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Abstrakt 

 
 Bakalářská práce představuje základy fotovoltaických článků a panelů. V práci jsou 

představeny jednotlivé diagnostické metody, které jsou používány pro detekci defektů 

fotovoltaických článků a panelů. Cílem práce je navrhnout měřicí pracoviště, které bude 

schopno detekovat jednotlivé vady a určovat jejich vliv na celkový výkon. Na konci práce 

je vybráno 5 panelů, které byly podrobeny měření elektroluminiscenční metodou a dále 

metodou FLASH, která byla provedena na pracovišti ČVUT Praha. 

 

Abstract 
 
BachelorQs thesis introduces basics of photovoltaic cells and modules. Diagnostic methods, 

which are used for  detection of defects of photovoltaic cells and modules, are introduced. The 

aim of thesis is to propose measuring system, which will be able to detect particular defects and 

resolve their effect on total power. In the end of thesis there are 5 modules choosed, which have 

undergone measurement by electro-luminiscence method and FLASH method, which was 

realized at CTU Prague. 

Klíčová slova:  

 
Fotovoltaický panel, fotovoltaický článek,  FLASH test, elektroluminiscence, diagnostika.  
 

Key words 

 
Photovoltaic panel, photovoltaic cell, FLASH test, elektroluminiscence, diagnostik.  
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Úvod  
Úvod práce se zabývá základním představením historie fotovoltaických článků, jejich výrobou 

a následnou kompletací pro vznik fotovoltaických panelů. 

  S rostoucím počtem fotovoltaických elektráren složených z fotovoltaických panelů roste i 

poptávka po pracovištích zabývajících se detekcemi vad těchto panelů. Pracoviště by mělo odhalovat 

defekty způsobující pokles výkonu fotovoltaických panelů. 

Úkolem této práce je návrh pracoviště skládající se z FLASH testu a detekcí materiálových vad 

pomocí elektroluminiscence.  

Pomocí elektroluminiscence se odhalují materiálové defekty na fotovoltaických článcích vzniklé 

výrobou nebo kompletací při sestavování celých panelů.  Pomocí této metody však není možné určit 

pokles výkonu vlivem těchto vad. 

FLASH testem se za využití několika krátkých nebo jednoho delšího záblesku pomocí výkonné 

výbojky měří volt ampérová charakteristika. Pomocí této charakteristiky lze následně určit výkon 

daného fotovoltaického panelu nebo článku. Srovnáním naměřených výkonů s výkony udávanými 

výrobcem lze určit pokles výkonu. 

Předposledním bodem je představení jednotlivých výrobců komponent, které by byly vhodné 

pro vytvoření takového to pracoviště. Od každého výrobce je uveden příklad měřicích zařízení jejich a 

následné zhodnocení vzhledem k využitelnost v tomto projektu.  

Závěrem je zde uveden příklad měření fotovoltaických panelů pomocí elektroluminiscence a 

FLASH testu a následné vyhodnocení. 
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1 Základní pojmy ve fotovoltaice 
 

1.1 Fotovoltaický článek 

Fotovoltaický jev byl objeven francouzským fyzikem Alexandrem Edmondem 

Becquerelem při experimentech v roce 1839. První sestrojení fotovoltaického článku se udává 

v roce 1883 Charlesem Frittsem s účinností pod 1%. Výroba spočívala v potáhnutí 

polovodičového selenu tenkou vrstvou zlata. V roce 1904 fotovoltaický článek popsal Albert 

Einstein, který obdržel za téma „práce pro rozvoj teoretické fyziky, zejména objev zákona 

fotoelektrického efektu“ Nobelovu cenu. Dnešní podobu fotovoltaického článku vytvořil Bell 

Laboratories při experimentu s dopovaným křemíkem. U tohoto pokusu byla objevena jeho 

vysoká citlivost na osvětlení. Účinnost se pohybovala kolem 6%. Od roku 1957 se začaly 

fotovoltaické články používat hlavně na družicích a k napájení těžko dostupných míst, 

například ropné plošiny v Mexickém zálivu. Vystřídaly doposud používané akumulované zdroje 

elektrické energie. Dnešní účinnost se pohybuje kolem 15-17 %. Hlavní proměnnou jsou tady 

výrobci a jejich technologie výroby. Existují i solární články s daleko vyšší účinností. Tyto 

