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Tento přehledný Článek byl napsán v údobí mezi dvfima pro\ío. heliotechniku. výinoianýmJ 
událostmi: mezi seminářem: Slunečná energia a jej využitio, ktínnným 20.-23.kvítnn 1976 na 
Bezovci u Piešían а mezi jeminářem: С využití slunoční energie konaným v Karolinu KU v Praze 
dne 13.1C.1977. 

V tomto období doSlo к dalSímu mohutnému rozvoji heliotac.hntly», 7,vlá3tS v zemích mezi 
obratníky, jež disponují velkým a málo přetržitým příkonem slunoíní etwr^s. Avfiak ani zexě 
mírného pásma nejsou v heliotechnice bez Šance. 0 novech problémech, J?.ko Jsou např. foto-
elektrolytická Slánky, i o literatuře z r. 1977 jsou ve studii pouze zmínky, podrobněji bude 
o nich referováno v dalších pokračováních referátů o heliotechn.ice. 

Text je zaměřen jako úvod do studia heliotechniky (a solární energetiky) a zahrnuje: 
základní teoretická principy, příklady z fyziky atmosféry, jež mojí vztah к heliotechnice, 
základní technické aplikace, některé systémové vztahy mezi 3lunečnf a jadernou energetikou я 
nakonec jsou připojeny principy akumulace slunoSní energie v živá hmotě. 

Studie vychází ve 2 číslech časopisu ŮJV Atoirevuo a na ni fcuiou navizovat po^.račující 
informace z heliotechniky, tak jak se bude tento obor vyvíjet и паз i-v zahraničí a to o,-ít 
ve vztahu к jaderné energetice. 

Ke studii je připojen seznam literatury, kterou jo moir.o vypůjčit v Základní fcrihcwj 
Č3KA3 v ÍJV v Seži. 

3 статье разработан!» принципы возникновения анэргии излучения с: помочь» Г.ТШНЫУ ре:;кци? к а 
солнце, передача солнечно!5 энергии но згмлк, принципы измерзни? солнечно? э^гогии. Олисчно гео
графическое расположение техничяского использования солнечно?, энергии, особенно о 'ÍCCP. 

Лалее описаны типы солнечкыу коллекторов, типы преобразования эленентоп солнечного излуче
ния - электричество, присоединены некоторый отношения в систем» солнечно'' энергии - ядерная 
энергия. 

3 заключение описаны основные процессы пои аккумуляции энергии в растениях и уинотныг. 
Приложен список литературы, которая дает введение в гелиотехнику. 

The paper deals with the principles of radiation energy in the Sun duo to nuclear 
reactions with the transport of solar energy on the Sarth as well as with the principles of 
measuring solar energy. The geographical distribution of the technically applicable ener.ry 
is described, particularly with respect to Czechoslovakia. 

Further, the types of solar collectors, the types'of conversion elements for the solar 
radiation - energy conversion are described and extended by some systems relations as to'the 
solar anergy - nuclear energy conversion. 

In the conclusion basic processes in the accumulation of energy in plant3 and ani'.ala 
are described. 

A li3t of references introductory to heliotechnique Í3 included. • 



JAD2RNÁ ENERGIE ZE'SLUNCE 

l.'l. Vztahy Slunce- Země 
Využitelná zdroje energie na Zemi jooui 
1) fosilní paliva (což je "kondenzovaná"energie záření pomocí fotosyntézy'za sta

