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Anotace 

 

   V disertační práci se zabývám návrhem predikčního modelu koncentrační solární elektrárny 

typu Dish Stirling. Má práce se zabývá vyhodnocením provozních parametrů na experimentální 

jednotce, na které následně navazují reálné energetické zisky. Tvorba modelu spočívá v popisu 

a definici veškerých ztrátových faktorů ovlivňujících provoz experimentální jednotky. 

Pro vytvoření relevantního modelu jsem realizoval návrh a doplnění potřebných měřících míst 

a uskutečnil experimentální měření v problémových uzlech energetických toků. Výsledný 

verifikovaný model se následně použije na meteorologická data získaná pomocí programu 

Meteonorm, který přes pětadvacet let zpracovává a vyhodnocuje meteorologická data 

a dokáže definovat s poměrně velkou přesností klimatické podmínky pro požadované místo 

potenciálního umístění reálné jednotky. Výsledný model pak nachází využití pro predikci 

relevantních energetických zisků při uvádění komerční verze jednotky na trh. 

Klíčová slova: koncentrační elektrárna, Stirlingův motor, model, Meteonorm 

 

Annotation 

 

    The dissertation addresses the design of a prediction model of a Dish Stirling type solar 

concentrating power plant. The work deals with the evaluation of operational parameters 

on an experimental unit which then leads to real energy gains. The model design consists 

of the description and definition of any loss factors affecting experimental unit operation. 

To design a relevant model, necessary measuring points are specified and defined and 

experimental measurements in problematic nodes of energy flows are carried out. 

The resulting verified model is consequently applied to meteorological data received from 

Meteonorm application which has processed and interpreted meteorological data for more 

than twenty-five years and which can define, with relatively high accuracy, climatic conditions 

of the desired location of a potential real unit. The resulting model is subsequently used 

to predict relevant energy gains in launching of a commercial unit.  

Key words: concentrating power plant, Stirling engine, a model, Meteonorm 
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 

České symboly 

Značka  Význam       Jednotka 

A  plocha         [m2] 

G  intenzita slunečního záření     
[W/m2] 

L  délka        [m] 

P  výkon        [W, kW]  

Q   tepelný tok, zářivý tok      [W, kW] 

S  plocha        [m2] 

T  teplota        [˚C, K] 

V   objemový průtok      [m3
N/s] 

Z  součinitel znečištění atmosféry     [-] 

c  měrná tepelná kapacita      [J/(kg.K)] 

d  průměr        [m] 

f  otáčky        [1/s] 

k  součinitel prostupu tepla     [W/(m2.K)] 

l  délka        [m] 

p  tlak        [Pa, MPa] 

west  Westovo číslo       [-] 
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Řecké symboly  

Značka  Význam       Jednotka 

Δ  rozdíl        [-] 

α  součinitel přestupu tepla     [W/(m2.K)] 

ε  emisivita, kompresní poměr     [-] 

η  účinnost       [-] 

λ  součinitel tepelné vodivosti     [W/(m.K)] 

χ   součinitel síly vrstvy zemské atmosféry    [-] 

 

Zkratky 

CSP  koncentrační solární elektrárna (Concentration Solar Plant) 

CPV  koncentrační fotovoltaický panel 

DIR  přímo osvětlený receiver 

DNI  přímé sluneční záření (Direct Normal Irradiation) 

FV  fotovoltaický 

LCOE  náklady na výrobu elektrické energie po dobu životnosti zařízení 

MS  Microsoft 

NREL  národní laboratoř pro obnovitelné zdroje (National Renewable Energy 

Laboratry) 

PCU  konverzní jednotka (Power Conversion Unit) 

SES  Stirling Energy Systems 

SM  Stirlingův motor 

UPS  záložní bateriový systém 
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1 ÚVOD 

 

   Poptávka po energiích celosvětově neustále roste. Produkce energie je pro jednotlivé státy 

stěžejní a každý vyspělý nebo rozvíjející se stát se snaží maximálně využívat všechny zdroje 

dostupné na jeho území k výrobě elektrické energie. Osobně si myslím, že využívání slunečního 

záření k výrobě elektrické energie v regionech s vysokým slunečním potenciálem je stále 

poměrně nerozšířené. I když sluneční energie jako obnovitelný zdroj elektrické energie trpí 

svým hlavním rysem, že v noci, a u koncentračních technologií, i při oblačnosti negeneruje 

žádanou elektrickou energii, existují cesty, jak se na tuto situaci připravit. Například akumulací 

elektrické energie do bateriových systémů. Tepelnou energii lze akumulovat v roztavených 

solích. Koncentrační technologie na výrobu elektrické energie by byla při správném návrhu 

distribuční sítě právě s těmito prvky na distribuci elektrické energie mimo dobu její produkce 

skvělé řešení v mnoha světových regionech. Trh i některé regiony se již připravují na solární 

budoucnost. Mnoho společností zabývajících se záložními bateriovými systémy (UPS) již také 

rozšiřuje své portfolio o kontejnerové bateriové systémy, jež slouží k účelům akumulace 

elektrické energie. V Kalifornii již probíhá částečná restrukturalizace přenosové sítě, do které 

se implementují akumulační prvky. K transformaci na čistší technologie má pomoci i nová velká 

továrna na baterie, která je před dokončením, a díky níž se cena akumulačních baterií má 

údajně snížit až o třetinu. [25] [26] [27] 

   přesto, že se ve vyspělých zemích rozvíjí zejména fotovoltaické panely, koncentračním 

solárním technologiím se stále předvídá růst počtu instalací. [28] Zejména v Jihoafrické 

republice, USA, Chile, v Maroku či Saudské Arábii zájem o koncentrační solární technologie 

neutuchá. [29]  

   S cílem uspět na trhu, který má velký zájem o zdroje využívající sluneční energii s vysokou 

účinností, zahájila výzkum a vývoj vlastní koncentrační solární elektrárny společnost Strojírny 

Bohdalice. Ta v roce 2011 zkonstruovala experimentální koncentrační elektrárnu. Stirlingův 

motor elektrárny byl solární modifikací spalovací verze, která byla vyvíjena společností TEDOM. 
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1.1 Cíle práce 

 

   Koncentrační solární elektrárna (CSP) je v naší zeměpisné poloze ojedinělým projektem, jenž 

najde lepší uplatnění v příhodnějších lokalitách. Pro výzkum a vývoj této technologie jsou však 

podmínky dostačující, byť provoz se více setkává s opačnými klimatickými extrémy, 

než s jakými bude jednotka provozována v cílových oblastech. V mnohých oblastech s velkým 

úhrnem dopadajícího slunečního záření jsou vyčleňovány nemalé prostředky k pobídkám 

investorů na instalace solárních technologií. Vzniká tržní prostředí, v kterém poptávka 

převyšuje nabídku. Pro zavedenější technologie solárních věží a solárních žlabů již existuje 

mnoho instalací, ze kterých může investor odhadnout roční výrobu elektrické energie 

v cílovém regionu nebo v regionu s podobným klimatem. Pro technologii koncentrační solární 

elektrárny se Stirlingovým motorem takto postupovat nelze, protože se ve světě vyskytují 

pouze experimentální jednotky. Vytvořením modelu se jednotka může prezentovat přesným 

ročním energetickým ziskem pro jakoukoliv lokalitu. A v tom vidím důležitý přínos mé 

disertační práce, jenž sníží stupeň nejistoty v návratnosti investice pro investory. Pokud je 

zamýšlená lokalita specifická určitými klimatickými rysy můžeme s poměrně velkou přesností 

určit energetické zisky a vyloučit tak chybu vycházející z tohoto klimatického specifika. 

