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ABSTRAKT
Pro účely modelování chování plochého 

kapalinového solárního kolektoru byl vytvořen 
počítačový program KOLEKTOR (verze 2.1) v 
prostředí Visual Basic. Program řeší přenos tepla z 
absorbéru do okolí (vnější bilance), přenos tepla z 
absorbéru do teplonosné kapaliny (vnitřní bilance) a 
rozložení teplot v kolektoru na základě geo-
metrických a fyzikálních vlastností jednotlivých částí 
solárního kolektoru (zasklení, absorbér, rám), a dále 
na základě provozních a klimatických podmínek. 
Program umožňuje teoreticky navrhnout konstrukci 
solárního kolektoru a stanovit jeho křivku účinnosti, 
analyzovat vliv změny parametrů v konstrukci 
kolektoru nebo analyzovat vliv použitého modelu pro
výpočet součinitelů přestupu tepla podle různých 
kriteriálních rovnic (především u nucené a přirozené 
konvekce).  

ÚVOD
Počítačové modelování a navrhování má pro 

výrobce solárních kolektorů velký význam z hlediska 
rozhodování o koncepci solárních kolektorů pro 
danou aplikaci (předpokládaný rozsah provozních 
teplot), dopadu konstrukčních změn kolektorů na 
roční bilance v dané aplikaci a klimatických 
podmínkách a především také z hlediska úspory 
nákladů na výrobu prototypů. 

Matematický model je vždy určitým 
zjednodušením skutečnosti. Příliš složitý model 
vyžaduje značnou potřebu strojního (počítačového) 
času pro výpočet, příliš jednoduchý model 
nepostihuje často významné vlivy různých parametrů
a může vykazovat značnou nepřesnost výpočtu. 
Často se lze v literatuře setkat se zjednodušenými 
modely uvažujícími teplotně nezávislý součinitel 
prostupu tepla kolektoru (přímková závislost 
účinnosti na teplotním rozdílu) či zanedbávajícími 
rozložení teplot na povrchu absorbéru a teplotní spád 
mezi povrchem absorbéru a teplonosnou kapalinou 
[1]. Hodnoty součinitelů přestupu tepla v kolektoru 
(konvekce) jsou výrazně závislé na teplotě a dalších 
parametrech (např. štíhlost vzduchové mezery) a 
zjednodušením narůstá chyba modelu. Takové 
modely se ukazují neporovnatelné s experimentálně
zjištěnými charak-teristikami zkoušených kolektorů

[2] a vykazují zřetelné odchylky především v oblasti 
vyšších teplotních spádů mezi kolektorem a okolím. 

MATEMATICKÝ MODEL
Počítačový program KOLEKTOR (verze 2.1) 

principiálně vychází z verze 1.2 [3] vyvinuté 
v prostředí tabulkového procesoru Excel. Základem 
programu je matematický model plochého 
kapalinového solárního kolektoru zahrnující bilanční 
výpočty přenosu tepla [4]. Ve své podstatě jde o 
jednorozměrný model, u kterého jsou v iteračních 
cyklech určovány střední teploty v základních 
rovinách kolektoru (viz obr. 1): zasklení – vnější 
(p1), vnitřní (p2) povrch, absorbér (abs), rám – 
vnější (z1), vnitřní (z2) povrch. Detailní výpočet 
rozložení teplot v dalších souřadnicích (výška, šířka 
absorbéru) je nahrazen výpočtem odvozeným 
z analytického řešení diferenciálních rovnic (vedení 
tepla žebrem, přenos tepla do trubky).  

Obr. 1 – Znázornění základních rovin kolektoru 

Vstupními parametry modelu jsou vlastnosti 
jednotlivých částí solárního kolektoru (geometrické a 
fyzikální vlastnosti), klimatické a provozní parametry 
(teplota na vstupu do kolektoru a průtok). Výstupem 

modelu jsou využitelný tepelný výkon uQ&  [W], 

účinnost η [-] a teplota teplonosné látky na výstupu 
z kolektoru te [°C]. 

