
Diplomová práce č. 10 – TŽP - 2015  Jiří Nekula 

 

 

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 

FAKULTA STROJNÍ 

ÚSTAV TECHNIKY PROSTŘEDÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kombinace tepelného čerpadla a fotovoltaiky pro přípravu 

teplé vody 

 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JIŘÍ NEKULA 10 – TŽP – 2015 



Diplomová práce č. 10 – TŽP - 2015  Jiří Nekula 

 

 

SOUHRN 

 Diplomová práce se zabývá kombinací tepelného čerpadla a fotovoltaických modulů 

pro přípravu teplé vody. Je zde popsán postup včetně vzorců pro vytvoření 

matematického modelu v programu MS Excel pro výpočet bilance fotovoltaického 

modulu, tepelného čerpadla a akumulačního zásobníku. Matematický model je přiložen 

k diplomové práci na DVD-ROM. V diplomové práci je provedena analýza provozu při 

různých návrhových parametrech a strategiích ohřevu vody. Taktéž je vyhodnocena 

energetická efektivita přípravy teplé vody.  

SUMMARY 

 The thesis deals with the combination of the heat pump and photovoltaic modules for 

the preparation of warm water. Here, the procedure for creating a math module in MS 

Excel for the calculation of the balance of the photovoltaic module, the heat pump and 

storage tank, is described, including formulas. A mathematical model is attached to a 

thesis on DVD – ROM. In the thesis there is performed traffic analysis at different 

proposed parameters and the strategies of water heating. There is also evaluated Energy 

efficiency of the preparation of hot water. 
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SOUPIS POUŽITÝCH VELIČIN 

A  - plocha fotovoltaického modulu     [m2] 

COP - topný faktor tepelného čerpadla     [-] 

DR - pořadí dne v roce       [-] 

Edod - dodatková elektrická energie pro přípravu TV    [Wh] 

EFV,sys - elektrická energie vyprodukovaná FV moduly    [Wh] 

EFV,used - využitelná elektrická energie z FV modulů    [Wh] 

EFV,uu - nevyužitelná elektrická energie z FV modulů   [Wh] 

Epom - pomocná elektrická energie pro přípravu TV    [Wh] 

ETČ - elektrická energie pro pohon TČ      [Wh] 

ETČ,sys - elektrická energie pro přípravu TV tepelným čerpadlem  [Wh] 

G  - celkové sluneční ozáření na vodorovnou rovinu   [W·m-2] 

Gb  - přímé sluneční ozáření na vodorovnou rovinu   [W·m-2] 

Gbn - přímé sluneční ozáření na plochu kolmou ke směru šíření  [W·m-2] 

GbT - přímé sluneční ozáření na obecně orientovanou plochu  [W·m-2] 

Gd  - difúzní ozáření na vodorovnou rovinu    [W·m-2] 

GdT - difúzní ozáření obecně orientované plochy    [W·m-2] 

Gkp - sluneční ozáření při kterém je měřen pokles výkonu FV modulu  [W·m-2] 

GrT - odražené sluneční ozáření obecné plochy    [W·m-2] 

Gsc - sluneční konstanta (1367 W·m-2)     [W·m-2] 

GSTC - sluneční ozáření při STC      [W·m-2] 

Go  - sluneční ozáření na vnějším okraji atmosféry   [W·m-2] 

GT  - celkové sluneční ozáření obecné plochy    [W·m-2] 

Imp  - proud při provozním bodu FV modulu    [A] 

Isc  - proud nakrátko       [A] 

Kθb - modifikátor úhlu dopadu pro přímé sluneční ozáření  [-] 

Kθd - modifikátor úhlu dopadu pro difúzní sluneční ozáření  [-] 

Kθr - modifikátor úhlu dopadu pro odražené sluneční ozáření  [-] 

M  - pořadí dne v měsíci       [-] 

P  - příkon tepelného čerpadla      [W] 

Q  - tepelný výkon       [W] 

Qe  - elektrický výkon FV modulu     [W] 

Qe,sk - skutečný elektrický výkon FV modulu    [W] 

QG - tepelný výkon dodaný do FV modulu slunečním ozářením [W] 

QHW - potřeba tepla pro ohřev vody     [W] 

QZ  - tepelná ztráta FV modulu      [W] 

Qztr,n - pohotovostní ztráta akumulačního zásobníku   [W] 

ST  - sluneční čas        [-] 

SPF - sezónní topný faktor       [-] 

TSTC - teplota modulu při STC      [K] 

Ump - napětí při provozním bodu FV modulu    [V] 

Uoc - napětí naprázdno       [V] 



 

V  - objem        [m3] 

VTV,hod - objem teplé vody za hodinu      [m3] 

bo  - součinitel modifikátoru úhlu dopadu    [-] 

f  - pokrytí spotřeby elektrické energie FV moduly   [-] 

fv  - počet FV modulů       [-] 

h  - výška Slunce nad obzorem      [°] 

hc  - celkový součinitel přestupu tepla      [W·m-2·K-1] 

hk  - součinitel přestupu tepla konvekcí     [W·m-2·K-1] 

hp  - součinitel přestupu tepla z přední strany FV modulu  [W·m-2·K-1] 

hz  - součinitel přestupu tepla ze zadní strany FV modulu  [W·m-2·K-1] 

k  - koeficient vlivu ozáření na FV modul    [-] 

kp  - koeficient vlivu teploty na výkon FV modul   [-] 

kT  - index čistoty oblohy       [-] 

ṁ  - hmotnostní průtok       [kg·s-1] 

n  - počet osob        [-] 

nm  - počet dní v měsíci       [-] 

pd  - tlak vodních par       [Pa] 

pd´´ - tlak nasycených vodních vodních par    [Pa] 

q̇
c
  - celkový měrný tepelný tok z FV modulu    [Pa] 

q̇sp - měrný tepelný tok sáláním na přední straně FV modulu  [Pa] 

q̇sz  - měrný tepelný tok sáláním na zadní straně FV modulu  [Pa] 

q̇kp - měrný tepelný tok konvekcí na přední straně FV modulu  [Pa] 

q̇kz - měrný tepelný tok konvekcí na zadní straně FV modulu  [Pa] 

t  - teplota        [°C]  

tak1 - teplota vody v zásobníku na začátku intervalu   [°C] 

tak2 - teplota vody v zásobníku na konci intervalu   [°C] 

te  - teplota okolního vzduchu      [°C] 

tem  - průměrná venkovní teplota      [°C] 

tdp  - teplota rosného bodu      [°C] 

ti  - teplota vzduchu v okolí zásobníku     [°C] 

ti,n  - tep. okol. vzduchu pro kterou je udána pohotovostní ztr. zás. [°C]   

ts  - střední teplota vody v zásobníku     [°C] 

ttv  - požadovaná teplota teplé na odběrných místech   [°C] 

tsv  - teplota studené vody      [°C] 

to  - teplota oblohy       [°C] 

tztr  - teplota zásobníku pro kterou je udána pohotovostní tepelná ztráta[°C] 

p  - přirážka na tepelné ztráty soustavy     [-] 

w  - rychlost proudění větru u FV modulu    [m·s-1] 

ws  - rychlost proudění větru      [m·s-1] 

ΔηG - součinitel snížení výkonu FV modulu s poklesem slun. ozáření [-] 

ΦTČ - výkon tepelného čerpadla      [W] 

α  - pohltivost FV modulu      [-] 

β  - sklon FV modulu       [°] 



 

βFV - teplotní součinitel výkonu FV modulu    [°] 

γ  - azimut FV modulu       [°] 

γs  - azimut Slunce       [°] 

δ  - deklinace        [°] 

εFVp - emisivita přední strany FV modulu     [-] 

εFVz - emisivita zadní strany FV modulu     [-] 

𝜀𝑝  - emisivita povrchu pod FV modulem    [-] 

η
𝑒
  - účinnost přenosu elektrické energie od FV modulů  [-] 

η
r
  - referenční účinnost FV modulu     [-] 

η
FV

 - účinnost FV modulu       [-] 

θ  - úhel dopadu slunečního ozáření     [°] 

θd  - efektivní úhel dopadu pro difúzní sluneční ozáření  [°]  

θr  - efektivní úhel dopadu pro odražené sluneční ozáření  [°]  

θz  - zenitový úhel       [°]   

ρ  - hustota        [kg·m-3] 

σ  - Stefan – Boltzmanova konstanta (5,67·10-8 W·m-2·K-4)  [W·m-2·K-4] 

τTČ - doba chodu tepelného čerpadla     [h] 

φ  - relativní vlhkost vzduchu      [-] 

φmes,i - koeficient potřeby teplé vody pro daný měsíc   [-] 

φh,i - koeficient potřeby teplé vody pro danou hodinu   [-] 

ϕ  - zeměpisná šířka       [°] 

 

Indexy 

FV - fotovoltaický modul 

1  - vstup 

2  - výstup 

ak  - akumulační zásobník 

k  - kondenzátor 

sv  - studená voda 

tv  - teplá voda 

v  - výparník 

w  - voda 
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1. ÚVOD 

 Příprava teplé vody v obytných budovách využívá až několik desítek procent 

z celkové dodané energie do budovy, je to tedy proces energeticky velmi náročný. 

V dnešní době je vyvíjen tlak na snižování potřeby dodané energie do budovy jak ze 

strany jejího majitele, tak z právních předpisů. Existuje mnoho způsobů jak efektivně 

využívat obnovitelných zdrojů energie pro snižování potřeby primární energie. Jedním 

ze způsobů, který je i popisován v diplomové práci, je kombinace fotovoltaických 

modulů a tepelného čerpadla pro přípravu teplé vody. Použití těchto technologií pouze 

snižuje potřebu primární energie, ne ji zcela nahrazuje, je tedy nutné mít v objektu ještě 

doplňkový zdroj tepla. 

 Koncept přípravy teplé vody v diplomové práci je následující. Primárně se teplá voda 

připravuje pomocí tepelného čerpadla, kterému slouží jako zdroj elektrické energie 

fotovoltaické moduly. Jako dodatkový zdroj energie pro ohřev teplé vody je za 

směšovacím ventilem elektrický zdroj tepla. Celý systém prvků soustavy je zapojen dle 

obr. 1.1. 