   Hlavním cílem práce je vytvořený model, který z meteorologických dat dokáže na základě 

provozních parametrů spočítat ekvivalentní elektrický a tepelný výkon odcházející chlazením 

jako využitelná energie. Získávané teplo může být využito k ohřevu TUV či k adsorpčnímu 

chlazení. K dopracování se fungujícího modelu je třeba vyhodnotit naměřená experimentální 

data a provozní parametry. Na vytvořený model se následně aplikují data z meteorologického 

programu Meteonorm, jež následně určí energetické zisky v dané lokalitě. 

 

Hlavní cíle práce: 

 Vyhodnocení dat na experimentální jednotce – určení hlavních provozních 

charakteristik. 

 Vytvoření modelu na základě teoretických poznatků a definovaných provozních 

charakteristik.  

 Verifikace modelu srovnáním s reálnými daty.  

 Aplikace modelu na meteorologická data z programu Meteonorm. 
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1.2 Přehled koncentračních solárních technologií 

 

   Současný trend vývoje solárních systémů se zaměřuje nejen na zvyšování účinnosti 

fotovoltaických panelů, ale i na koncentraci slunečního záření. Rozptýlené sluneční záření se 

soustřeďuje na relativně malou plochu. Tím se zmenšuje velikost plochy potřebné 

k transformaci energie nebo se zvyšuje tepelný potenciál záření.  

   U koncentračních systémů jako Solar trough, Solar tower a Fresnelovy čočky se jedná 

o modifikace klasického modelu elektrárny s parní turbínou. Zdrojem tepla je zde místo 

uhelného kotle či jaderného štěpení slunce. Jejich velkou nevýhodou je, že parní turbína musí 

každý den startovat a končit svůj provoz. Navíc elektrická energie se nevyrábí ihned 

po východu slunce, ale až se nahřeje pracovní médium do provozních parametrů. Koncentrační 

fotovoltaické články jsou snahou jak dosáhnout lepšího využití konverzní plochy transformující 

záření na elektrickou energii. Koncentrační solární elektrárna se Stirlingovým motorem se 

poněkud liší od jiných koncentračních technologií. Je více modulární, může být použita 

pro ostrovní řešení i jako kogenerační systém. Při poruše jedné jednotky ostatní jednotky dále 

vyrábí elektrickou energii. 

 

 

Obrázek 1: CSP technologie: Vlevo nahoře: Fresnelova čočka, Vpravo nahoře: Solární věž, Vlevo 

dole: koncentrační fotovoltaický panel (CPV), Vpravo dole: Pole solárních žlabů [17] [18] [19] 
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Srovnání hlavních solárních technologií 

   Při srovnání hlavních technologických ukazatelů jednotlivých CSP technologií má Dish Stirling 

nejvyšší účinnost, nejnižší zábor půdy na vyrobenou megawattu elektrické energie, spotřeba 

vody je také velmi nízká díky suchému chlazení. Naproti těmto kladům stojí vysoké pořizovací 

náklady, které se ve spojení s nároky na údržbu odráží ve vyšších nákladech na výrobu 

elektrické energie za dobu životnosti (LCOE). 

 

 

Obrázek 2: Srovnání jednotlivých CSP technologií při stejných solárních podmínkách [32] 

 

Popis technologie CSP dish Stirling 

   Jedná se o stacionární ocelové strojní zařízení, které pomocí natáčecích zařízení sleduje 

při provozu polohu slunce. Pomocí soustavy zrcadel reflektuje přímé sluneční záření do malého 

cílového prostoru. V tomto prostoru s vysokou koncentrací odraženého záření se nachází 

přijímací plocha Stirlingova motoru, umístěného se svým příslušenstvím v agregátu nazývaném 

zpravidla energetická konverzní jednotka či PCU (Power Conversion Unit).  
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Obrázek 3: Popis hlavních prvků koncentrační solární elektrárny. Vlevo: Koncentrační solární 

elektrárna Vpravo: Jednotlivé prvky energetické konverzní jednotky (PCU). [3] 

 

Historie výzkumu a vývoje solárních aplikací Stirlingova motoru 

   Se Stirlingovým motorem jako transformačním prvkem využití solárního potenciálu se 

setkáváme v osmdesátých letech minulého století. Dalo by se říci, že v této době se začala 

společnost zajímat o různé cesty nahrazení fosilních paliv, která se dle různých scénářů mohla 

poměrně brzy vyčerpat, či se stala několikanásobně dražší, což ukázala ropná krize v roce 1973. 

   Prvním pilotním projektem, jenž se představil jako kompletní jednotka, byl v roce 1984 

prototyp Vanguard s výkonem 25 kWe společnosti Advanco Corporation. Jedenáctimetrová 

parabola s kloubovým natáčecím mechanismem byla provozována se Stirlingovým motorem 

se čtyřmi pracovními písty, které pracovaly s vodíkem ve vysokých parametrech 

(720 ⁰C / 20 MPa v expanzním válci). Provozovatelé Vanguardu ohlásili v té době rekordní 

transformaci elektrické energie ze sluneční 29,4 % včetně odečtu vlastní spotřeby. Koncept 

Vanguardu, respektive její energetickou konverzní jednotku (PCU) převzala společnost 

McDonnel Douglas, která pokračovala ve vývoji s jiným konceptem parabolické části. 

   Ve stejném období v Německu začala společnost Schlaich s projektem sedmnáctimetrové 

paraboly s padesáti kilowattovým Stirlingovým motorem United Stirling 4-275. První jednotka 

byla umístěna v Německu a následující dvě byly umístěny v Saudské Arábii, nedaleko hlavního 

města Rijád. Stirlingův motor se čtyřmi pracovními písty byl provozován za teploty pracovního 

plynu (vodík) 620 ⁰C a tlaku 15 MPa a dosahoval účinnosti 23 % při 1000 W/m2 sluneční 

intenzity. 
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   Společnost Schlaich v roce 1990 začala testovat koncentrační elektrárnu s devítikilowattovým 

Stirlingovým motorem s parabolou o průměru 7,5 metru za použití stejného systému zakřivení 

paraboly pomocí vakua. Tento systém trasoval slunce polárním trasováním. Použitý Stirlingův 

motor V-160 byl vyroben z licence švédské společnosti United Stirling of Sweden, která 

poskytla licenci společnosti Solo Kleinmotoren z Německa. Jako pracovní látka je použito 

Helium, které pracovalo za parametrů 630 ⁰C / 15 MPa a motor měl účinnost konverze 

na elektrickou energii 20,3 %.  

   Další zajímavý systém realizovala americká společnost Cummins Power Generation. Použitý 

Stirlingův motor pracoval principem volného pracovního pístu. Receiver tohoto motoru byl 

první aplikací s principem zahřívání tekutého kovu sodíku jako přestupní látky. Systém dosáhl 

7,5 kW elektrického výkonu do sítě za účinnosti 19 %. Membránová parabola trasovala slunce 

polárním systémem.  

  Podobná aplikace byla vytvořena společností Sunpower, jež na svůj 9kW motor s volným 

pístem použila lineární alternátor, což umožnilo celý systém hermeticky uzavřít. V této 

soustavě se pohybovaly jen dvě součásti (písty). Od tohoto systému si výrobce sliboval velmi 

dlouhou životnost. 

  Tyto projekty však neskončily v komerční sféře. Jako hlavní důvod lze považovat nízkou 

konkurenceschopnost vzhledem k poměrně nízkým výkupním cenám elektrické energie 

a vysokým pořizovacím nákladům. Dalším faktem je i to, že žádným vývojovým prototypem 

nebyla dosažena rekordní účinnost Vanguardu. V současnosti se však vývoj posunul dopředu 

a společnosti Ripasso nebo SES uvádějí elektrické účinnosti až 32 %. [10] 
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Obrázek 4: Různé výkonové technologie CSP Dish Stirling současnosti. Vlevo nahoře: Infinia 

(3 kWe); Vpravo nahoře: GOE (10 kWe); Vlevo dole: SES (25 kWe); Vpravo dole: Ripasso 

(2x33 kWe) [17] [21] [22] [23] 

 

CSP Dish Stirling v současnosti 

   V současnosti jsou provozované zejména experimentální jednotky. Jediné dvě společnosti, 

které provedly komerční instalaci více než deseti kusů, následně ohlásily bankrot. 