články se však pohybují ve zcela jiné cenové kategorii a nejsou tedy tak dostupné a rozšířené. U 

těchto článků se využívají materiály, jako jsou Arsenid Galia a Kadmium Telurid. Další 

kategorií jsou články takzvané Tandemové. Jak už bylo zmíněno, hlavním kritériem jejich 

dostupnosti je cena. V našich podmínkách se využívají články na bázi křemíku, a to díky jeho 

cenové dostupnosti a jeho vlastnostem, které jsou detailně prostudovány. [1] 
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1.1.1 Princip fotovoltaického článku 

Ve fotovoltaickém článku probíhá přímá přeměna světelné energie v energii elektrickou. 

Tento jev probíhá pomocí fotovoltaického jevu. Fotovoltaický jev má dva hlavní principy, a to 

vnitřní a vnější. U fotovoltaického článku využíváme první z jevů, jev vnitřní. Hlavním 

stavebním kamenem je PN přechod. Ten se skládá ze dvou částí, první je tvořena z elektronové 

vodivosti typu N obsahující křemík s příměsí fosforu. Druhou část tvoří děrová vodivost typu P 

vyrobená z křemíku s příměsemi boru (B) nebo stříbrnou (Ag) mřížkou s příměsí hliníku (Al). 

Při ozáření dojde ke generaci elektricky nabitých částic párů elektron a díra. V PN přechodu 

jsou elektron a díra oddělovány, což má za důsledek napěťový rozdíl mezi kontakty 

fotovoltaického článku. Jedním z hlavních parametrů fotovoltaického článku je možnost 

pohlcování světla v co nejširším spektru vlnových délek. Na článek musí dopadat foton o 

energii aspoň 1,1eV, jinak nebude absorbován a článek nebude fungovat. Při dopadu světla na 

fotovoltaický článek, protéká mezi elektrodami stejnosměrný proud (pokud je článek připojen 

na spotřebič, jinak je mezi svorkami napětí 0,5-0,6V), který je přímo úměrný výrobní 

technologii a ploše článku. Každý článek dnešní doby je schopen vyrobit asi 0,5V.  

 
Obrázek 1 Ukázka principu PN přechodu u fotovoltaického článku, obrázek níže znázorňuje 

fotovoltaický článek  [2]    
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1.1.2 Materiál pro výrobu solárního článku 

Hlavním používaným materiálem pro výrobu solárního článku je křemík, vyráběný buď 

z oxidu křemičitého, nebo se využívá recyklovaný křemík z elektronických součástek 

využívajících křemíkových součástí. Prvním úkolem je přetavení křemíku při teplotách okolo 

1450 °C, kdy se zbaví nečistot a vznikne polotovar vhodný k dalšímu zpracování 

v elektrotechnickém průmyslu. Čisté křemíkové krystaly se rozřežou na pláty o tloušťce 

300 Lm. Fotovoltaický článek se skládá z PN přechodu a ten je tvořen dvěma křemíkovými 

vrstvami.  

První je dotována fosforem (P) a z tohoto důvodu nadbývajícího elektronu se získá 

kladný náboj. Díky tomu první vrstva tvoří polovodič typu N. 

U druhé vrstvy je potřeba použít prvek, který má o jeden elektron méně, aby se docílilo získání 

polovodiče typu P. Toho lze dosáhnout přidáním stříbrné (Ag) mřížky s příměsí hliníku (Al). 

Mezi těmito vrstvami se díky rozdílu elektronů mezi jednotlivými vrstvami tvoří PN – 

přechod. [3] 
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1.1.3 Solární – fotovoltaický panel 

Z předchozího úryvku je zřejmé, že jeden článek dokáže přeměnit pouze 0,5 – 0,6 V. 

Takto nízké napětí je pro většinu aplikací a další práci nevyužitelné. Proto se články spojují do 

sérií nebo paralelním. Zapojením celkové napětí závisí na počtu a velikosti fotovoltaických 

článků. Takto spojené články se pak nazývají solární nebo fotovoltaický panel. Články spojené 

do série je potřeba ještě opatřit pouzdrem a tím zajistit mechanickou a klimatickou odolnost. 