 

Obr. 1.1 – Schéma propojení prvků soustavy pro přípravu teplé vody 
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1.1. Cíle diplomové práce 

 Hlavním cílem diplomové práce bylo vytvoření funkčního matematického modelu 

pro přípravu teplé vody pomocí kombinace tepelného čerpadla a fotovoltaických 

modulů, tak aby bylo možné popsat chování soustavy i při změně okrajových 

podmínek. Dalšími cíli diplomové práce: 

1) Analýza matematického modelu při různých návrhových parametrech a 

strategiích přípravy teplé vody 

2) Vyhodnocení energetické efektivity přípravy teplé vody 

2. FOTOVOLTAICKÉ MODULY 

2.1. Princip fotovoltaického článku 

Fotovoltaický článek je ve své podstatě polovodičová dioda, jejímž základem je 

většinou křemíková destička s vodivostí typu „P“ a polovodič typu „N“ a spojením 

vznikne P – N přechod. Dopadem fotonů slunečního záření na polovodičovou destičku 

se z její krystalické mřížky vyrážejí elektrony z valenční vrstvy, tento jev je nazýván 

fotoelektrickým jevem. Vyražený elektron z valenční vrstvy putuje do vodivostního 

pásu – vznikne elementární záporný náboj. Na místě vyraženého elektronu vznikne tzv. 

díra, a tím i kladný elementární náboj. Náboje mají tendenci se pohybovat k elektrodě 

se stejnou polaritou. Jsou-li obvody propojeny, vzniká na P – N přechodu elektrické 

napětí a proud. U křemíkových článků dosahuje toto napětí velikosti zhruba 0,5 V [8]. 

 

2.1 – Fotoelektrický jev [8] 
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2.2. Obecné vlastnosti fotovoltaických modulů 

 Pro stanovení elektrických vlastností fotovoltaického modulu, je výhodné si FV 

modul zobrazit jako elektrické schéma, viz obr. 2.2. Diody v zapojení reprezentují  

P – N přechod. Sériový odpor Rs a paralelní odpor Rsh slouží v zapojení, jako ztráty o 

které se snižuje výkon článku. Tyto odpory jsou jakýmsi měřítkem kvality FV modulu, 

jejich vliv na voltampérovou charakteristiku FV modulu je zobrazen na obr. 2.3. Čím 

nižší je jednotlivý odpor, tím kvalitnější je FV modul. IPV reprezentuje v zapojení proud 

generovaný článkem [7]. 

 

Obr. 2.2 – Elektrické schéma FV modulu [1] 

 

Obr. 2.3 – Vliv odporů článků na voltampérovou charakteristiku [2] 

 Značný vliv na výkon FV modulu má, byť i velmi malé, zastínění plochy modulu. 

Nejen, že se při zastínění negeneruje FV modulem tak vysoký elektrický proud, ale ta 
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část, která je zastíněná se chová jako „spotřebič“ elektrického proudu a celý modul má 

pak tendenci tento „spotřebič“ napájet. Pro potlačení tohoto nechtěného jevu je FV 

modul rozdělen překlenovacími diodami, které fungují jako bypass zastíněné části a 

elektrický proud generovaným modulem pak přes toto zastíněné pole neproudí a 

nevznikají tak jinak velmi vysoké ztráty. U krystalických modulů jsou tyto bypass diody 

nezbytností, ovšem u tenkovrstvých modulů nutné nejsou, pokles výkonu totiž při 

částečném zastínění není veliký [3]. 

2.3. Charakteristiky fotovoltaických modulů 

Pro hodnocení kvality FV modulu je jednou z nejdůležitějších charakteristik volt-

ampérová charakteristika.  

 

Obr. 2.4 – Voltampérová charakteristiky FV modulu [1] 

Pro posouzení parametrů FV modulů je tedy nutné znát následující parametry, které se 

měří při standartních testovacích podmínkách (STC):  

Uoc - napětí naprázdno [V]; 

Isc  - proud nakrátko [A]; 

Ump - napětí při kterém má FV modul maximální výkon [V]; 

Imp  - proud při kterém má FV modul maximální výkon [V]. 

Bod jako MPP je bod maximální výkonu FV modulu, tedy bod ve kterém je součin 

napětí a proudu modulu maximální. 
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2.4. Konverzní účinnost fotovoltaického modulu 

Na konverzní účinnost FV modulu mají vliv především tyto tři faktory: 

1) Vliv teploty – S rostoucí teplotou FV modulu klesá u všech typů modulů jejich 

účinnost. S rostoucí teplotou se zvyšuje proud v modulu, ale napětí na něm 

klesá. Vliv teploty modulu se na jeho účinnosti zohledňuje teplotní součinitel 

výkonu modulu βFV [K-1]. Závislost napětí a proudu na teplotě FV modulu je 

zobrazena na obr 2.5, je zde vidět, že při zvyšující se teplotě modulu roste 

nepatrně proud, ovšem výrazně klesá napětí v modulu. Závislost teploty modulu 

na výkonu je zobrazena na obr 2.6 [3]. 

 

Obr. 2.5 – Voltampérová charakteristika při různých teplotách FV modulu [9] 

 

Obr. 2.6 – Závislost výkonu na napětí při různých teplotách FV článků [10] 
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2) Vliv slunečního ozáření – Na obr. 2.7 je znázorněna závislost hodnoty ozáření 

na napětí a proudu v FV modulu. Vliv slunečního ozáření FV v na jeho účinnosti 

se liší podle materiálů, ze kterých je FV modul složen. Křivky vykazují pokles 

účinnosti od intenzity ozáření zhruba 400 W·m-2 a to u všech druhů technologií. 

Do této hodnoty je účinnost téměř konstantní. Typ modulu CdTe 

(cadmiumteluridový modul) se vyznačuje tím, že jeho relativní účinnost 

s klesající hodnotou ozáření roste a svého maxima dosahuje při hodnotě 

intenzity ozáření 250 – 350 W·m -2. Při ozáření nižším než zhruba 100 W·m-2  

pak klesá účinnost velmi strmě, viz obr 2.8 [3]. 

 

Obr. 2.7 – Voltampérová charakteristika při různém slunečním ozáření FV článků [9] 

 

Obr. 2.8 – Závislost konverzní účinnosti FV článku na slunečním ozáření a různých 

teplotách FV článku [11] 
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3) Vliv spektra záření – Různé materiály používané pro výrobu FV modulu mohou 

využívat odlišnou část spektra slunečního ozáření [3]. 

 Výchozí hodnotou stanovení konverzní účinnosti je jmenovitá hodnota účinnosti při 

standardních testovacích podmínkách (STC). Standardní testovací podmínky FV 

modulu jsou pro dopad ozáření ve směru normály (kolmo na modul). Standardní 

testovací podmínky jsou následující: [3] 

Sluneční ozáření FV modulu GSTC = 1000 W·m-2 

Teplota FV modulu tSTC = 25 °C 

Spektrum slunečního záření AM 1.5 

 Vliv spektra slunečního záření vzhledem k neexistenci platných korelací mezi 

spektrálním ozáření a konverzní účinnosti FV modulu můžeme zanedbat. U většiny FV 

modulů dochází k mírnému podhodnocení, nebo na jejich účinnost nemá téměř vliv. 

Pak se celková konverzní účinnost FV modulu se skládá pouze konverzní účinnosti na 

teplotě FV modulu a konverzní účinnosti na intenzitě ozáření [3]. 

 Z obr. 2.8, je patrné, že závislost účinnosti na slunečním ozáření je přibližně 

logaritmická. Závislost relativní účinnosti modulu na jeho teplotě, jak je patrné na obr. 

2.9, je přibližně lineární [3]. 

 

Obr. 2.9 – Závislost relativní účinnosti FV článku na teplotě článku [12] 
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Spojením těchto charakteristik FV modulu se vyjádří celková konverzní účinnost FV 

modulu η
FV 

 [-].  

η
FV 

= η
R 

 [1+β
FV

 (TFV- TSTC)] · (1+k · ln
GT, IAM

GSTC

)             [-]       

kde je 

η
R 

   konverzní účinnost modulu při STC [-]; 

β
FV

  součinitel výkonu modulu [K-1]; 

k   koeficient vlivu na ozáření FV modulu [-]; 

tFV  teplota FV modulu [°C]; 

tSTC  referenční teplota modulu při STC [tSTC =25 °C]; 

GT   intenzita slunečního ozáření obecné plochy [W·m-2]; 

GSTC  intenzita slunečního ozáření při STC [GSTC = 1000 W·m-2]. 

2.5. Střídač proudu v soustavě zapojení FV modulů 

 Fotovoltaický modul generuje stejnosměrný proud (DC), ovšem většina spotřebičů 

využívaných v domácnost vyžaduje připojení střídavého proudu (AC). Z tohoto důvodu 

je pro využívání elektrické energie z FV modulu nutné zapojit mezi modul a spotřebič 

střídač elektrického proudu. Moderní střídače mají i další vlastnosti jako monitoring 

sítě, provozních údajů a jako ochrana FV modulů. [5] 

 Ke stanovení účinnosti střídače se pro naše oblastní podmínky využívá definice tzv. 

EURO účinnosti střídačů. Ta popisuje průměrnou roční účinnost, která je vážená 

provozní dobou FV modulu při jednotlivých stupních zatížení střídače  

(při 5, 10, 20, 30, 50 a 100 % nominálního výkonu). Hodnota účinnosti získaná tímto 

postupem vyjadřuje přesnější informaci, jelikož vyjadřuje skutečné podmínky provozu 

FV modulu. Účinnost při jednotlivých stupních vytížení je ovšem měřená při 

optimálním napětí na DC straně, které může být podstatně měněno v závislosti na 

teplotě FV modulu. [5] 
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Obr. 3.0 – Křivka účinnosti střídače [5] 

 Jak již bylo uvedeno provozní bod FV modulu se mění v závislosti na jeho teplotě a 

na hodnotě slunečního ozáření. Střídač by měl být schopen tento bod sledovat a měnit 

parametry tak, aby vždy dosahoval maximální účinnosti. K tomu slouží funkce tzv. 

MPP tracker (sledovač výkonového maxima). Kvalitní střídače s MPP trackery se 

vyznačují účinností až kolem 95 % [5].  

 V diplomové práci je ztráta elektrického výkonu od FV panelu ke spotřebiči 

elektrického proudu (tepelné čerpadlo) určená ztrátou střídače a ztrátou vedením 

v elektrických kabelech. Celková elektrická ztráta je 7,7 %. 