Vyhodnocení a srovnání jednotlivých technologií lze provést pouze pomocí základních 

informací. Všechny detailnější informace z provozu jsou nedostupné. Vývoj koncentračních 

elektráren typu Dish Stirling lze rozdělit do dvou směrů. Velké jednotky s vysokým špičkovým 

výkonem 33 – 50 kWe prezentují snahu maximalizace výkonu na SM. Tím snižují počet 

jednotek, potřebné plochy a materiálu na jednotku instalovaného výkonu. Menší jednotky 

3  až 10 kWe jsou zaměřeny na menší instalace pro širší okruh zákazníků. Zejména společnost 

Infinia (3 kWe) se snažila nabídnout produkt dostupný pro domácnosti. 
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2 VSTUPNÍ ENERGIE 

 

2.1 Intenzita slunečního záření a jeho měření 

 

Základní popis slunečního záření 

   Slunce má na svém povrchu intenzitu slunečního záření 2,009×107 W/m2, která se rozptyluje 

do prostoru sluneční soustavy a se zvětšující se vzdáleností od slunce se její hodnota snižuje. 

Intenzita slunečního záření dosahuje hodnot v průměru 1367 W/m2 a nazýváme ji sluneční 

konstantou. Pomineme-li vliv oblačnosti, jež má na velikost intenzity slunečního záření 

dopadající na zemský povrch největší vliv, hodnota intenzity se po celou dobu slunečního svitu 

dále zmenšuje odrazem a absorpcí plynů či částečkami prachu vyskytujícími se v atmosféře.  

 

Měření slunečního záření 

     Celkové záření dopadající na obecnou plochu je pak součtem všech těchto složek. Tedy: 

RDT GGG BNG=

      

[W/m2]  

 

   Všechny tyto záření se měří aktinometrickým resp. pyranometrickým měřením. [2] Vlastní 

měření se provádí pyranometry, resp. pyrheliometry, které se používají na kalibraci 

pyranometrů a určování přímého slunečního záření. Pro koncentrační solární elektrárny je 

zdrojem přijímané energie pouze přímé sluneční záření. K jeho měření se používají 

pyrheliometry, viz obrázek 5. 

 

 

Obrázek 5: Pyrheliometr umístěný na trasovací jednotce. Vpravo: Řez tělesa pyrheliometru. [24] 
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3 STIRLINGŮV MOTOR 

 

   Historie Stirlingova motoru sahá téměř 200 let do minulosti. Jedná se o stroj, 

ve kterém je realizován tepelný oběh a práce je z motoru nejčastěji odváděna ve formě 

otáčející se hřídele. Stirlingův motor je objemový stroj s vnějším přestupem tepla (teplo 

je do oběhu přiváděno/odváděno přes teplosměnné plochy). „Tato vlastnost teoreticky 

umožňuje Stirlingovu motoru využívat jakéhokoliv zdroje tepla.“ [4] Díky tomu je Stirlingův 

motor skvělý nástroj pro získávání elektrické energie ze slunce. Pracovní plyn je přesouván 

písty mezi teplou (pracovní) plochou a studenou (přemísťovací) plochou motoru 

přes regenerátor. Uzavřený plyn mění svůj pracovní objem. Tímto přemísťováním plynu se 

mění střední teploty a tlaky v obou válcích. Zatímco v pracovním válci se přívodem tepla koná 

práce, ve studeném válci je práce spotřebována k přesunu zchlazeného plynu zpět na teplou 

plochu, což je nezbytné k uzavření pracovního cyklu. Rozdíl vykonané a spotřebované energie 

pístů, které jsou ve vzájemné kinematické vazbě, je však kladný. Vnitřní práce celého cyklu 

Stirlingova motoru se pak vyjadřuje plochou v p-V diagramu. 

3.1 Pracovní cyklus Stirlingova motoru 

   Ideální pracovní cyklus Stirlingova motoru se skládá ze dvou izoterm a dvou izochor, jež tvoří 

jednotlivé fáze pracovního cyklu motoru. Izotermická komprese pracovního látky se 

uskutečňuje ve studeném prostoru Stirlingova motoru. Zatímco pracovní píst shromažďuje 

pracovní látku, přemisťovací píst setrvává přímo pod pohlcovačem solární energie. Takto se 

zmenšuje objem plynu, a to vede k růstu jeho hustoty. S tím roste tlak pracovního plynu. Aby 

zůstala teplota pracovního plynu konstantní, musí plyn teplo odevzdat. Po izotermické 

kompresi přichází Izochorický ohřev pracovního média. Pracovní píst setrvává zcela nahoře 

a přemisťovací píst se pohybuje směrem dolů. Objem v expanzní komoře narůstá přesně 

o tolik, o kolik se zmenšuje objem v kompresní komoře. Celkový objem plynu však zůstává 

nezměněn. Pracovní plyn také přijímá teplo při průtoku regenerátorem. Následně dochází 

k zahřívání a k izotermickému rozpínání pracovního plynu v horkém prostoru. Zatímco 

přemisťovací píst zůstává ve spodní straně válce, pracovní píst se pohybuje dolů, takže se 

objem pracovního plynu zvětšuje a současně ztrácí na hustotě. V této fázi koná plyn práci 

na pracovním pístu. Současně je nutné z důvodu zachování konstantní teploty pracovnímu 

http://www.transformacni-technologie.cz/energeticka-bilance-obehu-stirlingova-motoru.html#vnitrni-prace-stirlingova-motoru
http://www.transformacni-technologie.cz/energeticka-bilance-obehu-stirlingova-motoru.html#vnitrni-prace-stirlingova-motoru
http://www.transformacni-technologie.cz/aplikace-zakonu-termodynamiky-pri-transformaci-energie.html#603
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plynu přivádět teplo. K uzavření cyklu přichází izotermické ochlazení. Pracovní píst zůstává dole 

a přemisťovací píst se přesouvá směrem nahoru, přičemž se teplo pracovního plynu zachycuje 

v regenerátoru. Pracovní plyn opět dosáhne teploty chladného kompresního prostoru. Práce 

odevzdaná pracovní látkou je větší než přivedená, tudíž motor může pracovat jako hnací 

soustrojí. Termická účinnost ideálního Stirlingova cyklu je pak totožná jako účinnost Carnotova 

cyklu. [6] 

   Ideální Stirlingův cyklus samozřejmě nikdy nebyl realizován. Uskutečněné cykly Stirlingových 

motorů se od ideálního cyklu liší. Reálný motor pracuje za těchto podmínek:  

 

a) kontinuální pohyb  

b) účinnost regenerátoru  

c) mrtvý objem  

d) stavová změna neprobíhá izotermicky  

e) úniky plynu  

f) ztráty prouděním  

g) tepelné ztráty  

h) tření      Obrázek 6: Reálný Stirlingův cyklus [6] 

 

3.2 Popis a charakteristika Stirlingova motoru 

 

Obecný popis SM 

   Stirlingův motor pracuje s dobře známými strojními komponenty jako ojnice nebo kliková 

hřídel a konstrukčně se podobají například pístovému parnímu motoru. Části jako ohřívák, 

chladič či regenerátor jsou však ve strojní praxi méně typické, a to nejen svou konstrukcí, 

ale i podmínkami za kterých jsou provozovány.  
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Expanzní válec 

   Expanzní válec v důsledku zahřívání pracovní látky koná práci celého oběhu. Pracovní píst 

ve válci vyvíjí tlak na klikovou hřídel. Expanzní válec, víko i hlava pístu pracují s velmi vysokou 

teplotou pracovní látky 600 – 650 °C. Materiál těchto komponentů musí být vhodně zvolen. 