Matematický model plochého kapalinového 
solárního kolektoru se skládá z vnější energetické 
bilance absorbéru (přenos tepla z povrchu absorbéru 
do okolí) a vnitřní energetické bilance absorbéru 
(přenos tepla z povrchu absorbéru do teplonosné 
kapaliny). Model neuvažuje tepelnou kapacitu 
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jednotlivých částí kolektoru, jde o řešení v ustáleném 
stavu popsané základní rovnicí pro výkonu solárního
kolektoru (Hottel-Whilier-Bliss) ve tvaru 

( )[ ] cAGttUFQ ⋅⋅−⋅−⋅⋅= ainRu ατ&  (1) 

V rámci vnější energetické bilance (viz obr. 2) se 
řeší přenos tepla z absorbéru volným prouděním ve 
vzduchové štěrbině mezi povrchem absorbéru a 
zasklením (resp. rámem), sálání mezi absorbérem a 
vnitřním povrchem zasklení (resp. rámu), prostup 
tepla zasklením (resp. rámem) a přenos tepla 
(prouděním, sáláním) z vnějšího povrchu zasklení 
(resp. rámu) do okolí. Pro stanovení jednotlivých 
součinitelů přestupu tepla je nutná znalost teplot 
v jednotlivých rovinách kolektoru, které jsou zpětně
závislé na hodnotách součinitelů přestupu tepla. 
Vnější bilance se proto řeší ve vlastním iteračním 
cyklu na základě zadané teploty absorbéru tabs [°C] a 
teploty okolí ta [°C]. Vnější bilance vede k určení 
teplotně závislého součinitele prostupu tepla 
kolektoru U [W/m2.K] daného součtem jednotlivých 
součinitelů prostupu tepla přední, zadní a boční 
strany kolektoru 

bzp UUUU ++=    (2) 

Obr. 2 – Schema vnější bilance absorbéru 

Vnitřní energetická bilance absorbéru spočívá 
v řešení přenosu tepla z povrchu absorbéru do 
teplonosné látky (obdoba technicky známého případu 
vedení tepla žebrem s dopadem slunečního záření). 
Bilance vede ke stanovení účinnostního součinitele 
F’ [-] a tepelného přenosového součinitele kolektoru 
FR [-] na základě provozních parametrů: průtok 
m&  [kg/s], teplota na vstupu do kolektoru tin [°C]; a 
klimatických parametrů: sluneční ozáření G [W/m2], 
teplota okolí ta [°C], rychlost větru w [m/s]. Hlavními 
výstupy vnitřní bilance jsou teplota na výstupu 
z kolektoru te [°C], střední teplota teplonosné látky 
tm [°C] a především střední teplota absorbéru 
tabs [°C], na které jsou zpětně závislé výpočty ve 
vnější bilanci. Vnitřní bilance se řeší ve vlastním 
iteračním cyklu vzhledem k vzájemné souvislosti tm a 
součinitele přestupu tepla nucenou konvekcí 
v potrubí absorbéru.  

Jelikož obě bilance jsou vzájemně propojené a na 
sobě závislé (viz schema), nadřazený iterační cyklus 
předává výsledky vnější bilance do vnitřní (součinitel 

prostupu tepla U) a výsledky vnitřní do vnější 
(teplota absorbéru tabs).   

PROGRAM KOLEKTOR
Matematický model plochého kapalinového 

solárního kolektoru byl převeden do programu 
KOLEKTOR 2.1 vytvořeného v prostředí Visual 
Basic Studio. Program je uživatelsky přístupnější než 
jeho předchozí verze 1.2 v prostředí tabulkového 
procesoru Excel. Parametry kolektoru se zadávají na
příslušných kartách programu (viz obr. 3). Kromě
základních geometrických a fyzikálních parametrů a 
charakteristik vlastního kolektoru umožňuje program 
zadat typ konstrukčního spojení absorbéru a 
trubkového registru, typ teplonosné kapaliny, 
případně směsi dvou kapalin, nebo vlastnosti přilehlé 
stavební konstrukce (případ integrace kolektoru do 
obálky budovy). Program umožňuje v rámci vnější a 
vnitřní bilance absorbéru volit různé modely pro 
výpočet součinitelů přestupu tepla (konvekce – 
přirozená, nucená; sálání vůči obloze) a sledovat tak 
vliv volby modelu přenosu tepla na výpočet. Často je 
v literatuře k dispozici více modelů s různými 
výsledky pro daný problém a je nutné ověřit jejich 
vliv na výpočet podle daného modelu přenosu tepla 
(citlivost modelu kolektoru).  

Obr. 3 – Jednotlivé karty programu KOLEKTOR 2.1 

Vstupní údaje pro výpočet mohou být uloženy do 
textového souboru (*.kol), ze kterého mohou být 
později opět do programu načteny. Výstup výsledků
výpočtu (nejčastěji hodnoty křivky účinnosti) je 
možné uložit do souboru tabulkového editoru (*.xls).  