3. TEPELNÁ ČERPADLA 

 Základním principem tepelného čerpadla je přečerpávání energie o nízké teplotní 

úrovně na vyšší teplotní úroveň. Zdrojem tepla pro tepelné čerpadlo je prostřední o 

nízké teplotě (zemský masiv, povrchová nebo podpovrchová voda, vzduch). Teplo 

z tohoto prostředí je za pomocí chladiva proudícího v tepelném kompresorovém oběhu 

přečerpáváno na teplotní úroveň, která je již využitelná. Z pravidla pro vytápění nebo 

ohřev vody. Přečerpávání tepla na vyšší teplotní úroveň je podmíněno vstupem vnější 

energie do systému. 

 V diplomové práci je pro ohřev teplé vody využito tepelného čerpadla země – voda. 

To znamená, že teplo je odebíráno ze zemského masivu, kde je uložen zemní kolektor 

buď ve formě vrtu, nebo plošného meandru. Přiváděním elektrické energie do 



10 

 

kompresorového tepelného oběhu čerpadla je přečerpáváno teplo o nízké teplotní úrovni 

odebírané ze zemského masivu na vyšší teplotní úroveň, která odvádí teplo 

v kondenzátoru pomocí výměníku do vody (akumulační zásobník). Oběh tepelného 

čerpadla je znázorněn na obrázku 3.1.  

 

Obr. 3.1 – Schéma tepelného čerpadla [14] 

3.1. Charakteristika tepelného čerpadla 

 Pro výpočet provozních parametrů tepelného čerpadla je nutné znát jeho tepelný 

výkon ΦTČ a topný faktor COP (coefficient of performance). Tyto parametry se 

stanovují zkouškou dle ČSN EN 14511 za definovaných podmínek uvedených níže 

v textu.  

 Obecný vztah pro výpočet topného faktoru COP v časovém intervalu 

kompresorového tepelného čerpadla je charakterizován jako poměr využitelného 

(kondenzačního) tepla Qk [W] ku přivedené elektrické energie E. 

COP = 
∫ Q̇

 k
dτ

  τ2

τ1

∫ P
  τ2

τ1
dτ

                 [W] 

Schéma tepelného čerpadla je zobrazeno na obrázku 3.2, a tepelné výkony tepelného 

čerpadla jsou vypočítány z průtoků a teplot kapaliny na vstupu a výstupu tepelného 

čerpadla. Tepelný výkon čerpadla na výparníku Q ̇ v [W] se pak vypočítá ze vztahu 

Q ̇ v= ṁv· cv (tv1- tv2)                    [W] 

kde je  
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ṁv  hmotnostní průtok chladiva výparníkem tepelného čerpadla [kg·s-1]; 

cv  měrná tepelná kapacita chladiva na straně výparníku [J·kg-1·K-1]; 

tv1  teplota chladiva na vstupu do výparníku [°C]; 

tv2  teplota chladiva na výstupu z výparníku [°C]. 

Obdobně se vypočítá výkon tepelného čerpadla na kondenzátoru Q ̇ 𝑘 [W] ze vztahu 

Q ̇ k= ṁk· ck (tk1- tk2)                    [W] 

kde je 

ṁk  hmotnostní průtok chladiva kondenzátorem tepelného čerpadla [kg·s-1]; 

ck  měrná tepelná kapacita chladiva na straně kondenzátoru [J·kg-1·K-1]; 

tk1  teplota chladiva na vstupu do kondenzátoru [°C]; 

tk2  teplota chladiva na výstupu z kondenzátoru [°C]. 

 

Obr. 3.2 – Bilance tepelného čerpadla  

Norma ČSN EN 14511 definuje zkušební podmínky testování tepelného čerpadla země 

– voda pro následující kombinaci teploty na vstupu do výparníku a teploty na výstupu z 

kondenzátoru [6]. 

tk2  - teplota na výstupu z kondenzátoru 

tv1  - teplota na vstupu do výparníku 
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 země - voda 

tk2/tv1 -5°C 0°C +5°C 

35°C … … … 

45°C … … … 

55°C … … … 

65°C … … … 

 

Jmenovité podmínky tepelného čerpadla země – voda jsou tk2 = 35 °C a tv1 = 0 °C. 

 Naměřené provozní podmínky dle ČSN EN 14511 a technické údaje pro tepelné 

čerpadlo použité v matematickém modelu diplomové práce (Stiebel eltron WPF 5 E) 

jsou uvedeny v příloze A. 

 Matematický model bilance tepelného čerpadla vychází z TNI 730351 a je využita 

tzv. intervalová metoda přejatá normou ČSN 15316-4-2. Vstupními daty do výpočtu 

jsou hodinové informace o teplotě venkovního vzduchu. Celý rok je tak rozdělen na 

jednotlivé hodiny (kroky) a pro ně jsou vypočítány níže uvedené veličiny.  Celkem je 

kroků tedy 8760. Předmětem bilancování tepelného čerpadla jsou tyto veličiny: 

- teplota zdroje tepla 

- topný faktor a tepelný výkon tepelného čerpadla 

- potřeba elektrické energie pro provoz tepelného čerpadla 

Výsledkem bilance je určení sezónního topného faktoru SPF [-] (seasonal performance 

factor) celé soustavy a teplo dodané tepelným čerpadlem a pomocným zdrojem tepla 

pro přípravu teplé vody. 

4. MATEMATICKÝ MODEL FV SYSTÉMU 

 Matematický model FV modulu začíná výpočtem skutečného slunečního ozáření FV 

modulu pro okrajové podmínky výpočtu, které lze libovolně nastavit, a dále výpočet 

energeticky bilancuje FV modul. Výsledkem matematického modelu je stanovení 

účinnosti a elektrického výkonu FV modulů v závislosti na vnějších klimatických 

podmínkách. 

Veškeré vztahy pro výpočet jsou čerpány z [13], pokud v textu není uvedeno jinak. 
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4.1. Stanovení celkového ozáření obecné plochy 

4.1.1. Geometrie slunečního záření 

 Dopad slunečního záření na obecnou rovinu je ovlivněn parametry, které lze měnit 

(teoreticky zeměpisná šířka a azimut, sklon plochy k vodorovné rovině) a parametry, 

které měnit nelze (čas, čistota ovzduší). 

 Pro roční bilanci FV modulu jsou k dispozici klimatické údaje typického 

meteorologického roku (TMY) pro Prahu obsahující každou hodinu v roce sluneční 

ozáření na vodorovnou plochu G [W∙m-2], teplotu vzduchu te [°C], relativní vlhkost 

vzduchu φ [%] a rychlost větru ws [m∙s-1]. 

Zeměpisná šířka ϕ [°] je uvažována pro Prahu (přibližně 50°) a tato hodnota je použita 

v modelu.  

Sklon FV modulu β [°], je úhel, který svírá FV modul s vodorovnou rovinou. 

V zadávacím listě ji lze libovolně zadat. 

 Azimut FV modulu γ [°], (viz obr. 4.7), je úhel mezi průmětem normály plochy FV 

modulu a jihem. Kde směr na jih má azimut plochy roven 0 [°], na východ jsou záporné 

hodnoty a na západ kladné.  

 Deklinace δ [°], (viz obr. 4.6), je úhel, který svírá spojnice středu Země s rovinou 

zemského rovníku. Úhel deklinace se během roku mění od -23,45° (zimní slunovrat) do 

23,45° (letní slunovrat). 

 

Obr. 4.6 – Popis úhlu deklinace [13] 

Pro stanovení deklinace je v modelu použit vztah dle  

 δ=23,45° · sin (360·
284+DR

365
)      [°]                                                                             (1.1) 

kde je 
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DR   pořadí dne v roce [-]. 

 Sluneční časový úhel τ [°] je úhel zdánlivého posunu Slunce (z východu na západ) 

nad místními poledníky vlivem rotace Země. Země se otočí kolem své osy (360°) za 24 

hodin, jedné hodině tedy odpovídá úhel 15°. Sluneční časový úhel se stanoví ze vztahu 

𝜏 =15° · (ST-12)  [°]           (1.2) 

kde je 

ST    sluneční čas [h]; 

a konvence znamének je (-) před polednem a (+) po poledni. 

 Výška Slunce nad obzorem h [°], (viz obr. 4.7), je úhel sevřený spojnicí plochy a 

Slunce s vodorovnou rovinou. 

 Zenitový úhel θz [°], neboli úhel zenitu, je úhel sevřený spojnicí pozorovatele, Slunce 

a svislicí (doplňkový úhel výšky slunce h do 90°). Lze jej určit ze vztahu 

cosθz= sinh = sinδ ∙ sinϕ + cosδ ∙ cosϕ ∙ cosτ [-]         (1.3)   

kde je 

h    výška Slunce [°]; 

δ    deklinace [°]; 

ϕ    zeměpisná šířka [°]; 

τ    sluneční časový úhel [°]. 

 Azimut Slunce γs [°] je úhel mezi průmětem spojnice plochy a Slunce a jižním 

směrem, (viz obr. 4.7). Konvence znamének je (+) na západ a (-) na východ. Lze jej 

stanovit ze vztahu dle   

γ
s
=sign(τ) [arccos (

cosθz · sinϕ - sinδ

sinθz · cosϕ
)]       [°]                                                           (1.4) 

kde je 

θz    zenitový úhel [°] 
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a funkce sign(τ) zajišťuje shodu znamének s časovým úhlem a tento vztah je možné 

použít pro všechny čtyři kvadranty. 

 Úhel dopadu slunečního záření θ [°] je úhel mezi spojnicí plochy a Slunce a 

normálou plochy (viz obr. 4.7). Stanoví se ze vztahu 

cosθ = sinh ∙ cosβ + cosh ∙ sinβ ∙ (γ
s
-γ) [-]         (1.5) 

kde je  

h    výška Slunce [°]; 

γ    azimut plochy [°]; 

β    sklon FV modulu k vodorovné rovině [°]. 

 

Obr. 4.7 – Geometrie dopadu slunečního záření na vodorovnou rovinu [13] 

4.1.2. Přepočet slunečního ozáření z vodorovné roviny na skloněnou rovinu 

s obecnou orientací 

 Sluneční ozáření, které prochází atmosférou a dopadá na vodorovnou rovinu, se 

nazývá globální ozáření. Pro určení ozáření bývá použito pyranometru, ovšem pro 

přepočet celkového ozáření při jiné orientaci a sklonu FV modulu je nutné nejprve 

rozdělit celkovou hodnotu ozáření do složek (přímá, difúzní) a ty poté využít k výpočtu 

dopadajícího ozáření na FV modul. Lze k tomuto výpočtu využít metodu pracující 

s indexem čistoty oblohy kT [-]. Index čistoty oblohy je definován jako 
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kT=
G

Go

     [-]                                                                                                                        (1.6)   

kde je 

G    celkové sluneční ozáření na vodorovnou rovinu (dáno z klimatické 

databáze jako vstupní údaj) [W∙m-2]; 

Go   sluneční ozáření na vnějším okraji atmosféry na vodorovnou rovinu, 

které se určí ze vztahu 

Go=Gsc ∙ (1+0,033 · cos
360·DR

365
) ∙ sinh      [W∙m-2]                                                         (1.7) 

kde je 

Gsc   sluneční konstanta (1367 W∙m-2); 

DR   pořadí dne v roce [-]. 

