám fyzikálních 
vlastností, látka tedy prochází fázovou přeměnou a mění skupenství. Micronal® má tyto teploty 
celkem tři – 21 °C, 23 °C a 26 °C. Ke všem fázovým přeměnám tedy dochází již při prvním 
experimentu s referenční teplotou 20 °C. Výsledky obou experimentů plynule navazují, je tedy 
možné získat teplotní závislost difuzivity v rozmezí 20-80 °C.  

Z teplotní závislosti difuzivity na obr. 8.10 je zřejmé, že hodnota difuzivity s rostoucí teplotou 
mírně klesá, ovšem v oblasti teplot fázových přechodů dochází ke zřetelným výkyvům hodnot 
difuzivity. Při fázové přeměně se hodnota difuzivity rapidně zvyšuje. 

 

Obr. 8.10 Teplotní závislost difuzivity PCM Micronalu® 

Dalším termofyzikálním parametrem zkoumaným u tohoto vzorku je tepelná vodivost. I na 
průběhu teplotní závislosti tepelné vodivosti, jejíž průběh je znázorněn na obr. 8.11, je patrný 
výkyv hodnot při průchodu materiálu fázovou přeměnou. V roznezí 20-28 °C je opět evidentní 
vliv fázového přechodu na hodnoty tepelné vodivosti. Dále už tepelná vodivost mírně roste se 
vzrůstající teplotou. 
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Obr. 8.11 Teplotní závislost tepelné vodivosti PCM Micronalu® 

Mezi zkoumané termofyzikální parametry patří také tepelná kapacita, jejíž závist na teplotě je 
zobrazena na obr. 8.12. Z grafu je patrné, že tepelná kapacita doznává během fázové přeměny 
rapidní pokles, za fázovým přechodem opět mírně vzroste a dále se s rostoucí teplotou její hodnota 
velmi pozvolna zvyšuje. 

 

Obr. 8.12 Teplotní závislost tepelné kapacity PCM Micronalu® 

Z grafů teplotních závislostí termofyzikálních parametr je tedy patrné, že fázová přeměna se 
viditelně projevuje. Detailnější analýzou bychom dokázali přesně určit teploty fázových přechodů. 

9. ZÁVĚR 

Jedním z hlavních cílů dizertační práce je teoretické představení studia termofyzikálních parametrů 
nových materiálů vhodných k chlazení v různých praktických aplikacích. Proto jsou definovány 
základní termofyzikální parametry objemových materiálů a dále jsou diskutovány metody 
stanovení těchto parametrů.  
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Velmi důležitý je právě výběr optimální metody stanovení termofyzikálních veličin. Protože se 
tyto veličiny mohou měnit v závislosti na teplotě, je třeba materiály studovat na širším rozsahu 
teplot. Proto se pomalu upouští od používání pulzní tranzientní metody, která nabízí stanovení 
termofyzikálních parametrů vzorku pouze při dané teplotě. Mnohem vhodnější je použití skokové 
metody a metody rampy. Jedním ze základních cílů dizertační práce bylo vybrat vhodnou metodu 
pro měření termofyzikálních parametrů materiálů. Proto byly pro lepší přehled o termofyzikálních 
parametrech v závislosti na teplotě zkombinovány dvě základní metody měření, a to metoda 
skoková a metoda rampy, a byla vytvořena metoda modifikované rampy. Tato metoda měření 
termofyzikálních parametrů je velmi jednoduchá a umožňuje rychlou interpretaci hodnot 
termofyzikálních parametrů zkoumaných látek z naměřených dat.  

Samotná metoda však nestačí k charakterizaci studovaných materiálů. Experimentální data je 
třeba vyhodnotit, tj. stanovit hodnoty termofyzikálních parametrů. Úkolem dizertační práce byla 
aplikace metody modifikované rampy pro měření termofyzikálních parametrů vybraných materiálů 
a stanovení jejich závislosti na teplotě v širším rozsahu teplot. Dále byly zkoumány odchylky 
měření, které byly způsobeny rušivými vlivy reálného prostředí, zejména se jedná o konečné 
rozměry vzorku, kvalitu tepelného zdroje a kontaktu se vzorkem, neideální tvar tepelného pulzu a 
v neposlední řadě tepelné ztráty ze vzorku do okolí způsobené odvodem tepla ze vzorku.  

Po ověření experimentální metody na materiálu s tabelovanými hodnotami (modelový materiál 
PMMA) lze přejít na měření materiálů s neznámými tepelnými vlastnostmi (např. PCM). Cílem 
dizertační práce bylo zabývat se určením jejich termofyzikálních parametrů. Úkolem bylo zjistit, 
zda je možné využít fázové přeměny PCM materiálů k chlazení fotovoltaických panelů, jejichž 
účinnost závisí právě na teplotě. Proto je v dizertační práci zmíněna také teorie týkající se 
fotovoltaických panelů, jejich účinnosti a současně používaných metod chlazení. 

Experimentální část dizertační práce byla zaměřena na výběr vhodných materiálů, o nichž se 
předpokládá, že díky akumulaci tepla vlivem fázové přeměny mohou být vhodné k chlazení 
fotovoltaických systémů. Byly zde prezentovány a interpretovány výsledky tranzientních 
experimentů. Na základě stanovených termofyzikálních parametrů studovaných materiálů byla 
diskutována jejich vhodnost k chlazení fotovoltaických panelů. 

Vzhledem k poměrně nízké teplotě fázového přechodu Micronalu® (26 °C) by efektivního 
chlazení fotovoltaických článků bylo dosaženo kombinací několika PCM materiálů s různými 
teplotami fázového přechodu. 
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12. ABSTRAKT 
Předmětem této dizertační práce je studium tepelných vlastností PCM materiálů a diskuze jejich 
využití pro chlazení fotovoltaických systémů. Cílem práce je změřit a charakterizovat tepelné 
vlastnosti komerčních PCM materiálů (např. Micronal®), jejichž praktické využití souvisí s jejich 
fázovými přeměnami. Chování objemových materiálů je pro definované teploty dobře teoreticky 
popsáno i experimentálně ověřeno. Pro aplikační využití je však zapotřebí prozkoumat a stanovit 
tepelné parametry PCM materiálů v závislosti na jejich fázových přeměnách během zahřívání a 
ochlazování.  

Ke studiu tepelných vlastností materiálů se využívají známé tranzientní metody měření, které 
podávají kompletní informace o chování zkoumaných materiálů v závislosti na teplotě a umožňují 
tak stanovení termofyzikálních parametrů celého systému. Mezi používané tranzientní metody 
patří zejména pulzní a skoková metoda. Nově je v rámci této práce používána také kombinace 
lineárního růstu teploty (tzv. rampa) a skokové metody. Princip je založen na generování malého 
množství tepla uvnitř studovaného vzorku a měření teplotní odezvy systému, ze které lze poté 
zjistit potřebné termofyzikální parametry.  

Teoretická část práce se zaměřuje na charakterizaci metod stanovení termofyzikálních 
parametrů zkoumaného materiálu. V experimentální části je popsán průběh experimentu, budou 
zde uvedeny a diskutovány experimentální výsledky, způsob jejich vyhodnocení, ale především 
jejich diskuze z pohledu potenciálních aplikací. 