milióny roků) 
2) jaderná energie ze štěpných reakcí U, Th a některých transuranfi 
3) geotermální energie, anergie oceánu a''větru 
Zdroje 2) a 3) mají svůj původ kosmogonický, tj> ve vzniku radioaktivních izotopů po 
gravitačním kolapsu a v distribuci radioaktivních ložisek v zemská kůře. 
4) Přímá zářivá energie ze Slunce. 
Veškerá zářivá energie ze Slunce přichází've formě elektromagnetického záření různých• 
vlnových dálek (od rtg. záření o vlnová dálce 1 nm až po rádiová záření na metrových 
vlnách). Toto záření není jen zdrojem energie, ale také zdrojem veškerých informací o 
Slunci (jeho fyzikálních a chemických parametrech, jeho produktech atd.). 
SluneSní zářivá energie sehrála rozhodující úlohu při vzniku života na Zemi a při jeho 
vývoji v rostlinstvu a živočišstvu. 31unce ovlivňovalo a ovlivňuje zářením, ale i kor-
puskulárními proudy, nejen biosféru, aloi litoaféru, hydrosféru a atmosféru Země. 
Konečně gravitační působení Slunce mělo rozhodující vliv při vzniku a vývoji Země a má 
i nadále stálý gravitační vliv. 

1.2. Stručné charakteristiky slunečního záření: 
a) Viditelné záření 
Největší množství sluneční zářivá energie přichází,na Zemi ve formě viditelného a 
infračerveného záření. Tyto spektrální obory jsou pro využití v energetice na povrchu 
Země zatím nejpotřebnější* 
0 rozložení energie elektromagnetického záření ze Slunce podává informaci sluneční 
spektrum. Z energetického hlediska je nejdůležitější rozložení energie ve slunečním 
spektru. Metodika studia' slunočního spektra je vtlmi rozsáhlá a není ji nutno rozvádět 
na tomto mí9ťS, podrobnosti lze nalézt např. v .Je nutno poznamenat, že základní 
práce byly provedeny na Smithsoniin Observátory a na Astrofyzikální observatoři v Postu-
pimi. Starší měření rozložení energie ve slunečním spektru jsou např. v ' ̂ ' . Další 
měření 'jsou uvedena v pracech: Plaskettově, 1923 (rozsah spektra 400 - 668,7 nm , 
rettitově, 1931-39 (rozsah spektra 2920 - 7C0f)ii 5/. 
Sluneční spojité spektrum je na obou svých koncích podstatně omezeno ("uříznuto"), což 
je způsobeno intenzivní absorbcí v pásech plynů 02, Oj, HgO a COj, jež jsou obsaženy. 
v zemské atmosféře. 

f • • • • ' • • • 

1.3. Hranice slunečního spektra 
Hranice na infračerveném konci slunečního spektra se řídí podle použité metody'indikace. 
Fotografická indikace dosahuje k 130C nm. Fotocely s katodou z Pb3 dosáhnou hranice 
350j? nm, po hranici 380p HÉ dosáhne bolometr. Jěření ovsem musí být provedeno 
• některém pásu propustnosti atmosféry* 
Hranice slunečního spektra na ultrafialovém konci spektra je ostře •ymtzena absorpčními ' 
pásy ozónu. :.íěření u.v. spektrogřafy a spektrofotometry byla prováděna už z pozemních 
stanic na horských observatořích (Ootz, Regenor, Mayar, Stolí), ale-teprve raketové vý
stupy zachytily u.v. spektrum Slunce až po 210Jp not (poprvé R. TouSy a J.H. Oberly 1946)^. 
Pokles intenzity kontinuitního spektra v u.v* oblasti je velmi značný, mezi vlnovými 
délkami u 3 94 nm je to na C,5 intenzity* u 29 2,2 nm již na #~ta- • Z vidi
telného rozsahu Slunečního spektra ubírají•FřaUetthofirovy abiorbční Čáry*v průměru 
1,6 % energie. (Provedftii korekce na extinkci). 
a infraSarveným koncem slunečního Spektra pak navazuje rádiové záření Slunce na centi-

metrových a metrových frekvencích, velmi významné pro studiu* fyzikálních dějů na 
Slunci, jež věak pro využití sluneční energie neaá význam* Rozložení energie ve vidi-
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telnám oboru slunečního spektra (350 nm - 650 nm) jo zjednodušeně znázorněno na obr. 1 • 
(vztaženo na střed slunečního kotouče). 