Důraz se klade na nízkou teplotní roztažnost a vysokou odolnost proti otěru. Kladou 

se zde také vysoké nároky na přesnost výroby.  

 

Kompresní válec 

   V kompresním válci se přemístí pracovní látka během oběhu poté, co projde regenerátorem 

a chladičem. V α-modifikacích je na kompresním válci umístěn regulační systém tlaku pracovní 

látky do motoru, který buď zvyšuje tlak pracovní látky, nebo jej snižuje pomocí kompresoru 

umístěného na víku válce. Kompresor využívá pohybu válce k odčerpání tlaku z motoru.  

 

Vyrovnávací nádoba 

   Vyrovnávací nádrž se objevuje v případě α-modifikace Stirlingova motoru. Tato nádrž slouží 

ke snížení tlakového poměru v prostoru pod písty. 

 

Regenerátor 

   Regenerátor akumuluje teplo, díky čemuž dochází ke zvýšení účinnosti Stirlingova motoru. 

Funkcí regenerátoru je sběr tepla a jeho zpětné odevzdání pracovní látce během jednoho 

cyklu. Snižuje tak nároky Stirlingova motoru na ohřev i ochlazení pracovní látky během cyklu. 

 

Ohřívák Stirlingova motoru 

    Ohřívákem se do Stirlingova motoru přivádí teplo. Je to povrchový tepelný výměník, 

přivádějící teplo z vnějšího tepelného zdroje. Tato část Stirlingova motoru se konstrukčně 

uzpůsobuje zdroji energie. Nejčastěji to jsou spaliny a v solární aplikaci jsou to sluneční 

paprsky. Ohřívák je v ideálním případě prvek strojní sestavy tvořící většinu mrtvého objemu 

expanzní části SM.  
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Chladič Stirlingova motoru 

   Chladič slouží k odvodu tepla za pomoci chladicí kapaliny, případně vzduchu. „Chladič, 

v ideálním případě, tvoří většinu mrtvého objemu studené strany motoru.“ [4] 

 

3.3 Provoz Stirlingova motoru v solární aplikaci: 
 

   Provoz Stirlingova motoru v solární aplikaci má oproti provozu se spalovací komorou několik 

specifik. Hlavní konstrukční změnou prošel absorbér tepelné energie. 

 

Žárová hlava - receiver 

   Receiver je absorbér, na který může dopadat až 100 W/cm2. V receiveru se předává energie 

pracovní látce, nejčastěji heliu či vodíku. Byly však testovány i receivery s ohřevem jiné 

pracovní látky, jež mohla být zahřívána i jiným zdrojem tepla než slunečním zářením. Například 

typ receiveru tepelných trubic „heat pipe“ působením slunečního záření v ohnisku vypařuje 

tekutý kov, například sodík, který kondenzuje na chladnějších trubkách expanzního víka. 

Po kondenzaci odteče sodík zpět na ohřívanou plochu, kde se opět vypaří. Objemové receivery 

vykazují vyšší spolehlivost než předchozí typy tepelných trubic a jsou použity v hybridních 

systémech se Stirlingovým motorem se spalováním zemního plynu. [7] Přímo osvětlené 

receivery (DIR) používají soubor trubek k přímému přenosu tepelné energie do pracovní látky 

Stirlingova motoru. Nevýhodou tohoto receiveru je potřeba rovnoměrného rozdělení tepelné 

energie na plochu receiveru za účelem minimalizace horkých bodů. [7] 

 

Bezpečnost provozu 

   Veškeré poruchové stavy, nejen Stirlingova motoru, způsobí vyosení jednotky tak, že 

koncentrované sluneční záření se přesune nad prostor PCU. K bezprostřední ochraně SM slouží 

bezpečnostní clona, která okamžitě zamezí přístupu koncentrovanému slunečnímu záření 

na plochu receiveru. Jednotka obsahuje také zálohu elektrického napájení v podobě UPS 

baterie zajišťující zdroj elektrické energie při výpadku proudu. Jednotka je také limitována 

rychlostí větru. Pokud vítr dosáhne rychlosti 75 km/h jednotka upraví svoji polohu tak, aby 

kladla co nejmenší odpor větrnému proudění. 
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4 MODEL CSP DISH STIRLING 

 

   I přes fakt, že se koncentrační solární elektrárny se Stirlingovým motorem vyvíjí již více než 

30 let, je velmi obtížné získat zprávy nebo výsledky dosažené výzkumem a vývojem. Důležitá 

data, která by detailněji vypovídala o výkonu jednotek a jejich provozních charakteristikách, 

nejsou dostupná veřejnosti. Jediným uceleným modelem pro technologii CSP Dish Stirling je 

predikční model z roku 2008 [7]. V této literatuře autor vychází z provozních zkušeností 

společnosti Stirling Energy Systems (SES). Navzdory mnoha informacím o tvorbě modelu CSP 

Dish Stirling ze zdroje [7] jsou některé vztahy vycházející ze způsobu regulace SM nepoužitelné. 

Rozdílný způsob regulace chladicího systému znamená vytvoření vlastního modelového řešení. 

Vycházející modelové řešení také neřeší vliv změny provozních parametrů. Zejména teplotní 

vztahy mezi teplotami v pracovních válcích a s nimi spojenými pracovními teplotami na žárové 

hlavě a chladicí kapaliny. Dostupný model predikuje výkon jednotky, ale dále se nezabývá 

aplikací meteorologických dat, ani se jinak nesnaží o stanovení energetických zisků. 

 

Energetická bilance 

   Základem pro model elektrárny je energetická bilance soustavy, která nám vyjadřuje veškeré 

ztrátové toky v zařízení. Energetickou bilanci můžeme rozdělit na tři hlavní části, viz obrázek 7. 

Optická část řeší sluneční energii a kvalitu její distribuce. V oblasti receiveru dochází k absorpci 

energie za přítomnosti tepelných ztrát do okolí. Pro Stirlingův motor, jakožto strojní zařízení 

s otáčející se hřídelí, jsou charakteristické ztráty třením, tepelné ztráty tělesem motoru a ztráta 

účinnosti generátoru. Základní rozdělení energetické bilance: 

 

 Zrcadla - optická část bilance 

 Receiver – přestup tepla do pracovní látky 

 Stirlingův motor – provozní charakteristiky 
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Obrázek 7: Sankeyův diagram CSP Dish Stirling 

 

Návrh a realizace chybějících měřících míst 

   Součástí mé práce v projektu solární koncentrační elektrárny byla kompletace měřících míst 

tak, aby bylo možné realizovat návrh modelu pomocí přesných dat. Experimentální jednotka 

postrádala některá měření, která byla dle mých návrhů realizována. Byla doplněna tato 

měřící místa: 

- Měření průtoku chladicí kapaliny pomocí objemového průtokoměru 

- Měření difuzního záření pyranometrem se stínicím kruhem 

- Měření přímého slunečního záření pomocí pyrheliometru s trasovací jednotkou 

 

 

4.1 Optická část energetické bilance 

 

   Optická část řeší veškerou distribuci solární energie ke Stirlingovu motoru pomocí zrcadel. 

Mezi základní údaje patří velikost odrazové plochy a odrazivost zrcadel. Z těchto údajů se získá 

ideální tepelný výkon získaný pro Stirlingův motor. Ideální zářivý výkon koncentrátoru je 

vyjádřen jako intenzita přímého slunečního záření dopadající na celkovou zrcadlovou plochu. 