 Pro nalezení podílu difuzního na celkovém ozáření byla použita korelace dle Orgilla 

a Hollandse (viz obr. 4.8) 

 

Obr. 4.8 – Korelace Gd/G=f(kT) dle Orgilla a Hollandse [13] 

Difuzní ozáření Gd [W∙m-2] se dle korelace stanoví ze vztahu 
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kde je 

G   celkové ozáření vodorovné roviny [W∙m-2]; 

Gb   přímé sluneční ozáření vodorovné roviny [W∙m-2]. 

A zároveň platí, že součet přímého slunečního ozáření a difuzního na vodorovnou 

plochu je rovno celkovému ozáření dle vztahu 

G = Gb + Gd  [W∙m-2]            (1.9) 

Sluneční ozáření obecné plochy se stává ze tří složek: přímé ozáření GbT [W∙ m-2], 

difúzní ozáření GdT [W∙m-2] a odražené ozáření GrT [W∙m-2]. 

Pro výpočet přímého slunečního ozáření na obecně orientovanou plochu z přímého 

slunečního ozáření vodorovné plochy platí 

GbT= Gb· 
cos θ

cos θz

      [W∙ m-2]                                                                                                  (2.0) 

kde je 

θ    úhel dopadu slunečního záření [°]; 

𝜃𝑧   úhel zenitu [°]. 

 Do výpočtu nelze zahrnout situace, kde Slunce je pod obzorem (θz >90°), nebo kdy 

Slunce je za uvažovanou plochou (θ >90°). Pro tyto situace je matematický model 

podmínkou, kde platí GbT = 0.  

 Difúzní sluneční ozáření obecně orientované plochy GdT [W∙m-2] se stanoví jako 

rozptýlené izotropické záření přicházející z prostorové kulové výseče oblohy, kterou 

plocha „vidí“ ze vztahu 

GdT= (
1+cosβ

2
) ∙ Gd      [W∙m-2]                                                                                       (2.1) 

kde je 

β    sklon FV modulu k vodorovné rovině [°]; 

Gd   difúzní sluneční ozáření vodorovné roviny [W∙m-2]. 
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Odražené sluneční ozáření obecně orientované plochy GrT [W∙m-2] je uvažováno jako 

difúzní po všesměrovém odrazu od vodorovné plochy. Určí se ze vztahu 

GrT= ρ
g
· ( 

1- cos β

2
 ) ·(Gb+ Gd)         [W∙m-2]                                                                 (2.2) 

kde je 

ρg   odrazivost vodorovné plochy, (zpravidla se uvažuje ρg = 0,2); 

Gb   přímé sluneční ozáření vodorovné roviny [W∙m-2]. 

 Pro výpočet teploty FV modulu, která je závislá na teplotě okolního vzduchu Te [K] a 

hodnotě celkového slunečního ozáření, je nutné dopadající celkové sluneční ozáření 

snížit, protože část ozáření se odráží zpět do okolí. Velikost odrazu slunečního ozáření 

je závislá na velikosti úhlu dopadu slunečního ozáření na povrch FV modulu. Je proto 

nutné stanovit skutečné ozáření modulu, které zahrnuje i optickou charakteristiku, 

modifikátor úhlu dopadu IAM, viz obr. 4.9. 

 V matematickém modelu je nutné pro výpočet modifikátoru úhlu odpadu stanovit 

podmínky výpočtu takové aby odpovídaly skutečnému provozu. První podmínka 

výpočtu je taková, že pokud výška Slunce nad obzorem h < 0°, modifikátor úhlu dopadu 

Kθ = 0 [-]. Další podmínkou, aby vzorec pro výpočet modifikátoru úhlu dopadu 

fungoval, je nutné stanovit okrajovou podmínku výpočtu a to tu, že když úhel dopadu 

slunečního ozáření na FV modul θ > 85°, modifikátor úhlu dopadu Kθ = 1 [-].  

 

Obr. 4.9 – Závislost modifikátoru úhlu dopadu na úhlu dopadu záření [15] 
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Modifikátor úhlu dopadu pro přímé sluneční ozáření se stanoví ze vztahu 

Kθ,b = 1- bo ( 
1

cos θ
- 1)         [-]                                                                                               (2.3) 

kde je 

bo   součinitel modifikátoru úhlu dopadu [-]; 

θ   úhel dopadu slunečního ozáření na FV modul [°]. 

 Pro stanovení modifikátoru úhlu dopadu pro difúzní a odražené ozáření je nutné 

stanovit efektivní úhel dopadu z korelací. Korelace pro výpočet efektivního úhlu 

dopadu pro difúzní ozáření lze vyjádřit vztahem 

θd = 59,7- 0,1388· θ - 0,002693· θ 2           [-]          (2.4) 

a pro odražené ozáření vztahem 

θr= 90 - 0,5788· 𝜃 - 0,002693· 𝜃2 [-]          (2.5) 

kde je 

θ   úhel dopadu slunečního ozáření na FV modul [°]. 

Z efektivního úhlu dopadu ozáření lze stanovit modifikátor úhlu dopadu pro difúzní 

ozáření vztahem 

Kθ,d =1- b0 ( 
1

 cos θd

-1)                 [-]                                                                                   (2.6) 

a pro odražené sluneční ozáření vztahem 

Kθ,r =1- b0 ( 
1

cos θ𝑟
-1)                 [-]                                                                                      (2.7) 

4.2. Energetická bilance FV modulu 

Energetickou bilanci fotovoltaického modulu lez popsat stacionární rovnicí 

 Q
G

= Q
𝑍
+ Q

E
  [W]            (2.8) 

kde je 
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QG  tepelný výkon dodaný do FV modulu slunečním ozářením [W]; 

QZ   tepelná ztráta přestupem a sáláním z FV modulu do okolí [W]; 

QE   elektrický výkon FV modulu [W]. 

Detailním rozepsáním jednotlivých složek stacionární rovnice modelu vznikne rovnice 

ve tvaru 

(GbT · Kθ,b+ GdT · Kθ,d+ GrT ·  Kθ,r)· α·A = hc  ·A · (TFV - Te) + η
FV 

· GT  ·A   [W]    (2.9) 

kde je 

GT   sluneční ozáření v rovině FV modulu [W·m-2]; 

GbT přímé slun. ozáření obecně orientované plochy FV modulu [W·m-2]; 

GdT difúzní slun. ozáření obecně orientované plochy FV modulu [W·m-2];  

GrT odražené slun. ozáření obecně orientované plochy FV modulu [W·m-2];  

 Kθ,b  modifikátor úhlu dopadu pro přímé sluneční ozáření [-]; 

 Kθ,d  modifikátor úhlu dopadu pro difúzní sluneční ozáření [-]; 

 Kθ,r  modifikátor úhlu dopadu pro odražené sluneční ozáření [-]; 

A   plocha FV modulu [m2]; 

hc   celkový součinitel přestupu tepla z FV modulu do okolního prostředí  

[W∙m-2∙K-1]; 

TFV povrchová teplota FV modulu [K]; 

Te  teplota okolního vzduchu [K]; 

η
FV   účinnost FV modulu [-]. 

 Účinnost FV modulu je lineárně závislá na teplotě modulu, logaritmicky závislá na 

hodnotě celkové slunečního ozáření modulu a na referenční účinnosti FV modulu.  

Účinnost se vypočítá dle vztahu 
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η
FV 

= η
R 

 [1+ β
FV

 (TFV -TSTC)· (1+k· ln
GT

GSTC

)]                   [W]                                   (3.0) 

kde je 

η
R 

   referenční účinnost FV modulu [-]; 

β
FV

  teplotní součinitel výkonu FV modulu [-]; 

tFV  povrchová teplota FV modulu [°C]; 

tSTC  teplota modulu při standartních testovacích podmínkách [°C]; 

GSTC intenzita slunečního ozáření při standartních testovacích podmínkách, 

GSTC = 1000 [W·m-2]; 

k   koeficient vlivu na ozáření FV modulu [-]; 

GT  sluneční ozáření v rovině FV modulu [W·m-2].  

Sluneční ozáření v rovině FV modulu se vypočítá ze vztahu 

GT  = GbT  + GdT + GrT [W·m-2]          (3.1) 

kde je 

GbT  přímé sluneční ozáření FV modulu [W·m-2]; 

GdT difúzní sluneční ozáření FV modulu [W·m-2]; 

GrT  odražené sluneční ozáření FV modulu [W·m-2]. 

Koeficient vlivu na ozáření FV modulu k [-], který charakterizuje pokles výkonu 

modulu se změnou teploty a intenzity ozáření vzhledem k standartním testovacím 

podmínkám se vypočítá ze vztahu 

 k = - 
∆η

G

ln
GKP

GSTC

           [-]                                                                                                (3.2) 

kde je 

∆η
G

  součinitel snížení výkonu FV modulu s poklesem ozáření [-]; 
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GKP  hodnota intenzity ozáření ke které se vztahuje snížení účinnosti [W·m-2]; 

GSTC  hodnota referenční hodnoty ozáření (GSTC = 1000 W·m-2) [W·m-2]. 

4.3. Stanovení celkového součinitele přestupu tepla 

 Celkový součinitele přestupu tepla z FV modulu do okolního prostředí lze vyjádřit 

z celkového měrného tepelného toku q̇z [W∙m-2], který se skládá z měrného tepelného 

toku konvekcí a sáláním z přední a zadní strany FV modulu do okolního prostředí. 

Vztahy pro výpočet jsou uvedeny v jednotlivých kapitolách níže v textu. 