1.4» Celková záření Slunce, sluneční konstanta 
Sluneční konstanta byla zavedena Si, Pouilletem v r. 1837 Jako míra celkového záření 
Slunce. Je to množství energie, kterou obdrží za 1 minutu 1 cm plochy, která je posta
vena komo ke svazku paprsku dODadajíbích ze Slunce, a to ve střední vzdálenosti 
Slunce- Země (149,5 . 10 km) (množství energie se integruje přes viechny vlnová délky 
a přes cely* sluneční kotouč). Zpravidla se vyjadřuje v (g)cal. cm . min . Její mě
ření zahrnuje četné instrumentální problémy. Sluneční záření pronikající atmosférou se 
totiž kvalitativně i kvantitativně mění. Není zde aplikovatelná pouhá eliminace extinkce. 
Současná hodnota sluneční konstanty Kg s 1,98 - 2,CC7 ^eal.cm^.min"1. 
Na problémy měření sluneční energie navazuje kapitola 4.1. 

2. Mikro a makroatruktura Slunce, 
Slunce je největší plasmový* útvar v blízkém okolí Zorně. Pro jeho energetickou bilanci 
potřebujeme znát jeho základní parametry: 

vzdálenost d s 149»597 89a km + 10 kra 
hmotnost m = 1,989.1033 s poloměr. R = 6,9599.1C1C cm 
průměrná hustota = 1,4C9 g/cnr 
zářivost , 3,827.1033 epg.s"1 

2.1. Model Slunce '• 
Nejjednodušší model Slunce (průřezu Sluncem,vEddingťonův model) odvodíme za použití 
zákona zachování momentu: integrální tlak plynu na urCitám místě ve Slunci musí udržet 
hmotu nad tímto místem. Maximální tlak je pak ve středu sluneční koulo, kde 

• _ O m 2 
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při čemž t je centrální tlak , O - gravitační konstanta, m - hmot» , R • poloměr 
~ te = 10.109 atm = 10,13.10 4 Pa. Tuto hodnotu j» nutno korigovat, pak obdržíme 

tc ^ог = 17.109 atm = 17,9.1c1* Pa. Při tomto tlaku je v nitru Slunce teplota = 
- 13,7.107е К. Za těchto extrémních podmínek interagujl částice sluneční hmoty (protony, 
neutrony). Hustota táto plasmy s 90 g/cnr. Rychlost částic je řízná. Složení sluneční 
hmoty: 70 % H, 28 % Не, jiných plynů 2 %. Ve středu Slunce dochází к jaderným reakcím 
(podrobněji níže), při nichž vzniká svítelné (fotonová), vlna, jež má nejdříve frelwenci 
rtg. záření, které se přemění na viditelná záření a aíří se od středu Slunce po dráze 
700.C00 km к jeho povrchu a dále do kosmického prostoru. 

2.2. Mechanizmus interakcí částic ve Slunci 
Vodík, jenž tvoří vCtSinu sluneční hmoty, je véechen" ionizován. Nejčastější reakcí je 
spojení 2 protonů, při čemž částice musí překonat velké odpudivé síly(coulomhovská 

(bariéra, závisející na teplotě plazmy). Snorgie pro překonání coulombovskí bariéry = 
= 1.10 eV. Částic* plazmy spolu integrují, a to za 1 sec. 10"*°. Počet protonů ve 
Slunci = 105 . Protony interagují mezi sebou.proton-protonovým řetězem, při němž vzniká 
pozitron 9 neutrino, lozitrony aniiiilují za vzniku fotonú^po určité dráze so prodlužuje 
jejich vlnová délka na záření 0,2 nm (viz níže). 
Na mikrostrukturu Slunce navazuje jeho makroatruktura (struktura sluneční atmosféry: 
chromosféra, fotosféra, korona í, P; dále dynamické útvary:, fakulo, spikule, \protuberan-

• ce, erupce (a jejich fyzika)); tyto útvary nebudou dále diskutovány, pokud bude o nich 
zmínka, pak viz '• 8» 9» 10/. 