Tato hodnota je redukována maximální reflexivitou zrcadel udávanou výrobcem a je vyjádřena 

jako účinnost. 
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Distribuce slunečního záření na přijímací plochu 

   Ideální zářivý výkon se nadále redukuje nedokonalou distribucí na příjímací plochu Stirlingova 

motoru. Tato nedokonalá distribuce se vyjádří konstrukčním koeficientem, který se v průběhu 

času může nepatrně měnit. V energetické bilanci koeficient vyjadřuje průměrnou hodnotu. 

Na velikost koeficientu má vliv zejména: 

 

 Tvar odrazu na přijímací rovině, který se nemusí celý reflektovat na receiver. Tento 

problém mají zejména zrcadla v krajních pozicích koncentrátoru 

 Přesnost seřízení  

 Výrobní nepřesnost 

 

   Pro zjišťování tohoto koeficientu se může použít metodika vycházející z fotogranimetrického 

měření. [15] Za účelem vyšetření této distribuční ztráty jsem navrhl experimentální měření 

na zrcadlové ploše koncentrátoru. Provedené fotogranimetrické měření spočívá v provedení 

snímkování bodů na vyhodnocované ploše. Jednotlivé vyhodnocení bodů pak určuje, jakým 

směrem odráží plocha přicházející sluneční záření. Výsledek je dosažen vložením roviny 

přijímací plochy do zjištěných odrazů všech snímkovaných bodů. Z výsledků měření byl 

stanoven konstrukční součinitel reprezentující výše zohledněné faktory mající vliv na skutečné 

množství dopadajícího koncentrovaného slunečního záření na plochu receiveru. 

 

 

Obrázek 8: Experimentální fotogranimetrické měření. Vlevo: Pořizování dat. Uprostřed: 

Zpracování dat. Vpravo: Výsledné vyhodnocení dat v prostoru přijímací plochy. 
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Vliv znečištění zrcadel 

   Dalším faktorem snižujícím zářivý výkon přicházející na teplosměnnou plochu motoru 

je znečištění odrazové plochy zrcadel. Znečištění odrazové plochy je proměnná závislá 

na klimatických podmínkách, frekvenci čištění a jeho kvalitě. Tématu znečištění zrcadel se 

věnuje diplomová práce [31]. V této práci bylo navrženo experimentální měření změny 

reflexivity vzorků zrcadlové plochy vystavených dlouhodobému vlivu počasí v našich 

zeměpisných podmínkách. Experimentální měření je však na svém začátku. Koeficient 

znečištění a konstrukční koeficient následně určují skutečný zářivý výkon koncentrátoru 

redukcí ideálního zářivého výkonu. 

 

4.2 Receiver – přestup tepla do pracovní látky 

 

   Celý prostor oblasti receiveru a kavity jsem podrobil měřením pomocí termokamery. Toto 

experimentální měření však bylo realizovatelné pouze za ranních hodin, kdy bylo možné 

se přiblížit k ohnisku pomocí servisní plošiny. V tuto dobu totiž konstrukce zrcadel nekolidovala 

s manévrovacím prostorem plošiny. Měřením byly zjištěny nejvyšší teploty vnitřní stěny kavity 

přes 1000 °C. Ze získaných poznatků jsem stanovil teplotu vnitřní stěny kavity 1000 °C, což se 

jeví jako reálná teplota.  

 

 

Obrázek 9: Snímek prostoru kavity pořízený za provozu pomocí termokamery, ukazující 

rozpoložení teplotního pole. 
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Ztráty receiveru 

   Je zřejmé, že ztráty receiveru představují významnou část ztrát systému. Jejich prezentace je 

důležitou částí predikčního modelu. Zahrnuty musí být všechny druhy tepelných ztrát: tepelné 

ztráty vedením skrze stěny kavity, tepelná konvekce z dutiny kavity a radiační ztráty vycházející 

z tělesa receiveru do okolního prostředí. Viz energetická bilance na obrázku 10. 

 

 

Obrázek 10: Přehled jednotlivých tepelných toků v prostoru receiveru. [7] 

 

Ztráty receiveru vedením 

   Ztráty vedením do okolního prostředí popisuje Fourierův zákon. Ztráty vedením jsou závislé 

na přenosu tepla konvekcí na vnější straně krytu receiveru. [7] 

dx

dT
Akqkond        [W]  

   Ztráty vedením mohou být kontrolovány velikostí izolace kavity receiveru bez vlivu na ostatní 

tepelné toky. Avšak při větších rozměrech by začala izolace stínit navrhovanou zrcadlovou 

plochu, a tím by redukovala zářivý tok slunečního záření. 

   Literatura [7] uvádí optimální tloušťku izolace 75 mm. Ta účinně minimalizuje ztráty vedením 

a zároveň má malý vliv na zastínění zrcadlové plochy. Ztráty vedením v systému představují 

méně než 2 % celkových ztrát receiveru. 
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Ztráty receiveru přirozenou konvekcí 

   Ztráty přirozenou konvekcí jsou velmi závislé na orientaci přijímače. Ztráty jsou nejvyšší 

v ranních hodinách a při sklonu elektrárny nižší jak 45° elevace. Literaturou [7] jsou uváděny 

ztráty konvekcí až 40 % v ranních hodinách a 25 % ztrát v poledne. Polední ztráty byly 

experimentálně stanoveny ve výši 11 % z celkového slunečního příkonu. Je to zapříčiněno 

orientací receiveru, jenž je v poledne více vertikálně. Toto postavení určuje poloha slunce, 

jež se liší v závislosti na zeměpisné šířce polohy koncentrační solární elektrárny. Konvekční 

ztráty jsou funkcí teploty dutiny, její geometrie, orientace vůči zemskému povrchu. 

Asi nejpřehledněji reprezentuje ztráty konvekcí experiment s polohou kavity, kdy se celkové 

ztráty receiveru více než zdvojnásobily při změně orientace kavity z 90° na 0° (směrem dolů). 

Pro minimalizaci ztrát je určující vznik stagnační zóny, jež zadržuje horký vzduch v prostoru 

receiveru a při 90° vyplní celou dutinu kavity. [7] 

 

 

Obrázek 11: Vliv polohy vstupní kavity na tepelný tok z prostoru kavity. Vlivem náklonu vzniká 

stagnační zóna. [7] 
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Ztráty nucenou konvekcí 

   Konvekční ztráty jsou funkcí orientace receiveru, hustotou vzduchu a hlavně rychlostí větru 

a jeho směrem proudění. Směřuje-li vítr přímo k otvoru, budou ztráty výrazně vyšší, než když 

bude vítr proudit z opačného směru. Vyšetření velikosti ztrát vlivem proudění větru se věnovali 

na Australské Národní Univerzitě. [7] K simulaci větrných podmínek použili virtuální větrný 

tunel simulující rychlosti vzduchu až dvacet metrů za sekundu. Výsledky simulace popisují 

značný vliv zrcadlové plochy na redukci přicházejícího proudění vzduchu, který by jinak 

směřoval přímo do otvoru kavity a tvořil nejvýraznější ztrátu vlivem větrného proudění. Tento 

zdroj [7] uvádí také testy prováděné bez clony zrcadlové plochy. Ty nejsou obšírněji popisovány 

pro svoji malou relevanci. 

 

 

Obrázek 12: Vliv stínění zrcadlové plochy na přicházející proudění vzduchu. Patrná značná 

redukce proudění za clonou zrcadlové plochy. [7] 

 

   Existuje několik způsobů určení konvekčních ztrát, většina vychází z výpočtů pro centrální 

receiver koncentračních solárních věží. Literatura [7] však uvádí výpočet pro technologii Dish 

Stirling stanovující korelaci Nusseltova čísla na úhlu natočení pozice kavity, resp. slunečního 

úhlu výšky slunce nad obzorem, pro stanovení součinitele přestupu tepla přirozenou konvekcí. 

