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Zkouška je písemná a ústní. Zkoušená látka vychází zejména z laboratorních úloh, ale též z cvičení,
přednášek a z exkurzí.

1. Sluneční záření, ozáření skloněné plochy, globální záření, přímé a difúzní záření, albedo [1, 2].

2. Kolektorypropřípravu teplévody: základní typykolektorůa jejichúčinnost v závislosti naozáření
a teplotě, použití různých typů, účinnost kolektorů (teoretický výpočet, experimentální určení),
prahové ozáření [1, 2].

3. Fotovoltaický článek: voltampérová charakteristika, pracovní bod, kvantová povaha světla, páso-
vá struktura polovodičů, p-n přechod [1, 2].

4. Větrnáenergie: typy větrných turbín, princip činnosti, účinnost, výkonová křivka, koeficient využití
VE [1, 2, 5].

5. Spalování biomasy: výhřevnost, vlhkost, účinnost spalování, analýza spalin, kalorimetrické určení
účinnosti[2, 3].

6. Výroba a využití ušlechtilých biopaliv: bioplyn, bioetanol, bionafta, [2, 13, 15, 16]

7. Jaderná energie: řetězová štěpná reakce, princip reaktoru, jaderné reaktory (typy), školní reaktor
Vrabec, přírodní reaktor v Oklo [2, 7, 8].

8. Přirozená radioaktivita: α a β rozpad, aktivita, poločas rozpadu, ionizující záření - jeho detekce a
analýza, dávka [1, 2, 7]

9. Solární chlazení (princip): sorpční, absorpční, s fotovoltaikou [1, 4].
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