2.3. Jydarné reakce ve Slunci 
Modelů Slunce existuje již více, nastínili 'jsme však pouře zjednodušenou verzi jednoho 
z nich (Sddinjjtcnova). Jestiiže зэ poxocí^tohoto modelu snažíme vypočítat energetickou 
produkci Slunce (na podklade termodynamických, gravitačních nebo čistě che-aickýčh po
chodů), dojdeme к zévílru, že žádný z těchto pochodu nevyjadřuje způsob produkce olunoř-
ní oner^ie. Od 4C let naóeho století víme, a jak teoretické práce tak pozorování to 
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potvrzují, Že zdrojem energie v nitru Slunce mohou být jediní jaderné reakce» Pokusíme 
se nastínit základní z nich. 
,Aby dcilo к jaderné reakci 2 jader, musí mít obě dostatečnou kinetickou energii, aby 
so mohla setkat a aby překonala vlastní elektrostatickou bariéru (při přiblížení na 
vzdálonoat i fermi (1 t » ~-jS = l"5 m% Pakj*ř,gvládneDřitaŽliy,ost jader. 
Pro pravdSpodobno3t 'táto reak!8 platí: ,« _ e-2|/7v™2__) JL?5l?žAl. 

I H^+flg" h i " " 
kde Mj je hmota pohybujícího se jťidra, Z^ Jeho náboj, S jeho kinetická energie, M2 je 
hmota jádra v klidu, Zg jeho náboj, h - Planckova konstanta, t - elemontární náboj. 
Pravděpodobnost interakce jader tedy klosá rychle s klesající energií pohybujících se 
částic. Z tohoto důvodu v nitru Slunce přicházejí v'úvahu jen reakce mezi protony a 
lehkými jádry. Výběr jader určitých izotopu je pak "souhrou" mezi jejich kinetirkou 
energií, dobou Života a pravděpodobností záchytu. Proto všechna jádra těžáf než ̂ N 
Cs výjimkou *F) nepřicháztjfpro jaderné reakce ve 31unci v úyahu, protože všechna mojí 
deláí dobu života než Slunce (.ťu > 2.10' let), Jako "otavívo", ale i "palivo" lze tttuy 
vybrat tato jádra: 2H, 3H, 6Li, 'Li, 78e,'.9Be, 9B, U B . Jejich doba života je vjak tak 
omezená, že při neprňběžnó reakci by doúlo к explozi Slunce, stalo by se explodující 
novou. Proto musímo předpokládat, že lehká jádra jsou ve .Slunci průběžně produkována 
jaderními reakcemi. Reakce ^He + .!e — — • 'Be nevede ke otabilnímu produktu, 'Be se 
rozpadá na protony. Reakce 4He + И — - Ь ?Li vede rovněž к no stabilnímu produktu. 
Máme tedy důvod předpokládat, že ve Ulunci jsou velmi vzácná jádra lehčí než C, 
a výjimkou Hiá Не. Jádra B, 3e, Li jaou hojnfijěí vůči jádrům C, C, !I asi v poměru . 
1 : 10 . Pro produkci energie ve Slunci tedy zbývají jádra II, С а >;. Jejich jaderná 
reakce poprvá nejvěéatraněji studoval Н.Л. Bethe v'r. 1939 á vymezil dva způsoby 
jaderných reakcí, během nichž vzniká sluneční energie: proton - protonový řetězec a 
С - N cyklus. 
a) H + H cyklus poskytuje nojdřívo deuteron, který se záchytem protonu přemění': 

\n • JH —* \ь • t+ 
2D *• 1H > 2l!e 
1 1 2 , 

Tato základní reakce může pokračovat některou z následujících větví: 
a) ^He + \n > ̂ Li * ghte • С 
b) -j л ^ 7 ^ 7 . . + .. ' ~ posi tron 

Ые + ÍHe — > ÍBe — > 7LÍ + t • »» 4. «. . 
2 c 4 J w у . - neutrino Ilii • \H —-> 2 \ tle 

c) Île + С > i? 