Po stanovení součinitele α platí vztah: 

 

)( vzduchkavitakavitacelkoveztrkonv TTAQ      [W]  
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Radiační ztráty 

   Ztráty radiací jsou největší částí z celkových ztrát plochy receiveru. Z experimentálních dat 

bylo zjištěno, že radiační ztráty představují asi 60 % ztrát receiveru ráno a večer, v poledne 

je to asi 75 %. Od konvekčních ztrát jsou poměrně konstantní 

. 

 44

vzduchreceiveryvstupkavitztrrad TTAQ       [W] 

 

Energie přijatá pracovní látkou 

   Pracovní tekutinou pro vysoce výkonné SM jsou vodík nebo helium, protože mají větší 

tepelnou vodivost a tepelnou kapacitu než vzduch. Vyšší specifické teplo pro pracovní tekutiny 

také zlepšuje účinnost přenosu energie do regenerátoru. Vodík by měl být nejvíce efektivní 

pracovní tekutinou pro přenos tepla. Sandia laboratoř otestovala SM s heliem a s vodíkem 

ve stejném motoru. Bylo zjištěno, že průměrná účinnost s heliem byla kolem 24 % a průměrná 

účinnost s vodíkem byla 26 %. Výstupní výkon motoru se také zvýšil o  5 kW z 17,0 kW 

s heliem, na 18,5 kW s vodíkem. [7] Přes mnoho výhod používání vodíku a helia pro pracovní 

tekutiny jsou jednou z nevýhod jejich užití vysoké ztráty únikem z pracovního prostoru motoru. 

Tyto ztráty je těžké kontrolovat. Dvě další nevýhody vodíku jsou, že se může absorbovat 

do různých materiálů,  způsobuje vodíkové křehkosti a je hořlavý při styku s kyslíkem. Celkově 

lze říci, že vodík je primární volbou pro pracovní tekutiny, protože má nejlepší fyzikální 

vlastnosti ke zlepšení výkonu Stirlingova motoru. [7] 

 

Vyjádření přijaté energie do pracovní látky 

   Z předchozích rovnic si sestavíme energetickou bilanci. Energie distribuovaná do prostoru 

přijímače – receiveru, je redukována jednotlivými ztrátami. 

 

ztrkonvztrkondztrradkoncprijata QQQQQ       [W]   
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4.3 Provozní charakteristiky Stirlingova motoru 
 

   Přijatá energie do Stirlingova motoru prochází jeho jednotlivými částmi, ve kterých dochází 

k dalším ztrátám. Všechny tyto ztráty se dají jistým způsobem stanovit a mohl by vzniknout 

přesný model popisující všechny děje provedené v jednom cyklu. Ovšem k realizaci takového 

modelu bych musel mít měření ve všech částech motoru, které ale experimentální motor 

nemá. Zohlednění veškerých vnitřních ztrát, které ovlivňují provoz Stirlingova motoru, řeší 

vyjádření výstupního elektrického výkonu pomocí Westova čísla. [8] Westovo číslo je obdoba 

vyjádření Bealova čísla. William Beal vypozoroval, že většina Stirlingových motorů založených 

na Schmidtových optimalizacích jako je nastavení úhlu mezi písty, poměry mrtvých objemů 

atd., má podobnou výkonnost. Tyto motory pracují tedy s podobnými ztrátami účinnosti 

a jejich výkonnost se dá vyjádřit jednoduchým vztahem. Westovo číslo v tomto vztahu 

zohledňuje i pracovní teploty. [6][7]  
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exp
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   Provozní charakteristiky Stirlingova motoru jsou základem pro model, jenž bude schopný 

reagovat na změny provozních parametrů. Jde zejména o změnu nastavení požadované teploty 

na receiveru, jež mění v oběhu teplotu expanzního víka. A změnou nastavení vstupní teploty 

chladicího media se změní teplota kompresního víka. Na tyto změny bude model schopný 

reagovat, stejně jako na změnu velikosti přiváděné energie.  

 

Tvorba grafického vyjádření provozních charakteristik 

     Veškeré vztahy a výpočty modelu jsem zpracoval v programu MS Excel, stejně jako veškerá 

grafická vyjádření. Pro větší přehlednost jsem veškerá grafická vyjádření charakteristik provedl 

redukcí vzorků na průměrné hodnoty (osa Y), vztahujících se na průměry úzkého rozsahu 

přiváděné energie, teploty, atp. (osa X). Pro názornost na obrázku 13 jsou vidět naměřená data 

závislosti středního tlaku na DNI jednoho dne. 
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Obrázek 13: Závislost velikosti středního tlaku na přímém slunečním záření. 

 

Základní charakteristika - vyjádření tlaku k přiváděné energii 

    Přijatá energie pracovní látkou definuje hlavní provozní parametr – střední tlak motoru. 

Vyjádření tlaku k přijaté energii je základním ukazatelem výkonnosti Stirlingova motoru, který 

s vyšším provozním tlakem zvyšuje svůj elektrický výstup. Ten je sice taktéž závislý 

na pracovních teplotách v expanzním a kompresním víku, ale jejich vliv není tak značný. 

Ke stanovení středního tlaku jsem vytvořil provozní charakteristiku motoru z naměřených dat. 

Pokud bych však měl stanovovat střední tlak pouze z dat přesně odpovídajících průměrným 

teplotám expanzního víka a kompresního víka, počet vzorků by se značně zredukoval. Proto 

byla stanovena pro každý měřený střední tlak přechodová hodnota tlaku redukovaná 

teplotním poměrem ze vzorce Westova čísla pro teploty naměřené k tomuto střednímu tlaku. 

Tento redukovaný tlak je následně vydělen hodnotou průměrných hodnot teplot expanzního 

a kompresního víka, jež se vztahují k danému provoznímu a klimatickému stavu. Tím jsou 

střednímu tlaku kompenzovány různé teplotní odchylky. Takto stanovený střední tlak uvedeme 

do závislosti s přijatou energií. Přijatá energie je funkcí intenzity přímého slunečního záření, jež 

je redukována o jednotlivé ztráty. Získáme tak základní provozní charakteristiku 

experimentálního Stirlingova motoru. Tento tlak pak je použitý ve výpočtu elektrického 

výkonu. 
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Obrázek 14 Závislost velikosti středního tlaku na přiváděné energii. 

 

Závislost teplot v expanzním válci Stirlingova motoru a na žárové hlavě 

   Teplota receiveru je regulována na danou teplotní úroveň, která určuje teplotu pracovní látky 

zejména v expanzním válci. Žádaná provozní teplota v expanzním válci je 600 – 650 °C 

a pro tuto teplotní hladinu odpovídá měřená teplota na receiveru 750 - 800 °C. Tato teplota 

se měří pomocí termočlánků na zadní straně receiveru. Při ustáleném tepelném toku 

na receiver jsou tyto teploty v rovnováze, pokud dochází ke kolísání přiváděného zářivého 

toku, rychlost poklesu teploty v expanzním válci je lehce pomalejší než na žárové hlavě.  

 

    

Obrázek 15: Vztah mezi teplotou žárové hlavy a teplotou expanzního víka. 
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Závislost teploty kompresního víka na výstupní teplotě chladicí kapaliny ze SM 

  Provozní charakteristika motoru má poměrně jednoduchý vztah mezi teplotou výstupní 

chladicí kapaliny a teplotou v kompresním válci SM, který je dodržen zejména při ustáleném 

provozu s pozvolným nárůstem či poklesem přijímané energie.  

 

 

Obrázek 16: Vztah mezi teplotou chladicí kapaliny a teplotou kompresního víka. 
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4.4 Ztráty chlazením – tepelný výkon jednotky 
 

   Chlazení Stirlingova motoru chladí stěny pracovních válců, nádrž s olejovou náplní a dále 

ochlazuje pracovní látku před vstupem do kompresního válce. Tím se přímo podílí 

na výstupním výkonu. Vychlazení pracovní látky před kompresním válcem vede k redukci 

kompresního objemu, a tím zlepšuje účinnost motoru. Schéma chladicího okruhu můžete vidět 

na obrázku 17. 