Výsledkem výpočtu může být jeden pracovní bod 
kolektoru s hodnotami přenosových součinitelů mezi 
jednotlivými rovinami kolektoru (proudění, sálání, 
vedení) nebo standardní křivka účinnosti kolektoru 
(ta = 20 °C, G = 800 W/m2, w = 3 m/s) spolu se 
stagnační teplotou kolektoru tstg.  Křivku účinnosti 
lze vyhodnotit v závislosti na redukovaném teplotním 
spádu mezi střední teplotou teplonosné látky a 
okolím (tm – ta)/G pro účely porovnání s 
výsledky experimentálního zkoušení kolektoru nebo 
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v závislosti na redukovaném teplotním spádu mezi 
teplotou teplonosné látky na vstupu do kolektoru a 
okolím (tin – ta)/G, což je vhodné především jako 
vstupní charakteristika pro simulační výpočty 
solárních soustav. 

EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ MODELU
Matematický model byl experimentálně ověřen 

v rámci výzkumu solárních kolektorů se zasklením 
na bázi transparentních izolací [3] a v rámci testování 
solárních kolektorů pro certifikaci podle [2] v Solární 
laboratoři Ústavu techniky prostředí FS ČVUT 
v Praze. Na obr. 4 jsou uvedeny dva příklady 
měřených solárních kolektorů. Body označují 
experimentálně stanovené hodnoty, které jsou 
proloženy křivkami stanovenými programem 
KOLEKTOR 2.1 na základě geometrických a 
fyzikálních parametrů měřených kolektorů.  
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Obr. 4 – Příklad proložení experimentálních dat 
výsledky výpočtu v programu KOLEKTOR 2.1 

Kolektor 1 vykazuje nejen nízký součinitel 
prostupu tepla (použit neselektivní lak), ale 
především nízko položený průsečík s osou účinnosti 
(max. hodnota účinnosti) způsobený velmi špatným 
kontaktem absorbéru (Fe plech) s trubkovým Cu 
registrem odvádějícím teplo z kolektoru.  

Kolektor 2 je příkladem kvalitního solárního 
kolektoru (selektivní povrch α/ε = 0,95/0,05; měděný 
absorbér ultrazvukově navařen na měděný trubkový 
registr).  

ANALÝZY KOLEKTORŮ
Použití programu je široké, zahrnuje vlastní návrh 

nového kolektoru a stanovení jeho křivky účinnosti 
na základě definovaných geometrických a 
fyzikálních parametrů jednotlivých částí, analýzu 
vlivu změny jednoho nebo více konstrukčních 
parametrů, případně analýzu přestupu tepla v dané 
části kolektoru včetně porovnání různých 
kriteriálních vztahů pro stanovení součinitelů
přestupu tepla, např. pokud je k dispozici více vztahů
podle různých autorů. Jakým způsobem je možné 
využít program v praxi ukazují následující příklady. 

Příklad 1: Na obr. 5 jsou porovnány křivky 
účinnosti získané z programu pro 2 kolektory se 
stejnými geometrickými a fyzikálními vlastnostmi: 
rozměr 2 x 1 m; tepelná izolace rámu 30 mm; 
tloušťka vzduchových mezer mezi zasklením a 
absorbérem a mezi absorbérem a rámem 20 mm; 
šířka lamel absorbéru 100 mm; tloušťka absorbéru 
0,2 mm, propustnost zasklení 0,91; pohltivost 
absorbéru 0,93. Kolektory se liší pouze v emisivitě
absorbéru. Kolektor č. 1 má spektrálně neselektivní 
povrch s emisivitou absorbéru 0,9 (černý lak), 
zatímco kolektor č. 2 má emisivitu absorbéru 0,05 
(kvalitní selektivní povrch). Je zřejmé, že kolektor se 
selektivním povrchem s nízkou emisivitou bude mít 
nižší tepelné ztráty a oproti neselektivnímu kolektoru 
směrnici křivky nižší.  

U křivek účinnosti na obr. 5 jsou uvedeny také 
stagnační teploty tstg, tj. teploty, kterých kolektor 
dosahuje ve stavu bez odběru tepla (důležité pro 
teplotní odolnost použitých prvků v kolektoru). 
Stagnační teploty jsou stanoveny pro hodnoty 
slunečního ozáření G = 1000 W/m2.K a teplotu 
okolního vzduchu ta = 30 °C. 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20

(t m - t a)/G  [m2.K/W]

ηη ηη
 [-

]

   neselektivní kolektor

   selektivní kolektor

t stg = 98 °C t stg = 147 °C

Obr. 5 – Selektivní a neselektivní kolektor 

Příklad 2: Na obr. 6 jsou porovnány výsledky 
výpočtu křivky účinnosti kolektoru pro dva typy 
konstrukce absorbéru. Geometrické a fyzikální 
vlastnosti kolektoru jsou převzaty z příkladu 1 
(selektivní kolektor). Kolektory se liší pouze v šířce 
lamely absorbéru, kolektor č. 1 má šířku lamely W = 
50 mm, kolektor č. 2 má šířku W = 200 mm. Z grafu 
je patrný rozdíl v křivkách účinnosti. Kolektor č. 1 
má lepší odvod tepla z absorbéru (menší vzdálenost 
mezi trubkami registru) a tedy vyšší hodnoty 
účinnosti. 