^T • JH — > ^He 

Při váech dalších úvahách ae nedostaneme za jádra gHe* Musíme tedy konstatovat, že 
jadernými reakcemi vzniká ve Slunci téměř jen helium. Teprve na 102'* jader «Не 
vzniká jedno jádro gC. 

b) Cyklus С - M je popsán tímto reakčním schématem: 
1 2 f • ! H 6 C * 1 H --> u» 

^ N - - * ^ C + V • * 
1 б с + i H --* ^ 

> 

^ N • JH --* 12С • *Не 
óchema jasně ukazuje, že v tomto cyklu ее С neustále regeneruje za vzniku «Не ze 
4'jII. Jádra uhlíku zde mají funkci "katalyzátoru" jaderných reakcí. Kdyby, na konci 
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reakčního ochoraatu vznikal s t a b i l n í | o v procentuálním přebytku, pak by se cyklus za
s t a v i l ( teprve na 10 6 reakcí vzniká jedno 16,C př i reakci 1gK • | н ~ » ^ C + £lle). 

V součaanoati exis tuje nSkolik navržených řetězců, nejen uvedené dva základní , a ty 
se jeStS dále vě tv í . 1 1 Q / 

1 2 / 
V r. 1975 publikovali A.3. Severny з V.A. Kótovém a T.T. Capem ' a J.F. Hrooka, 
Q.R. Iaaak а П.В. van der Heay své práce o změnách 3lun3Čn£ho průměru. Koncem roku 
1975 publikoval R.K. Ulrich práci o vztahu luminosity з1ипсе k neutrinové bilanci . 
Tyto tři práce daly podnět k obsáhlé diskusi uvedených problému, ale závěry zatím ne
byly vysloveny nebo nejsou (tfinitivní. Výsledky diakuoe vSak mohou mít vliv na další 
vývoj sluneční fyziky. 

3.1< Přenos energie ze olunce po hranice zemaké atmosféry 
Přenos olune6ní enorgio s povrchu Jlur.ce (fotosfiry) meziplanetárním prostorem k 
a) hr?r.icím zemské atmosféry a pak b)" vrstvami zemská atmosféry k zésskímu povrchu 
není nijak jednoduchým dějem. V obou proatrech a) i b) dochází k disperzi a absorpci 
slunečního záření na molekulách i pevných konglomerátech a dále k polarizaci záření. 
Po dopadu na гетзку povrch se část dopadnuvšího záření absorbuje, absorbující prostře
dí зе ohřeje a zpětně vyzařuje Sást přijaté sluneční energie. V přízemní vrstvě atmo
sféry se ustavuje radiační rovnováha. Tato fáze má podatatr.ý význam pro sluneční 
energetiku. 
Vsimeme si nejdříve bilance slunečního záření v proatoru(a). 
Sluneční záření z fotoaféry (již v-optickém oboru) projde chromoaférou a korónou. 
• V chromosféře dojde к absorpci, ke vzniku Frauenhbferových čar, čímž "ubude aai o 
8,3 1 integrální energie záření . Dále by bylo nutnď odečfat ztráty sluneění energie, 
vzniklé rozptylem na částicích meziplanetární hmoty (také v koróně). 
AS do r. 1946 nabyly přesně známy hodnoty sluneční radiace v ultrafialovém oboru 
spektra. Teprve :něření provedená raketami a umělými družicemi tyto hodnoty doplnila » 
Velikoat energie v infračervené oblasti slunečního apektra pro mimozemskou oblast hýla 
stanovena výpočty a měřeními Smitsonianaké observatoře poměrně záhy (192C - 22). 