4.3.1. Přestup tepla konvekcí na přední straně FV modulu 

 V běžných proměnlivých klimatických podmínkách (přirozená konvekce nebo 

nucená vlivem větru) je teoretické stanovení tepelného toku do okolí obtížné. Proto jsou 

vztahy pro výpočet součinitele přestupu tepla hk [W∙m-2∙K-1] odvozeny 

z experimentálních měření s použitím okrajových podmínek FV modulu. Součinitel 

přestupu tepla hk je možné vyjádřit podle zjednodušeného vztahu 

hk = a+b·w [W∙m-2∙K-1]                            (3.3) 

kde je 

w   rychlost proudění vzduchu u povrchu FV modulu [m∙s-1]. 

Rychlost proudění vzduchu u FV modulu se určí vztahem 

w = 
ws

2
     [m∙s-1]                                                                                                           (3.4) 

kde je 

ws   meteorologická rychlost větru [m∙s-1]; 

a,b   konstanty, které se liší dle použitého modelu pro přestup tepla konvekcí 

v závislosti na rychlosti proudění větru [-]. 

Mezi nejpoužívanější modely pro přestup tepla konvekcí patří model dle McAdamse. 

Pro tento model vypadá vztah pro výpočet přestupu tepla konvekcí následovně: 

hk=5,7+3,8· w  pro w < 5 m∙s-1          (3.5) 

a 
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hk=6,47·w 0,78  pro w > 5 m∙s-1          (3.6) 

Měrný tepelný tok konvekcí na přední straně FV modulu se stanoví podle vztahu 

q̇
kp

=hk ∙ (tFV-te)  [W∙m-2]          (3.7) 

kde je 

tFV    povrchová teplota FV modulu [°C]; 

te     teplota okolního vzduchu [°C]. 

4.3.2. Přestup tepla sáláním na přední straně FV modulu 

 Pro popis výměny tepla sáláním mezi FV modulem a oblohou se vyhází z toho, že 

obloha je považována za absolutně černé těleso a teplotě To[K]. V literatuře se uvádí pro 

stanovení teploty oblohy T0[K] řadu vztahů, které se liší pro různé meteorologické 

podmínky. Tyto vztahy v sobě zahrnují teploty okolního vzduchu Te[K], teplotu 

rosného bodu Tdp[K], tlaky vodní páry p
d
[Pa] případně jasnost oblohy vyjádřenou 

indexem K0[-].  

Pro výpočet teploty oblohy je použit vztah dle Berdahla a Martina pro jasnou oblohu 

To=Te·(0,711+0,0056 · Tdp+0,000073·Tdp
  2)

 
1

4    [K]                                                        (3.8)

kde pro výpočet teploty rosného bodu je použit vztah dle Bergera 

Tdp=
5179,25

20,519 - ln (
760 · p

d

101325
)

     [K]                                                                                  (3.9) 

kde je 

pd    parciální tlak vodní páry [Pa]. 

Parciální tlak vodní páry ve vzduchu se určí ze vztahu 

p
d
= φ · p

d
,, [Pa]             (4.0) 

kde je 

φ     relativní vlhkost vzduchu [-]; 

p
d
,,    tlak nasycených vodních par [Pa], který se vypočítá ze vztahu 
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p
d
,, = exp (23,58 - 

4044,2

235,6+t𝑒
)      [Pa]                                                                                 (4.1) 

kde je 

te     teplota okolního vzduchu [°C]. 

Měrný tepelný tok sáláním mezi FV modulem a oblohou je 

q̇
sp

=εFVp · σ · (TFV 
  4 -To

  4) [W∙m-2]          (4.2)  

kde je 

σ     Stefan-Boltzmanova konstanta 5,67∙10-8 W∙m-2∙K-4; 

To   teplota oblohy [K]; 

εFVp    emisivita přední strany FV modulu [-]. 

4.3.3. Přestup tepla konvekcí na zadní straně FV modulu 

  Pro přestup tepla konvekcí na zadní straně FV modulu je použit stejný vztah jako 

pro přestup tepla na přední straně FV modulu. Platí tedy 

q̇
kp

= q̇
kz

 [W∙m-2]            (4.3)       

kde je  

q̇
kp

   měrný tepelný tok konvekcí mezi přední stranou FV modulu a okolním 

            prostředím [W∙m-2]; 

 q̇
kz

   měrný tepelný tok konvekcí mezi zadní stranou FV modulu a okolním 

            prostředím [W∙m-2]; 

4.3.4. Přestup tepla sáláním na zadní straně FV modulu 

 Přestup tepla sáláním na zadní straně FV modulu je ovlivňován teplotou povrchu pod 

FV modulem Tp [K]. Teplota povrchu pod FV modulem je zjednodušeně uvažována 

stejná jako teplota okolního vzduchu Te [K]. Měrný tepelný tok sáláním mez zadní 

stranou FV modulu a povrchem pod ním se stanoví za vztahu 
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q̇
sz

=
σ · (TFV  

 4 - Tp
 4)

1
εFVz

+
1
εp

-1
    [W∙m-2]                                                                                       (4.4) 

kde je 

TFV  teplota FV modulu [K]; 

Tp   teplota povrchu pod FV modulem [K]; 

εFVz   emisivita zadní strany FV modulu [-]; 

εp    emisivita povrchu pod FV modulem např. střešní krytiny [-]. 

4.3.5. Stanovení celkové měrné ztráty FV modulu 

 Pro výpočet vnější bilance při daných klimatických podmínkách je nutné v 1. kroku 

odhadnout povrchovou teplotu FV modulu TFV [K]. Odhadem je určená jako teplota 

okolního vzduchu Te + 5 K. 

 Celková měrná tepelná ztráta je stanovena součtem dílčích měrných tepelných ztrát 

(přední a zadní strany FV modulu jak pro konvekci, tak pro sálání). Výsledná měrná 

tepelná ztráta je pak napsána ve tvaru 

q̇z= q̇
kp

+ q̇
kz

+ q̇
sp

+ q̇
sz

  [W∙m-2]         (4.5)          

kde je 

q̇
kp

   měrná tepelná ztráta konvekcí přední stranou FV modulu [W∙m-2]; 

q̇
kz

   měrná tepelná ztráta konvekcí zadní stranou FV modulu [W∙m-2]; 

q̇
sp

   měrná tepelná ztráta sáláním na přední straně FV modulu [W∙m-2]; 

q̇
sz

   měrná tepelná ztráta sáláním na zadní straně FV modulu [W∙m-2]. 

Dosazením do základního tvaru získáme tvar rovnice 

q̇
c
=hkp ∙ (TFV -Te)+hkz ∙ (TFV -Te)+εFVp·σ·(TFV

 4  -To
 4)+

σ·(TFV
 4  -Tp

 4)

1
εFVz

+
1
εp

-1
     [W∙m-2]           (4.6) 

kde je 
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σ   Stefan-Boltzmanova konstanta 5,67∙10-8 W∙m-2∙K-4; 

TFV  teplota FV modulu [K]; 

Tp   teplota povrchu pod FV modulem [K]; 

Te   teplota okolního vzduchu [K]; 

To   teplota oblohy [K]; 

εFVz   emisivita zadní strany FV modulu [-]; 

εp    emisivita povrchu pod FV modulem, např. střešní krytiny [-]; 

hkz   součinitel přestupu tepla na zadní straně FV modulu [W∙m-2∙K-1]; 

hkp   součinitel přestupu tepla na přední straně FV modulu [W∙m-2∙K-1]. 

Celkový součinitel přestupu tepla hc [W∙m-2∙K-1] je určen ze vztahu 

hc=
q̇

c

( TFV  - T𝑒)
     [W∙m-2∙K-1]                                                                                      (4.7) 

Výpočet celkového součinitele přestupu tepla  hc [W·m-2·K-1] je v matematickém 

modelu ze shora omezen hodnotou 50 [W·m-2·K-1]. Pro hodnoty kdy TFV  je téměř rovno 

Te vychází ze vzorce nesmyslně vysoké hodnoty celkového součinitele přestupu tepla. 

4.4. Stanovení elektrického výkonu fotovoltaického modulu 

Elektrický výkon odvedený z FV modulu je vyjádřen vztahem  

Q
e
= η

FV
· GT · A      [W]            (4.8) 

kde je 

GT   sluneční ozáření v rovině FV modulu [W·m-2]; 

η
FV

  účinnost FV modulu [-]; 

A   absorpční plocha FV modulu [m2]. 
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 Skutečný elektrický výkon, který napájí soustavu pro přípravu teplé vody, je snížen o 

ztrátu ve střídači proudu a ztrátu ve vodičích. Elektrický příkon soustavy tepelného 

čerpadla je tedy dán vztahem 

Q
e,sk

= Q
e
 · η

E
         [W]            (4.9) 

kde je 

η
E

          účinnost přenosu elektrického proudu do FV modulů ke spotřebičům [-]. 

Na začátku bilance FV modulu byla jeho povrchová teplota pouze odhadnuta. Nyní se 

teplota vypočítá z bilance 2.9 jako 

TFV= 
GT · A - η

FV 
 ·(GbT · Kθ,b+ GdT · Kθ,d+ GrT ·  Kθ,r)· α·A 

 hc · A
+Te             [K]               (5.0) 

kde je 

hc   celkový součinitel přestupu tepla z FV modulu do okolí [W·m-2·K-1]; 

Te   teplota okolního vzduchu [K]. 

Tento výpočetní postup vede k iteračnímu řešení. Po výpočtu teploty FV modulu se 

dále opět spočítá celkový součinitel přestupu tepla hc [W·m-2·K-1]. Iterační postup se 

opakuje tak dlouho, dokud se teploty FV modulu výrazně neliší.  

5. MATEMATICKÝ MODEL PŘÍPRAVY TV TEPELNÝM 

ČERPADLEM 

5.1. Stanovení potřeby tepla 

 Křivka potřeby teplé vody pro diplomovou práci byla stanovena dle podkladů doc. 

Ing. Matušky Ph.D. Koeficienty pro tvorbu křivky jsou uvedeny v příloze B. 

Množství teplé vody pro konkrétní hodinu se stanoví ze vztahu 

VTV,hod = 
φ

mes,i

nm

 · φ
h,i

 · VTV,den · n · 365        [m3]                                                                  (5.1) 

kde je 
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φ
mes,i

  koeficient potřeby teplé vody pro daný měsíc (viz příloha B) [-]; 

φ
h,i

  koeficient potřeby teplé vody pro danou hodinu (viz příloha B) [-]; 

nm   počet dní v daném měsíci [-]; 

VTV,den   denní spotřeba teplé vody na osobu [m3]; 

n   počet osob [-]. 

Pro zadaný projekt, je navržena spotřeba teplé vody VTV,den = 40 l/os za den o teplotě 

vody 55 °C. Počet osob v objektu se uvažuje n = 3. 