 

 

Obrázek 17: Schéma chladicího okruhu Stirlingova motoru. 

 

  Tepelný výkon vycházející z motoru je chlazen na teplosměnných plochách po stranách 

agregátu. Ke zvýšení účinnosti chlazení používá jednotka ventilátor, který umožňuje zvýšit 

průtok vzduchu teplosměnnými plochami a tím zajistit dostatečně nízkou teplotu chladicí 

kapaliny při vysoké teplotě okolního vzduchu. 

 

TcmQ chlmedchlmedtep         [W]   
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   Diference mezi teplotami na vstupu a výstupu ze Stirlingova motoru se odvíjí od velikosti 

přijaté energie, respektive od množství tepla, jež prochází v pracovní látce chladičem. Teplota 

okolí nemá na tuto hodnotu vliv, pouze zvyšuje teplotu vody na vstupu do Stirlingova motoru, 

kterou reguluje ventilátor. Pokud již chladicí ventilátor běží na plný výkon, zvyšuje se i teplota 

na vstupu bez možnosti její další regulace, teplotní diference však zůstává stejná. Teplota 

vstupní vody se pak zvýší o hodnotu vycházející ze vztahu k přijímané energii.  

 

Platí, že:    9,20003,0  prijataQT      [K]   

 

 

Obrázek 18: Vztah mezi diferencí teploty na vstupu a výstupu Stirlingova motoru a přiváděnou 

energií. 

 

   Testovaná jednotka nevyvádí tepelný výkon k dalšímu využití. Využitelný tepelný výkon 

popsaný v této práci je charakterizován tím, jak si jednotka dokáže chladicí kapalinu ochladit 

sama, pokud bychom však tepelný výkon skutečně vyvedli do akumulační nádrže, celková 

charakteristika tepelného výkonu bude jiná s ohledem na délku potrubí a schopnosti 

akumulační nádrže odebrat přivedené teplo. 
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Základní charakteristika tepelného výkonu 

Velikost tepelného výkonu je funkcí množství dopadajícího slunečního záření za splnění 

podmínek okolního prostředí, které limituje nejvyšší dovolená teplota okolí, jež může 

znemožňovat provoz. Při optimalizaci chladicího systému byla nejvyšší stanovená teplota okolí 

pro provoz 48 °C. Charakteristika tepelného okruhu: 

 

- Maximální výstupní teplota z SM je 60 °C (krátkodobě i 65 °C) 

- Průtok chladicí kapaliny není řízený a je s minimálními odchylkami konstantní 

- Příkon ventilátoru je řízen teplotou vstupní vody do SM, jež má nejnižší teplotu v okruhu.  

- Chladicí systém bude mít horší charakteristiku se zvětšující se nadmořskou výškou. Řídký 

vzduch totiž snižuje účinnost chladicích ploch agregátu. Limitní hranice je předpokládána 

kolem dvou tisíc metrů nad mořem. Při vyvedení do akumulace tento limit neplatí. 

- Různé pozice agregátu během provozu nemají vliv na velikost průtoku chladicí kapaliny. 

 

 

Obrázek 19: Velikost tepelného výkonu v závislosti na velikosti přímého slunečního záření. 
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5 ENERGETICKÉ ZISKY KONCENTRAČNÍ SOLÁRNÍ 
ELEKTRÁRNY 

 

   Samotné stanovení energetických zisků představuje aplikaci na meteorologická data 

Meteonormu. Model je postavený na teoriích vycházejících ze základních zákonů optiky, 

termomechaniky a oběhu Stirlingova motoru. Jednotlivé energetické zisky jsou stanoveny 

z provozních parametrů SM a určených provozních charakteristik. Pro ověření správnosti 

vypočítaných hodnot je nezbytné provést verifikaci modelu na naměřené provozní veličiny 

elektrického tepelného výkonu.  

 

5.1 Verifikace modelu 
 

Verifikace výsledného elektrického výkonu 

   Jak uvádí [7] vypočítané Westovo číslo z naměřených veličin a vypočítané tepelné energie 

vstupující do pracovní látky se mění. Pro experimentální jednotku to platí také. Průběh 

velikosti Westova čísla kopíruje křivku elektrické účinnosti, jež byla naměřena na stejném typu 

motoru na plynové aplikaci, což mě vede k závěru, že model se chová jako reálná jednotka 

a výsledné hodnoty mají reálnou vypovídající hodnotu. Pro verifikaci modelu tedy platí funkce 

pro vyjádření Westova čísla v závislosti na přijaté energii do pracovní látky. 

 

458,0ln063,0  prijataQWest       [-]   

 

Verifikace tepelného výkonu: 

   Tepelný výkon je definován na základě měření a poznatků z provozu koncentrační solární 

elektrárny. Pro zjednodušení celé úlohy jsou hmotnostní průtok a měrná tepelná kapacita 

nastaveny jako konstantní hodnoty, jenž odpovídají teplotě 50°C, která se nejvíce blíží 

průměrné teplotě v chladicím okruhu za provozu. Při srovnání tepelného výkonu z naměřených 

veličin s daty vypočítaných modelem, rozdíl můžeme sledovat pouze jako odchylku od trendu, 

který vznikne dosazením konstantních hodnot chlmedm  a pchlmedc .  
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Obrázek 20: Grafické vyjádření hodnot naměřeného tepelného výkonu s vypočítaným tepelným 

výkonem. 

 

Srovnání modelových dat s naměřenými provozními daty 

   Srovnání jsem provedl na třech dnech v různých ročních obdobích, kdy jaro a podzim je 

obdobím se stejnými klimatickými podmínkami. Každý srovnávací den má své klimatické 

specifikum, aby byl prověřen model v různých provozních situacích. 

 

- 21. 7. 2013: Den dosahující vysokého DNI až 900 W/m2 

- 2. 12. 2013: Den v nejnepříznivějším období z hlediska slunečních úhrnů.  

- 6. 5. 2014: Den s vysokou oblačností v odpoledních hodinách, která snižuje DNI. 
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Obrázek. 21: Srovnání modelových a skutečných dat během letního období. 

 

Tabulka 1 Tabulka srovnání modelových dat se skutečnými daty naměřenými během 

provozu jednotky. 
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Pel měřený Ptep. měřený Pel model Ptep. model DNI

Průměrné výkony (kW) 

Den Pel měřený Pel model 
Rozdíl 
Pel 

Rozdíl v % 
Ptep 

měřený 
Ptep model 

Rozdíl 
Ptep 

Rozdíl v % 

21.7.2013 4,93 4,88 0,05 1,01 17,05 17,14 -0,09 -0,53 

2.12.2013 3,72 3,65 0,07 1,88 14,08 14,12 -0,04 -0,28 

6.5.2014 3,32 3,61 -0,3 -9,04 14,23 14,04 0,19 1,34 

Celkové denní zisky (kWh/den) 

Den Pel měřený Pel model 
Rozdíl 
Pel 

Rozdíl v % 
Ptep 

měřený 
Ptep model 

Rozdíl 
Ptep 

Rozdíl v % 

21.7.2013 51,8 51,24 0,56 1,08 179,08 180,01 -0,93 -0,52 

2.12.2013 16,12 15,8 0,32 1,99 61,01 61,19 -0,18 -0,30 

6.5.2014 26,54 28,91 -2,38 -8,97 113,83 112,32 1,51 1,33 
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6 PROGRAM METEONORM A JEHO APLIKACE 

 

   Software společnosti Meteonorm je komplexní meteorologický nástroj zahrnující databázi 

meteorologických dat a obsahuje výpočetní postupy pro solární aplikace a návrh systému 

na libovolné požadované lokalitě na světě. Zpracování a určování dat je založeno na více než 

23leté zkušenosti s vývojem meteorologických databází pro energetické aplikace. Meteonorm 

slučuje četné globální a regionální databáze za kontroly jejich spolehlivosti. V současné verzi je 

většina dat převzata z GEBA (Global Energy Balance Archives), ze Světové meteorologické 

organizace klimatologické normály z let 1961-1990 a od švýcarské databáze MeteoSwissu. [12] 

Data ze stanic jsou doplněny o data z pěti geostacionárních družic. Tato data jsou k dispozici 

v globálním rozměru s horizontálním rozlišením 8 km (3 km v Evropě a severní Africe). Export 

dat je nabízen ve více než 35 formátech. [12] [16] 

 

 

6.1 Aplikace dat Meteonormu na danou lokalitu 

 

   Při definování žádaných meteorologických dat, se postupuje jednotlivými kroky:  

 

 Definice dané lokality zeměpisnými souřadnicemi, nadmořskou výškou.  