3.2. Tranasort sluneční energie v z-зтзке atmosfér» 
.Testě komplikovanější vztahy než v meziplanetárním prostoru nastávají při příchodu 
sluneční energie zemskou atmosférou (prostor b) ). V ní interaguje sluneční záření 
s etor.y a molekulami plynů skládajících vzduch, s vodními parami, a prachem anorganic
kého, organického i kosmického původu a konečně з vodou v pevná (krystalky leJu a sně
hu) i kapalné fázi (různé formy ka;>ek odlišných velikostí). Druhy interakcí J3cu peatrá. 
Může jít o absorpci, rozptyl (difúzi), odraz (reflexe) a jejich kombinace. « 
?ro sluneční energetiku má největší význam interakce- slunečního záření s mraky. Úbytek 
sluneční energie v zemská atmosféře tedy velmi kolísá, od několika % do několika desí
tek 'i, (při silných, vícenásobných mrakových vrstvách). Podrolnojti o transportu slu-
rfeční energie v zemské atmosféře lze nalézt v г . 

x/ Vztaženo na celý гсгзаЬ spektra. 
Hodnotu úbytku lze snadno vypočítat z teploty fotoafiry б.ССС°К а z doplněného 
otefan-Boltzmanova vztahu: .• _ 4 ř í r „.4 r 

0 • 4 R2 R* 
kde je r - poloměr olunce, R poloměr oběz.dráhy 2emě, tř - radiační konstanta 
( O ^ í M O " 1 kal/cm .min). Ostatní veličiny se dosadí z tabulak "uldersových ^ / 
vyjde 3* = 2,16 kal/cín .min. Z toho 0.19 kal/cm2.min ^ 6,9 % 
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4.1. "zření sluneční nnergio 
Měřením alunoční enorgie se zabývá meteorologická a aplikovaná (tochnii.ká) aktinometrie. 
Dnoo je tento obor vybaven řadou aktinomotriu.ých přístrojů, z nichž lze vybrat noj-
vhodnťSjáí zařízení pro daný účel. 
Aktinoraetrické přístrojů lr.e v zásadě roisdólit r.a ty, JoS mí*í absolutní hodnoty o na 
příatrojo měřící relativně. Dále зе dají a.ttino..,etry roudčlit podle polohy sr.ěříсího 
čidla. Většina aktinometrů je spojena s elektrickou nebo alespoň mechanickou registra
cí (aktinografy). 
Měření sluneční energie aktinometry zahrnujy řadu problémů jak teorotick,/'cli, tak i prak
tických. Podrobnosti vis v 16,17,lB,19/# 
Aktinometry se dělí na 
1) pyrbeliox.etry, tj. přístroje jež měří m.ncžství ?n-;rgie vyzařovaní jen 'il>jr.;5ní:a 

dÍ3kem (bez polosTéry oblohy) a je:: j :ou montovány na paralaktir !:<5 mentíži, aby 
mohly průběžně sledovat denní pohyb Slunce, dále na 

2) pyranoxotry, jež moří množství sluneční energie dopadající na vederovneu plochu a 
; 3) ostatní typy, jež j icu zpravidla přechodem mezi 1) а 2). 
Odpovídající přístroje з elektronickým zesílením а registrací se .-.ozývají pyrbeliograf, 
pyranograf atd. (Helicgraf• /např. Campbellův«jto'/.23ňv/ jo přístroj pro zaznamenávání 
slunečního svitu /jeho dálky/) 17>1<з/. 
2 aktinoraetrických přístroj'^ зе dotkneme 4 typů а to z tich divoíú, Ле зс jich v Č3JR 
bu3 dříve nejvíce používalo, tedy zúčastnily se na vytváření statistického materiále, 
nebo 2e jsou do3Ud nejvíce používány. Dále j) nutno je poznat z toho divodu, 2e />ří-
klady v tomto článku byly registrovány na tichto přístrojích. 
Ze starších typů je to pyranoí.etr Řobitschív. 
Měřícím čidlem jsou zde 3 oceloví pásky, tvořící ohdjlník o rez^urech 7'CxGC mm. Jířední 
разе к je pokryt černou matnou barvou, krajní pásky jsou bílá. Dopadá-li na pásky slu
neční energie (přímá ze slunečního disku a rozptýlená z oblohy), prodlužuje ле раз -к 
pokrytý černí jinak než bílé разку а rozdíl зе pře vád! pákovým r.c cháni zrnem r.a regis
trační válec, měřící čidlo je nadkryto polckulovým skleněným chráničem. 
Robitschův pyranograf býval (asi do 'r. ) staničním aktincgrnf«m ve střední 3vrcpě. 
Syni je nahrazen termoelektrickými přístroji. Jeho výhodou jo jednoduchost a z tcho. 
plynoucí bezporuchovost a snadná obslv.ha. Jako nevýhoda so i.vádí malá citlivost 
(geirvačnoot), avíak и dobře zhotovených a seřízených кили je 3etrvačnoit< ] min., 
ačkoliv někteří praxeny uvádějí 5 - 1 3 mi;;. 