 V matematickém modelu lze zadat teplotu vody na odběrných místech. Běžně se 

uvažuje pro rodinné domy spotřeba teplé vody V = 0,040 m3 ·os-1·den-1 při teplotě t = 

55 °C. Pro stanovenou teplotu vody na doběrných místech, matematický model přepočte 

z rovnosti potřeby tepla pro vodu o teplotě 55 °C a pro vodu o zadané teplotě 

v matematickém modelu. Z této rovnosti je vyjádřeno skutečné množství teplé vody pro 

jednu osobu za den pomocí následujícího vztahu 

Vos,den = 
V· (t - tsv)

ttv- tsv

          [m3]                                                                                                 (5.2) 

kde je   

Vos,den  skutečné množství teplé vody o požadované teplotě na odběru [m3]; 

𝜌w   hustota vody (uvažována jako konstanta) [kg·m-3]; 

cw   měrná tepelná kapacita vody (uvažována jako konstanta) [J·kg-1·K-1]; 

ttv   teplota vody na odběrných místech [°C]; 

tsv   teplota studené vody [°C]. 

Potřeba tepla pro přípravu teplé vody se určí ze vztahu 

Q
HW

= VTV,hod · 𝜌w · cw · (ttv - tsv)       [J]                                                                                (5.3) 

kde je  

VTV,hod  hodinové množství teplé vody [m3]; 
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𝜌w   hustota vody [kg·m-3]; 

cw   měrná tepelná kapacita vody [J·kg-1·K-1]; 

ttv   požadovaná teplota teplé vody v zásobníku [°C]; 

tsv   teplota studené vody [°C]. 

5.2. Bilance tepelného čerpadla 

 Pro stanovení tepelného výkonu ΦTČ [W] a topného faktoru COP [-] je nutné znát 

teplotu nízkoteplotního zdroje tepla, zemského masivu. Ta se stanoví ze vztahu [6] 

tv1= max[0°C; min(0,15· tem+1,5 °C;4,5°C)]      [°C]        (5.4) 

kde je 

tem  průměrná venkovní teplota pro jednotlivý krok výpočtu [°C]. 

 Tepelný výkon ΦTČ [W] a topný faktor COP [-] se ze zkušebních parametrů stanoví 

vícenásobnou lineární regresí zkušebních hodnot tepelného čerpadla. Při použití 

tepelného čerpadla země – voda lze využít lineární závislost tepelného výkonu ΦTČ [W] 

a COP [-] na teplotě kapaliny na výstupu z kondenzátoru tk2 [°C] a na teplotě kapaliny 

vstupující do výparníku tv1 [°C]. [6] 

 V matematickém modelu tepelného čerpadla se musí vyjádřit tepelný výkon ΦTČ [W] 

a topný faktor COP [-] jako funkce teplot tv1 a tk1. Teplota tk1 je teplota na vstupu do 

kondenzátoru a uvažujeme ji zhruba stejnou jako je teplota vody v akumulační nádrži. 

Pro přepočet závislosti výkonu se využije vztahu 

tk1= tk2 - 
ΦTČ 

V ̇ wk· ρ
wk

· cwk

             [°C]                                                                                         (5.5) 

kde je 

ΦTČ   tepelný výkon tepelného čerpadla (vypočítáno dle TNI 73 0351) [W]; 

V ̇ wk  objemový průtok vody v kondenzátoru tepelného čerpadla [m3·s-1]; 

ρ
wk

  hustota vody v kondenzátoru tepelného čerpadla [kg·m-3]; 

cwk  měrná tepelná kapacita vody v kond. tepelného čerpadla [J·kg-1·K-1]; 
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tk2   teplota vody na výstupu z kondenzátoru tepelného čerpadla [°C]. 

 Po zjištění teploty tk1[°C] se tato teplota dosadí do výpočtu dle TNI 73 0351 místo 

teploty tk2 [°C] a vypočítá se topný faktor tepelného čerpadla COP [-] v závislosti na 

teplotách tv1 [°C] a tk1 [°C]. Následně se stanoví příkon kompresoru tepelného čerpadla 

dle vztahu 

E= 
ΦTČ 

COP
      [W]                                                                                                                          (5.6) 

 Pracovní cyklus tepelného čerpadla je v matematickém modelu nastaven tak, že je 

zadána maximální teplota vody v zásobníku tset,H [°C] a tset,D [°C]. Pokud teplota na 

konci intervalu je nižší než je teplota tset,D [°C], Tepelné čerpadlo se spustí, a dohřívá 

vodu v akumulačním zásobníku do doby, než voda v zásobníku nedosáhne teploty tset,H 

[°C]. 

5.3. Bilance zásobníku TV 

 Teplota vody v zásobníku může být odlišná od požadované teploty teplé vody na 

odběrných místech, z toho důvodu je nutné v soustavě udělat směšovací uzel se 

studenou vodou a pro každou hodinu vypočítat směšovací poměr. Na obr. 6.1, jsou 

znázorněny objemové průtoky a teploty vody na vstupech a výstupech z jednotlivých 

prvků soustavy. 

  

Obr. 6.1 – Bilance akumulačního zásobníku 

Velikost objemového průtoku směšovací větví  V ̇ s [m
3·s-1] lze vyjádřit z rovnice která 

platí pro směšovací uzel 
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V ̇ ak + V ̇ s = V ̇ tv  

(V ̇ tv - V ̇ s) · tak2 + V ̇ s· tsv = V ̇ tv · ttv 

V ̇ s= 
 tak2 - ttv

 tak2 - tsv

· V ̇ tv             [m3·s-1]                                                                                          (5.7) 

kde je 

V ̇ ak  objemový průtok z akumulačního zásobníku [m3·s-1]; 

V ̇ tv   požadovaný odběr teplé vody o teplotě ttv [m
3·s-1]; 

tak2  teplota vody v akumulačním zásobníku [°C]; 

tsv   teplota studené vody [°C]. 

Pro zjištění teploty vody v zásobníku po odběru vychází z následující bilance dle obr. 

6.2 

 

Obr. 6.2 – Bilance akumulačního zásobníku 

ϕ
TČ

 · τ - Q
ztr

+ Vak·ρw
· cw· tsv - Vak·ρw

· cw· tak1 + Vn·ρ
w
· cw· tak1 = Vn·ρ

w
· cw· tak2    [J]  (5.8) 

kde je 

ϕ
TČ

  výkon tepelného čerpadla [J]; 

τ   doba chodu TČ pro dohřátí akumulačního zásobníku [h]; 

Q
ztr

  tepelná ztráta akumulačního zásobníku [J]; 
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Vak  odběr vody z akumulačního zásobníku [m3]; 

Vn   objem akumulačního zásobníku [m3]; 

ρ
w

   hustota vody [kg·m-3]; 

cw   měrná tepelná kapacita vody [J·kg-1·K-1]; 

tsv   teplota studené vody [°C]; 

tak1  teplota vody v akumulačním zásobníku na začátku intervalu [°C]; 

tak2  teplota vody v akumulačním zásobníku na konci intervalu [°C]. 

Odtud lze vyjádřit, teplotu v akumulačním zásobníku na konci intervalu tak2 [°C] jako  

tak2= 
ϕ

TČ
 · τ - Q

ztr
+ Vak·ρw

· cw· tsv - Vak·ρw
· cw· tak1 + Vn·ρ

w
· cw· tak1

Vn·ρ
w

· cw

        [°C]           (5.9) 

 Jestliže je teplota vody v zásobníku na konci intervalu, ve kterém je tepelné čerpadlo 

v provozu nižší než tset,H [°C], je teplota vody v zásobníku na konci intervalu zároveň 

počáteční teplotou vody v zásobníku na začátku druhého intervalu. Matematický model 

zároveň počítá dob, která je zapotřebí na dohřátí zásobníku dle vztahu 

τ = 
 Q

ztr
- Vak·ρw

· cw· tsv +Vak·ρw
· cw· tak1 - Vn·ρ

w
· cw· tak1+ Vn·ρ

w
· cw· tak2

ϕ
TČ

      [h]         (6.0) 

Energie, kterou je nutné dodat tepelnému čerpadlu pro dohřátí zásobníku, se stanoví ze 

vztahu 

ETČ = E · τ   [Wh]             (6.1) 

kde je 

E   příkon kompresoru tepelného čerpadla [W]; 

τ   doba provozu tepelného čerpadla [h]. 

 V soustavě pro přípravu teplé vody je za směšovacím uzlem instalován elektrický 

dodatkový zdroj tepla pro případ že nastane případ, kdy teplota vody v zásobníku 

poklesne pod požadovanou teplotu na odběrných místech. V modelu je tedy nastavena 
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podmínka, která při poklesu teploty v zásobníku vypočítá výkon dodatkového zdroje 

tepla Edod [Wh] ze vztahu 

Edod= VTV,hod · ρ
w

· cw (ttv- tak2)     [W]          (6.2) 

kde je  

VTV,hod  potřeba teplé vody [m3·h-1]; 

ρ
w

   hustota vody v zásobníku [kg·m-3]; 

cw   měrná tepelná kapacita vody v zásobníku [J·kg-1·K-1]; 

ttv   požadovaná teplota vody na odběrných místech [°C]; 

tak2  teplota vody v zásobníku na konci intervalu [°C]. 

Pomocnými prvky soustavy pro přípravu teplé vody jsou oběhová čerpadla na straně 

výparníku tepelného čerpadla a na straně kondenzátoru. Pomocná energie pro přípravu 

teplé vody Epom [Wh] se stanoví ze vztahu 

Epom= ∑ Pob· τ            [Wh]                                                                                                     (6.3) 

kde je  

Pob  příkon oběhových čerpadel soustavy [W]; 

τ   doba provozu tepelného čerpadla [h].  

 Celková energie potřebná pro přípravu teplé vody pro jednotlivou hodinu ETČ,sys 

[Wh]  je tedy součet potřebné energie pro provoz TČ, potřeba dodatkové energie a 

potřeba energie pomocných prvků soustavy 

ETČ,sys = ETČ + Edod + Epom [Wh]                      (6.4) 

 Tepelnou ztrátu zásobníku teplé vody uvádí u svých produktů každý výrobce, 

označuje se jako tzv. pohotovostní ztráta zásobníku Qztr,n [Wh ·den-1]. Je ovšem 

udávaná pro teplotu vody v zásobníku tztr= 65 °C a teplotu okolního vzduchu ti,n=20 °C. 