 Výběr způsobu kalkulace dat a období, ze kterého se budou generovat. Meteonorm 

má na výběr několik ověřených algoritmů výpočtu teplotních a radiačních modelů.  

 Definování požadovaného výstupního formátu dat. Výstupní formát obsahuje různá 

data dle zvoleného formátu. Některé formáty jsou přizpůsobeny pro různé výpočtové 

programy jako PVSYS, POLYSUN či TRNSYS. Zde je také možnost tyto data vztahovat 

k rovině, která je pod určitým úhlem. 

 Před provedením výpočtu je nutné vybrat požadované výstupní jednotky. 

 

 



  

                                                 

                    36                                             
 

   Získaná data jsem aplikoval na modelové výpočty. Mnou vybraný formát standart minute 

poskytuje dostatečné informace ke generování výsledků, jež se blíží reálným energetickým 

ziskům. Vzorovou aplikaci dat z programu Meteonorm jsem provedl pro lokalitu Dubaj, 

Spojené Arabské Emiráty, jež je velice zajímavá jak z hlediska klimatického tak i obchodního. 

Aplikace dat proběhla na takzvaný referenční rok, který se nejvíce přibližuje průměru ze všech 

měřených let. Tabulka 2 ukazuje jednotlivé měsíční zisky. 

 

Výsledné energetické zisky: 

 Roční úhrn získané elektrické energie: 8,56 MWh/rok 

 Roční úhrn získané tepelné energie: 32,45 MWh/rok 

 

Tabulka 2 Měsíční zisky v lokalitě Dubaj, referenční rok 

Dubaj Získaná práce Získané teplo 

Měsíc [kWh] [kWh] 

Leden 510 1944 

Únor 467 1756 

Březen 527 1989 

Duben 600 2311 

Květen 754 2887 

Červen 667 2585 

Červenec 403 1703 

Srpen 467 1862 

Září 633 2390 

Říjen 716 2616 

Listopad 799 2846 

Prosinec 589 2149 
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8 ZÁVĚR 

 

   V disertační práci definuji a popisuji základní provozní charakteristiky experimentální 

koncentrační solární elektrárny se Stirlingovým motorem. K jednotlivým redukčním faktorům 

distribučních toků energie je přistupováno tak, aby vznikl jejich základní popis, byly 

představeny realizovatelné alternativy a následně byl popsán způsob jejich definování. 

Pro každý bod jsem buď popsal způsob možného určení redukčního faktoru, nebo jsem přímo 

provedl experiment, který následně určil skutečný stav této ztráty nebo pomohl 

k zjednodušenému vyjádření této ztráty. Optická část modelu definuje redukční faktory 

distribuce koncentrovaného slunečního záření. Konstrukční koeficient definující ztrátu 

koncentrovaného záření dopadající na plochu mimo absorbér byl určen provedeným 

fotogranimetrickým měřením. Na zpřesnění, v mé práci zjednodušeného vyjádření koeficientu 

znečištění, v současnosti probíhá experimentální měření, jež pomůže lépe definovat 

proměnlivost tohoto koeficientu v čase. [31] Popisem jednotlivých ztrát při přechodu energie 

do pracovní látky v prostoru receiveru se v mé práci zabývám pouze pomocí základních zákonů 

přestupu tepla. K lepšímu definování tohoto prostoru jsem provedl experimentální měření 

termokamerou. Osobně si myslím, že tato část koncentrační solární elektrárny by si zasloužila 

samostatnou studii. Základní tlaková charakteristika definuje střední provozní tlak, vztažený 

k přijaté energii. Pro zpřesnění tlakové charakteristiky je zavedena přechodová hodnota 

středního tlaku, takzvaný „redukovaný tlak“, jenž převádí měřené střední tlaky za různých 

pracovních teplot na tlak s jednotnou teplotní hladinou. Díky těmto poznatkům vznikl 

zjednodušený model experimentální jednotky, který je závislý hlavně na intenzitě přímého 

slunečního záření. Data, která model poskytne, budou v praxi použity firmou Strojírny 

Bohdalice, a. s. vyvíjející tuto koncentrační solární elektrárnu, ke stanovení energetických zisků 

pro hlavní světové lokality s velkým úhrnem slunečního záření. To usnadní prezentaci jednotek 

v tržním prostředí. Pro vědní obor přináší tato práce základní informace o problematice 

provozu CSP Dish Stirling, která je stále poměrně málo vyspělá technologie, což značí velký 

potenciál v oblasti VaV. Práce popisuje metodiku pro definování energetických uzlů 

a stanovování ztrát. V praxi může vést k optimalizaci jednotky či zvýšení účinnosti nebo 

výtěžnosti energie koncentrovaného slunečního záření. V oblasti výzkumu a vývoje jednotky 

bych se soustředil na následující činnosti. 
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Zrcadlová plocha: 

 Minimalizace znečištění zrcadlové plochy použitím vhodné povrchové úpravy 

či nanesením tenké ochranné vrstvy (nanotechnologie) 

 Přesné ustavení zrcadel do ohniska bez nutnosti trasování slunce za účelem seřízení 

 Studie degradace reflexivity zrcadel vlivem abraze vzniklé částečky písku 

Konstrukce a energetická konverzní jednotka: 

 Zvyšování provozuschopnosti za teplot překračujících 48°C 

 Přesné stanovení ztrát vznikajících v oblasti příjmu koncentrovaného slunečního záření 

 Zvyšování účinnosti Stirlingova motoru 

 Návrh konverzní jednotky umožňující 24 hodinovou produkci elektrické energie, 

například spalováním zemního či jiného plynu 

 Zvýšení teploty na výstupu z chladicího okruhu na teplotu umožňující odsolování  

 

8.1 Splnění cílů práce 

 

   Hlavní cíl práce, stanovení energetických zisků, splňuje očekávaný výsledek. Přínos této práce 

se bude aplikovat pro více lokalit a najde své uplatnění při predikci energetických zisků, díky 

kterým se bude minimalizovat rozdíl mezi očekávanými a skutečnými energetickými zisky.  

 

 Ke splnění hlavního cíle práce bylo třeba doplnit měřící místa tak, aby se model 

nepočítal z predikovaných čísel. Byly navrženy a provedeny instalace indukčního 

průtokoměru a stanoviště pro měření difuzního a přímého slunečního záření. 

 Práce splnila důležitý požadavek a to že vyhodnocení naměřených dat vytváří model 

provozních parametrů, které následně generují energetické zisky. Díky tomu se může 

model přizpůsobit změně provozních parametrů a zvýšení přívodu koncentrovaného 

slunečního záření na receiver.  

 Aplikace dat a následné výsledky spočítané modelem se scházejí s reálnými daty, 

jen byly naměřeny. 
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