Pyranometr (pyranograf) Jánijevsk'ího J2 konstruován na principu termočlánku -nanjanin 
(80 % Си, Mn, N'i5-kon3tantan (50 "!• Си, .'li, Mn-přímČa). Těchto terse článkový с^.рагЛ 
obsahuje čidlo přístroje asi ЙС - ICC. V rovině meřícího plato jsou •termočlánky uspo
řádány bu3 do čtverce (jtará varianta) r.ebo do mezikruží (novější typ) a jocu zajojony 
zaaebou. Povrch plato je nabarven matnou barvou černou a bílou (V.gO bu5 ánchovpiccvě, 
nebo v podobě mezikružní .Šachovnice, černá plouky zakrývají teplé spoje, bílé zakrivají 
3tudené 3poje. 'Plato je uloženo na stojánku s masivní trojnožkou, v jejíž c-ae se nalézá 
pouzdro -.a 3ilikagel. Plato je přikryto skleněnou polokoulí, přes níž se nanazu/e plecho
vý poklop (pro kalibraci "slunce-s.tín"). Vedení z termobaterie'se připojí к registrační
mu milivoltrcetrti. Ke 3t.itivu bývá připojeno stínítko к odstínění Slunce za áčelem měření 
rozptýleného záření. Pyrnnomctr Jani-Jevského se používá hlavně v 3JJR, čoJR, NDR a dal
ších státech. Ve vidlicOiátt . závěsu se dá použít také jako albedometr (měří se množství 
energie odražené od povrchu /půdy, pí-зки, rostlin, vodní plochy/ a množství enjrgio od 
jlunco a blohy a 3tanoví se jejich poměr). V Cordanově závěsu se používá pro-ťiěaly • 
oceánografické. Je dostatečně citlivý, doba reakce C,l - 0,C5 зес," má v.lak nevýhodu 
ve spatné utěsnitclnoati skleněného krytu (pokud pracuje kontinuelně v přírodě), .lálo 
j/^nutno přidávat korekční kotouče. Výhodou jo o.nadnS přizpůsobení v terénu. 
Pyranograf firmy Kipp "i Zóno "Jolirimetr" 
Tento typ aktinografu je zalomen na principu termobaterie z "termos!oupků", tj. pari 
destiček z manganinu a.konatintonu. Má dvojitý zlopjený skloněný kryt, registrace pomocí 
ailivoltmfitru. Pohodlní! зс dá kalibrovat. v terénu, je dobře použitelný. Byl přijat jnko 