Příklad 3: U běžných selektivních kolektorů je 
poměr tepelné ztráty zasklením k celkové ztrátě
kolektoru okolo 75 %. Častým dotazem ze strany 
výrobců solárních kolektorů je vliv tloušťky tepelné 
izolace rámu (zadní a boční strany kolektoru) na 
účinnost a tedy do jaké hodnoty má smysl zvyšovat 
tloušťku izolace. Pro případ selektivního kolektoru je 
na obr. 7 analyzován vliv tloušťky izolace na tvar 
křivky účinnosti. 
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Obr. 6 – Porovnání různé konstrukce absorbéru 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20

(t m - t a)/G  [m2.K/W]

ηη ηη
 [-

]

   iz = 20 mm
   iz = 30 mm

   iz = 40 mm
   iz = 50 mm

Obr. 7 – Analýza tloušťky izolace zadní strany 

Příklad 4: Pro případ solárních kolektorů
z příkladu 1 je na obr. 8 porovnána křivka účinnosti 
stanovená s využitím modelů výpočtu součinitele 
přestupu tepla konvekcí hk [W/m2.K] na vnější straně
zasklení (účinky větru) podle Sparrowa [5] a podle 
McAdamse [6]. Vztah pro určení součinitele přestupu 
tepla hk byl Sparrowem odvozen na základě
laboratorních měření v aerodynamickém tunelu, 
McAdams vztah získal z experimentálních měření ve 
venkovním prostředí. Zatímco pro rychlost proudění 
vzduchu (větru) w = 4 m/s je podle Sparrowa hk = 
9,1 W/m2.K, podle McAdamse je hodnota součinitele 
přestupu tepla více než dvojnásobná, hk = 
19,7 W/m2.K. Z grafu je patrné, že i u kolektoru 
s tepelnou ztrátou sníženou selektivním povrchem je
vliv výběru způsobu výpočtu hk významný. Vliv je 
zanedbatelný pouze v případě solárních kolektorů se 
zasklením na bázi kvalitních transparentních izolací 
(aerogely) nebo u vakuových kolektorů vzhledem k 
vysokému tepelnému odporu v části zasklení-
absorbér. Použití vztahu pro stanovení součinitele 
přestupu tepla při nuceném proudění podle Sparrowa, 
který neodpovídá podmínkám venkovní turbulence 
větru, může vést k výraznému nadhodnocení křivky 
účinnosti solárního kolektoru. 
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Obr. 8 – Vliv výběru modelu výpočtu přestupu tepla 
přenosu tepla konvekcí účinkem větru na účinnost 
kolektoru 

ZÁVĚR
Počítačový model KOLEKTOR 2.1 v uživatelsky 

přístupném prostředí je účinným nástrojem pro návrh 
a analýzu plochých solárních kolektorů. Detailní 
zadání parametrů a výpočet kolektoru umožňuje 
relativně přesné a rychlé stanovení výkonových 
parametrů (výkon, křivka účinnosti), případně teplot 
při zadaných okrajových (provozních) podmínkách. 

V rámci projektu výzkumu a vývoje hybridního 
fotovoltaického-fototermálního (FV/T) kolektoru 
bude model rozšířen a do bilancí zahrnuta 
fotoelektrická přeměna slunečního záření s vlivem na 
energetické a teplotní poměry v kolektoru. Vzniklý 
univerzální model umožní modelovat samotný 
solární tepelný kolektor (ηel = 0), samotný solární 
fotovoltaický modul ( m& = 0) s vlivem zvýšení teploty 
FV článku nebo vlastní hybridní FV/T kolektor.  
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PŘEHLED OZNAČENÍ
F’ účinnostní součinitel kolektoru [-]
FR tepelný přenosový součinitel kolektoru [-]
G sluneční ozáření [W/m2] 
h součinitel přestupu tepla [W/m2.K] 
m&  hmotnostní průtok kolektorem [kg/s] 

uQ&  využitelný výkon kolektoru[W] 

ta teplota okolního prostředí [°C] 
tabs teplota absorbéru [°C] 
te teplota na výstupu z kolektoru[°C] 
tin teplota na vstupu do kolektoru [°C] 
tm střední teplota teplonosné látky [°C] 
tstg stagnační teplota [°C] 
U součinitel prostupu tepla kolektoru [W/m2.K] 
w rychlost větru [m/s] 
α pohltivost absorbéru solárního kolektoru [-] 
η účinnost solárního kolektoru [-] 
τ propustnost zasklení solárního kolektoru [-] 
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