Tepelnou ztrátu zásobníku při testovacích podmínkách lze přepočtem vyjádřit pro 

libovolné okrajové podmínky následujícím vztahem 
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Q
ztr

= 
Q

ztr, n

(tztr - ti, n)·24
· (tak1 - ti)                              [Wh]                                                     (6.5) 

kde je 

Q
ztr,n

  pohotovostní ztráta akumulačního zásobníku [Wh · den-1]; 

tztr   teplota vody v zásobníku, pro kterou je udávaná pohotovostní ztráta 

zásobníku [°C]; 

ti, n  teplota okolního vzduchu, pro kterou je udávaná pohotovostní ztráta 

zásobníku [°C]; 

tak1  teplota vody v zásobníku na začátku intervalu [°C]; 

ti   teplota okolního vzduchu [°C]. 
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6. ANALÝZA MODELU SOUSTAVY PRO PŘÍPRAVU 

TEPLÉ VODY 

 Pro roční zhodnocení soustavy s tepelným čerpadlem a akumulačním zásobníkem 

teplé vody je definována referenční soustava. Tato soustava se skládala z prvků: 

 Tepelné čerpadlo - Stiebel Eltron WPF 5 E (země/voda), viz příloha A 

 Akumulační zásobník teplé vody - Stiebel Eltron SHW 200 S 

Tabulka 7.1 zobrazuje veškeré provozní parametry a podmínky soustavy 

Tab. 7.1 – Provozní parametry referenční soustavy 

vstupní parametr označení hodnota jednotka 

denní potřeba teplé vody pro všechny osoby VTV,den 0,168 m3 

objem zásobníku teplé vody Vn 0,2 m3 

pohotovostní ztráta zásobníku teplé vody Qztr,n 1,4 kWh·den-1 

rozdíl teplot pro kterou je definována tepelná ztráta 

zásobníku 
ΔTztr 45 K 

maximální teplota vody v zásobníku teplé vody tset, H 45 °C 

teplota spuštění tepelného čerpadla tset, D 40 °C 

teplota studené vody tsv 10 °C 

požadovaná teplota teplé vody na odběrných místech ttv 40 °C 

 

 Jednou ze strategií ohřevu teplé vody je změna maximální teploty vody v zásobníku 

tset,H [°C] a teploty vody v zásobníku, při kterém tepelné čerpadlo začíná zásobník 

nabíjet tset,D [°C]. Rozdíl těchto dvou teplot je dále v diplomové práci označován jako 

hystereze nabíjení zásobníku. 

6.1. Analýza referenční soustavy 

 Pro každou variantu tset,H a tset,D [°C] je matematickým modelem pro celý rok 

vypočítána potřeba elektrické energie pro přípravu TV, dále pak potřebná doba chodu 

TČ pro dohřátí zásobníku na tset,H [°C] a počet startů TČ. Dále je stanoven sezónní topný 

faktor SPF [-] dle vztahu 

SPF = 
Q

HW

ETČ,sys

= 
Q

HW

ETČ+ Edod+ Epom

   [-] 

kde je 
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Q
HW

  roční potřeba tepla na přípravu teplé vody [kWh]; 

ETČ  elektrická energie pro pohon TČ [kWh]; 

Edod  elektrická energie dodaná dodatkovým zdrojem tepla [kWh]; 

Epom  elektrická energie dodaná do pomocných prvků soustavy[kWh]. 

Potřeba tepla pro přípravu teplé vody QHW [kWh] je vypočítána v kapitole 5.1. 

V tabulce 7.2 jsou sumarizovány výsledky analýzy referenční soustavy. Graf 7.3 pak 

zobrazuje grafický výstup z analýzy referenční soustavy. 

Tab. 7.2 – Hodnoty SPF, počtu startů a doby chodu TČ pro referenční soustavu 

tset,H / tset, D 

[°C] 

SPF 
počet startů 

TČ 

doba 

chodu 

TČ 

 -  - h 

55/50 2,12 1439 418 

55/45 2,35 1419 408 

50/45 2,49 1419 401 

50/40 2,69 839 400 

45/40 2,85 1403 392 

45/35 2,76 874 409 

40/35 2,72 1378 364 

 

 

Obr. 7.3 – Průběh SPF, počtu startů a doby chodu TČ při různém nastavení tset,H a tset,D 
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 Z obr. 7.3 je patrné, že s měnícími se teplotami  tset,H a tset,D [°C] se doba chodu 

tepelného čerpadla téměř nemění. Počet startů tepelného čerpadla je významně ovlivněn 

velikostí hystereze nabíjení. Jakmile je teplota tset,D [°C], rovna nebo menší požadované 

teplotě na odběrných místech, a velikost hystereze je 10 K, významně klesá počet startů 

tepelného čerpadla, což má pozitivní vliv na životnost jeho kompresoru. Jestliže teplota 

tset,D [°C] je menší než je požadovaná teplota vody na odběrných místech, SPF začíná 

klesat. Je to dáno tím, že vysoké procento z celkové potřeby energie pro přípravu teplé 

vody na sebe přebírá dodatkový zdroj tepla. Z hlediska hodnoty SPF [-] je 

nejvýhodnější varianta tset,H = 45 °C a tset,D = 40 °C, proto je určena za referenční 

hodnotu hystereze nabíjení.  

6.2. Analýza referenční soustavy s různou velikostí akumulačního 

zásobníku 

 Jako nejvýhodnější varianta soustavy tepelného čerpadla a akumulačního zásobníku 

se ukázala soustava s nastavením regulace nabíjení tset,H = 45 °C a tset,D = 40 °C. Další 

zkoumané varianty přípravy teplé vody spočívají v použití různých velikostí 

akumulačního zásobníku. Pro toho zhodnocení jsou použity následující zásobníky 

s jejich charakteristickou pohotovostní ztrátou Qztr, n [kWh·den-1]: 

 Stiebel Eltron SHW 200 S (objem 0,2 m3), Qztr, n = 1,4 kWh·den-1 

 Stiebel Eltron SHW 300 S (objem 0,3 m3), Qztr, n = 1,8 kWh·den-1 

 Stiebel Eltron SHW 400 S (objem 0,4 m3), Qztr, n = 2,1 kWh·den-1 

Tabelární výsledky této analýzy jsou zobrazeny v tab. 7.4 a grafický výstup je na 

obr. 7.5. 

Tab. 7.4 – Hodnoty SPF, počtu startů a doby chodu TČ pro různé velikosti 

akumulačního zásobníku 

Vn  SPF 
počet startů 

TČ 

doba 

chodu 

TČ 

[m3]  -  - h 

0,2 2,85 1403 392 

0,3 2,78 1074 402 

0,4 2,73 863 408 
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Obr. 7.5 – Průběhy SPF, doby startů a doby chodu TČ pro různé velikosti 

akumulačního zásobníku 

 Jak je patrné z obr. 7.5, se zvyšujícím se objemem akumulačního zásobníku klesá 

SPF [-], pokles ovšem není tak markantní. Při změně velikosti akumulačního zásobníku 

z 0,2 m3 l na 0,4 m3, klesne SPF o cca 0,1 [-]. Snížení počtu startů tepelného čerpadla je 

v tomto případě o téměř 40 %. 

Na obr. 7.6 je vyobrazena závislost SPF pro různé velikosti akumulačního zásobníku a 

hystereze nabíjení. 

 

Obr. 7.6 – Vliv velikosti zásobníku a teplotní hystereze na SPF 
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 S vlivem narůstající velikosti akumulačního zásobníku se SPF snižuje zhruba 

lineárně u velikostí hysterezí, u kterých je teplota tset,D ≥ ttv. U teplotní hystereze, kde je 

tset,D ≤ ttv je pokles SPF téměř zanedbatelný. 

6.3. Analýza referenční soustavy s připojením FV modulů 

 V této kapitole je zhodnocen přínos FV modulů použitým pro krytí spotřeby 

elektrické energie referenční soustavy. Analýza vyhodnocuje využitelné zisky z FV 

modulů v energetické bilanci referenční soustavy. V tabulce 7.7 jsou zobrazeny vstupní 

parametry pro výpočet elektrického výkonu FV modulů. 

Tab. 7.7 – Vstupní parametry pro FV moduly 

vstupní parametr označení hodnota jednotka 

sklon fotovoltaického článku β 45 ° 

azimut γ 0 ° 

zeměpisná šířka φ 50 ° 

emisivita zadní strany FV článku εFVz 0,2 - 

emisivita přední strany FV článku εFVp 0,9 - 

emisivita povrchu pod FV článkem εp 0,85 - 

absorpční plocha 1 modulu A 1,46 m2 

pohltivost FV článku α 0,95 - 

referenční účinnost článku ηr 0,1447 - 

teplotní součinitel výkonu článku βFV -0,0045 - 

snížení účinnosti FV článku s poklesem hodnoty ozáření ΔηG 5 % 

koeficient vlivu na ozáření k 0,031 - 

hodnota intenzity ozáření, ke které se vztahuje pokles 

účinnosti 
Gkp 200 W·m-2 

referenční hodnota slunečního ozáření GSTC 1000 W·m-2 

referenční teplota článku tSTC 25 °C 

součinitel modifikátoru úhlu dopadu bo 0,15 - 

účinnost přenosu elektrického proudu z FV modulů ke 

spotřebiči 
ηe 92,3 % 

 

Využitelná energie z FV modulů se stanoví jako 

EFV,used = min(EFV,sys ,ETČ, sys)          [kWh] 

kde je 

EFV,sys  elektrická energie vyprodukovaná FV moduly [kWh]; 

ETČ, sys  potřeba elektrické energie soustavy TČ pro přípravu TV [kWh]. 
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Elektrická energie dodávaná do soustavy  FV moduly se stanoví z 

EFV,sys = Q
e,sk

·  𝜏   [kWh] 

kde je  

 Q
e,sk

  produkce elektrické energie FV modulů snížená o ztráty přenosu 

elektrické energie [kW]; 

𝜏   celkový čas produkce elektrické energie z FV modulů [h]. 

Nevyužitelná energie z produkce FV modulů se stanoví jako 

EFV,uu= EFV,sys- EFV,used   [kWh] 

 Následující obr. 7.8 znázorňuje produkci elektrické energie FV systému EFV,sys 

[kWh], potřebu elektrické energie systému TČ pro přípravu TV ETČ, sys [kWh], 

využitelnou energii z produkce FV modulů  EFV,used  [kWh] a nevyužitelnou energii 

z produkce FV modulů EFV,uu [kWh] v průběhu celého roku při použití referenční 

soustavy pro přípravu teplé vody, tedy pro tset,H = 45 °C, tset,D = 40 °C, velikost 

akumulačního zásobníku Vn = 0,2 m3, se zapojením 5 FV modulů. 