standardní,pro Mezinárodní rok biologická spolupráce» 
Pyranograf s galvanicky zhotoveným termosloupera (Ústavu pro stavbu přístrojů Akademie 
v6d NDR) "1'/ 
Tento přístroj je variantou pyranografu s termočlánkovým Čidlem, jež tvoří spirála 
z konstantanu o průměru drátu asi 60*10"^ cm, která se galvanicky pokryje z poloviny 
vrstvičkou modi o sílo asi 2.10~* cm, čímž vznikne velmi citlivý teraoaloup o 50 
Článcích konstantan-Cu. Sloup je uchycen na destičce z anodicky oxydovanáho AI o aíle 
60Aim. Celek je fixován pomocí součástí z umělých pryskyřic, výsledná měřící plocha 
má rozměry lCxlC mm» Další mechanicko* součásti jsou podobná jako u obou předcházejí
cích pyranometrů. 
Tyto přístroje bývají montovány v páru (jako pyranometr a efektivní pyranoraetr 
/tj. pyranometr s polokoulí propustnou pro i.5. záření/), "ontéž má ofukovací zaří
zení na stlačený dusík, což umožňuje kontinuální ročření (odstraňuje orosení a ojínění). 
Kromě popsaných typu aktinografů existuje celá řada jednodušších nebo složitějších 
aktinometrických přístrojů, avšak pro praktické mCření sluneční energie za účelem je
jího technického využití jsou výie uvedené p'-fstroje nejvhodnější. 
Kalibrace aktinometrů 
Shora popsané 4 aktino^rafy joou ovíem přístroje pro relativní .:.Sření, to znamená, 2e 
je nutné je kalibrovat pomocí některého absolutního aktinomotru, např. Angstготоva, . 
Abbotova nebo Michelson-:.!artenova. Při tom se stanoví cejchovací faktor. ':•» 
Kromě toho jo nutné provést kalibraci pomocí nastavení na #světlo-9tín", při Čemž se 
skleněný kryt aktinogřafů pokryje hemisferickým kovovým poklopem, nepropouůtějícím 
ani tepelné záření, ani světlo. Chyba jednotlivého měření pro denní sumu energie nemá 
přesáhnout £ 5 Г;, u kalibračního faktoru má být chyba v mezích £ 2 5». 
Kromě toho každý nový typ pyranometrů (nová konstrukce) musí být kalibrován na pod
kladě 4 - 5 národních aktinometrických sítí * . "odrobnooti o kalibraci alitinometri 
lze nalézt v 1 6 /a l9/* 
Aplikace aktinometrů 
Aktino:netry, především pyranometry, se používají jolnak pro mčření aluneční energie/ 
/čas/ plochu, jednak je lze použít pro prognostické účely. Využití pro prognostické 
účely není zatím příliS propracováno, zvlájtě pro .,raxi, ale vo spojení se snímky 
oblačnosti a pohybu front z družic může sehrát důležitou úlohu pro předpíeli v helio-
tec^nice a helioenergetice. 
Pro ilustraci je připojeno nakolik příkladů г meteorologicky zvláště pozoruhodného 
r. 1976. Ukázky byly registrovány Bobitschovým pyranografem v Prase 1С, í-ihr-aďnÍT. 
:*ě3t6-východ ve výšce 12 m nad parkovým trávníkem» 
Obr. 2 z 4»7»1976 ukazuje denní chod pyranometrů za bezmračné oblohy 
Cbr. 3: pr*o porovnání je znázorněna teoretická křivka energie-čaa pro datUT. 13.7. 
Cbr. 4: z 1С.4.1976 ukazuje zvýjení zákalu před příchodem studená fronty, tipkou je 

vyznačen pokles transparence atmosféry 
Cbr.5: z 12.9«1976 ukazuje zvýšení zákalu přel příchodem studené fronty. Šipkou je 

vyznačen poklos transparence ataoaféry 
Dalo je připojena skica situace na fotografii z družice NOAA z 10.4.1976 (Obr. 6) 
a z 12.9.197Ó (Cbr. 7) po přechodu studené fronty. 
Z икагек je ;>atrno, že systematické srovnávací kvalitativní i kvantitativní studium 
:norfolo.íjie aktinojjrafických křivek, snímků oblačnosti (a front) z družic a,situace 
velkopočasí z přízemních i vlakových meteorologických map poskytne velmi uSitoČné 
podklarjy ;-.ro prognostickou službu v heliotechnice. 
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