 

Obr. 7.8 – Znázornění jednotlivých energií systému v průběhu roku 
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6.4. Stanovení pokrytí a SPF soustavy  

 Pro zjištění energetické efektivity soustavy pro přípravu teplé vody pro referenční 

soustavu (tset,H = 45 °C, tset,D = 40 °C, velikost akumulačního zásobníku Vn = 0,2 m3) je 

v následující analýze k této soustavě přidáno pole FV modulů. 

 Výpočet byl proveden i pro počet modulů 5, 10, 15, 20 a 30. Obr. 7.9 znázorňuje 

využitelnou energii z FV modulů EFV, used [kWh] pro různé počty modulů v průběhu 

roku.  

 

Obr. 7.9 – Průběh spotřeby elektrické energie systému pro přípravu TV a využitelné 

energie z FV modulů 

Pro energetické přínos FV modulů referenční soustavě je nutné stanovit SPF, který se 

vyjádří ze vztahu 

SPF= 
Q

HW

ETČ,sys- EFV,used

                  [-] 

kde je 

Q
HW

  potřeba tepla pro přípravu TV [kWh]; 

ETČ,sys  potřeba elektrické energie systému TČ pro přípravu TV [kWh]; 
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EFV,used využitelná energie z FV modulu pro přípravu TV [kWh]. 

 

Pokrytí spotřeby elektrické energie systému FV moduly se určí ze vztahu 

f = 
EFV,used

ETČ, sys

            [-] 

kde je  

EFV,used využitelná energie z FV modulu pro přípravu TV [kWh]; 

ETČ,sys  potřeba elektrické energie systému TČ pro přípravu TV [kWh]. 

Hodnoty pokrytí elektrické energie systému FV moduly a SPF pro různý počet FV 

modulů jsou zaznamenány v tab. 7.10. 

Tab. 7.10 – Pokrytí potřeby elektrické energie pro přípravu TV FV moduly a SPF 

počet FV 

modulů 

pokrytí 

spotřeby 

ele. 

energie f 

SPF 

 -  -  - 

0 0 0 

5 0,191 3,52 

10 0,256 3,83 

15 0,280 3,96 

20 0,294 4,04 

30 0,310 4,14 

 

 Na obr. 7.11 je znázorněna závislost pokrytí spotřeby elektrické energie systému TČ 

pro přípravu teplé vody v závislosti na počtu FV modulů. Je patrné, že zatímco při 

malém počtu FV modulů (5, 10, 15 FV modulů) se významně zvyšuje pokrytí spotřeby 

elektrické energie, rozdíl pokrytí energie při 20 a při 30 FV modulech je výrazně nižší.  

Obr. 7.12 zobrazuje závislost SPF [-] na počtu FV modulů.  
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Obr. 7.11 – Závislost pokrytí spotřeby energie na počtu FV modulů 

 

Obr. 7.12 – Závislost SPF na počtu FV modulů 

 Tab. 7.13 zobrazuje výsledky analýzy SPF pro optimální referenční variantu 

(tset,H = 45 °C, tset,D = 40 °C, velikost akumulačního zásobníku Vn = 0,2 m3) s FV 

moduly (5, 10, 15, 20 a 30 modulů) a pro velikosti zásobníku 0,3 m3 a 0,4 m3. Tab. 7.14 

zobrazuje energetické soustavy pokrytí f [-], pro tytéž varianty soustav. 
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Tab. 7.13 – SPF pro různé varianty soustavy 

SPF [-] 

počet modulů 

5 10 15 20 30 

- - - - - 

referenční varianta + FV moduly 3,52 3,83 3,96 4,04 4,14 

ref. var. + FV moduly (aku.zás = 300 l) 3,41 3,70 3,82 3,89 3,98 

ref. var. + FV moduly (aku.zás = 400 l) 3,34 3,62 3,73 3,81 3,89 

 

Tab. 7.14 – Pokrytí spotřeby elektrické energie pro různé varianty soustav 

f [-] 

počet modulů 

5 10 15 20 30 

- - - - - 

referenční varianta + FV moduly 0,19 0,26 0,28 0,29 0,31 

ref. var. + FV moduly (aku.zás = 300 l) 0,19 0,25 0,27 0,29 0,30 

ref. var. + FV moduly (aku.zás = 400 l) 0,18 0,24 0,27 0,28 0,30 

 

 Jak je z tab. 7.13 a tab. 7.14 patrné, že s rostoucím počtem FV modulů roste pokrytí a 

SPF, nicméně od zhruba 10 modulů je dodatečný přínos už velmi nízký. Zvyšování 

objemu zásobníku nijak nezlepšuje bilanci, naopak snižuje hodnotu SPF tak solárního 

pokrytí. 

6.5. Denní průběh energetických zisků a potřeby energie pro 

přípravu TV 

 Pro analýzu denní potřeby tepla, energie pro přípravu teplé vody a energetických 

zisků z FV modulů, byl vybrán jeden konkrétní den (1. duben). Jedná se o referenční 

soustavu s 5 FV moduly. Na obr. 7.15 je zobrazen grafický průběh potřeby elektrické 

energie pro přípravu teplé vody ETČ,sys [kWh], energetický zisk z FV modulů EFV,sys 

[kWh] a potřeba tepla pro přípravu teplé vody QHW [kWh]. 
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Obr. 7.15 – Potřeba elektrické energie systému pro přípravu teplé vody, energetické 

zisky z FV modulů a potřeba tepla v průběhu dne 

 Z obr. 7.13 je patrné že největší energetické zisky z FV modulů jsou v době, kdy je 

potřeba tepla a rovněž potřeba elektrické energie pro provoz soustavy relativně nízká, 

proto je energetické pokrytí soustavy s uvažovaným počtem FV modulů dne 1. dubna až 

44 %, ovšem roční pokrytí je pouze 19 % Využití elektrické energie z FV systému však 

zlepšuje výsledný SPF celé soustavy z hodnoty 2,85 na hodnotu 3,52. 
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7. ZÁVĚR 

 V diplomové práci byl vytvořen matematický model, pro bilanci fotovoltaického 

modulu, tepelného čerpadla a akumulačního zásobníku teplé vody v soustavě přípravy 

teplé vody v průběhu celého roku. Model, který vychází z hodinových klimatických 

údajů, byl navržen tak, aby bylo možné měnit okrajové podmínky výpočtu, tj. orientace, 

referenční parametry FV modulů, denní potřebu teplé vody, parametry tepelného 

čerpadla, parametry akumulačního zásobníku, příkony jednotlivých prvků soustavy pro 

přípravu teplé vody a různé nastavení regulace přípravy teplé vody. 

 První analýzou soustavy teplé vody tepelným čerpadlem bylo provozní chování při 

různé variantě nastavení hystereze (tset,H/tset,D ) nabíjení akumulačního zásobníku 

tepelným čerpadlem. Referenční zásobník byl o velikosti 0,2 m3. Pro požadovanou 

teplotu vody na odběrných místech ttv = 40 °C je hodnota optimálního nastavení 

hystereze nabíjení tset,H = 45 °C a tset,D  = 40 °C. Hodnota SPF u této varianty byla 2,85. 

 Další analýza sledovala vliv změny velikosti akumulačního zásobníku TV. Byly 

vyhodnocovány 3 varianty zásobníků o objemu 0,2 m3, 0,3 m3 a 0,4 m3. Se zvětšováním 

objemu zásobníku hodnoty SPF klesá. 

 V analýze kombinace soustavy přípravy teplé vody tepelným čerpadlem s FV 

moduly byly zkoumány varianty s různým počtem FV modulů od 5 ks do 30ks (plocha 

1 modulu je 1,46 m2). Významného nárůstu pokrytí spotřeby elektrické energie 

soustavy TČ pro přípravu teplé vody bylo dosaženo do cca 10 FV modulů, dále se 

zvyšujícím se počtem FV modulů roste pokrytí pouze nepatrně. S využitím 5 FV 

modulů pro referenční soustavu se zvýšil SPF  z hodnoty 2,85 na hodnotu 3,52, což je 

nárůst o cca 23 % při pokrytí potřeby elektrické energie na ohřev vody okolo 19 %. 
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PŘÍLOHA A 

Tepelné čerpadlo: WPF 5 E – Stiebel eltron (země – voda)  

 

WQA 
TOPNÝ VÝKON PŘÍKON TOPNÝ FAKTOR 

35°C 45°C 55°C 60°C 35°C 45°C 55°C 60°C 35°C 45°C 55°C 60°C 

[°C] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] - - - - 

-5 5,2 5,0 4,7 4,6 1,3 1,7 2,1 2,3 3,9 2,9 2,2 2,0 

0 5,9 5,7 5,4 5,3 1,3 1,7 2,1 2,4 4,5 3,3 2,5 2,2 

5 6,8 6,5 6,1 5,8 1,3 1,7 2,1 2,4 5,1 3,9 2,8 2,4 

10 7,7 7,3 6,8 6,5 1,3 1,7 2,2 2,5 5,8 4,3 3,1 2,7 

15 8,5 8,1 7,6 7,2 1,3 1,7 2,2 2,5 6,5 4,8 3,5 2,9 

20 9,4 9,0 8,5 8,1 1,3 1,7 2,2 2,5 7,1 5,3 3,9 3,2 
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PŘÍLOHA B 

Koeficienty pro stanovení množství připravované teplé vody 

měsíc φměs,i [-] 

1 0,0918 

2 0,0829 

3 0,0918 

4 0,0848 

5 0,0834 

6 0,0787 

7 0,0709 

8 0,0709 

9 0,0747 

10 0,0855 

11 0,0888 

12 0,0959 

 

hodina φh,i [-] 

1 0,005 

2 0,005 

3 0,005 

4 0,012 

5 0,025 

6 0,048 

7 0,063 

8 0,051 

9 0,041 

10 0,026 

11 0,026 

12 0,026 

13 0,026 

14 0,026 

15 0,026 

16 0,038 

17 0,044 

18 0,059 

19 0,079 

20 0,099 

21 0,107 

22 0,090 

23 0,053 

24 0,020 
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PŘÍLOHA C 

Fotovoltaický modul – München solar - Ü series Multicrystalline MSP 235AS - 30 

 

 

 

 