Pro tyto účely slouží rámy s hermetickým uzavřením vyráběné z hliníku nebo duralu. Předním 

krycím materiálem je tvrzené sklo, odolávající i silnému krupobití. Toto sklo má také vynikající 

vlastnosti, co se týče propustnosti světla, takže by nemělo omezovat funkčnost článku.  

 

 
Obrázek 2 Fotovoltaický panel složený z jednotlivých článků v pouzdře, připraven k montáži. 
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1.2 Luminiscence 

Pokud látce, která má luminiscenční vlastnosti, dodáme jistým způsobem energii, která 

je nadbytečná oproti té, kterou si recipročně vyměňuje se svým okolím pomocí rovnovážného 

elektromagnetického záření, tak se tato energie přemění na světelné luminiscenční záření.  

Toto záření má podstatně delší dohasínaní, než je perioda světelných oscilací (10-14–10-15
 s). 

Tato energie se nazývá budící nebo odborně excitační. S luminiscencí se můžeme setkat 

v přírodě, ale hlavně v průmyslu (elektrotechnický, chemický, atd.). Luminiscence se dále dělí 

dle jevu, který tento děj vyvolává. V této práci jsou uvedeny pouze dva příklady luminiscence, 

které se používají při zkoumání fotovoltaických panelů a článků pro odhalování defektů. Zbylé 

jevy zde nejsou popsány z důvodu nevyužívání u diagnostických metod. [4] 

    

1.2.1 Elektroluminiscence  

Tento děj je vyvolaný připojením zdroje elektrického napětí na svorky fotovoltaického 

článku a průchodem elektrického proudu elektroluminiscenční aktivní látkou. Děj vychází ze 

základů luminiscence, ale v tomto případě je excitační (budící) energie formou elektrického 

proudu. [5]    

 
Obrázek 3 Metoda elektroluminiscence 
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1.2.2 Fotoluminiscence  

Excitační energie je v elektromagnetickém záření (světla), o vlnové délce, která je 

obvykle kratší nežli luminiscenční emisní vlnová délka. Platí zde Stokesův zákon: λex ≤ λem. 

Tyto vlastnosti můžeme najít u některých luminiscenčních skel a práškových luminoforů. [5]    

 
Obrázek 4 Metoda fotoluminiscence 
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2 Diagnostické metody defekt ů solárních článků a 

solárních panel ů 
V dnešní době, kdy solární panely našly své místo v energetice a jsou ještě dotovány výhodnou 

výkupní cenou energií, je potřeba udržovat tyto systémy v provozu co nejvíce. Rozvinulo se i 

další odvětví, které se zabývá diagnostickými metodami solárních článků. Je zapotřebí 

odhalovat různé defekty, vzniklé při výrobě, montáži nebo při samotném fungování. Typy 

defektů. 

Defektem rozumíme poruchu, která omezuje fungování celého systému. V našem 

případě jde o zhoršení výkonu solárního článku. Jedná se o poruchu elektrické vlastnosti 

krystalických mřížek na solárním článku. Jednotlivé poruchy, které mohou nastat 

na krystalické mřížce:  

Bodové 

- Vakance – chybějící atom  

- Intersticiální částice – částice mimo pravidelný bod mřížky 

- Příměsi – cizí atomy v krystalu 

- Čárové poruchy - Dislokační čáry – chybějící celé souvislé skupiny částic 

- Plošné a objemové poruchy - precipitáty – ostrůvky jiné krystalické 

                                                                               struktury 

Tyto poruchy nepříznivě ovlivňují elektrické parametry. Některé defekty nám zvyšují 

rekombinaci a tím zkracují dobu životnosti našeho systému.  

Další dělení, které je potřeba zmínit, jsou procesní defekty a materiálové defekty. 

U procesních defektů se jedná převážně o mechanické poškození. Jde především o poškrábání, 

zlomení nebo okrajové odštípnutí jednotlivých částí fotovoltaického článku.  

Dalším procesním defektem je nehomogenita difúzní vrstvy. [5] 

       
Obrázek 5 Zobrazení funkčního fotovoltaického článku bez defektů [6]    
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Obrázek 6 Ukázka mechanicky poškozeného fotovoltaického článku. Poškození ovlivňuje funkčnost 

[6]    

        
Obrázek 7 Funkční článek s defektem, který snižuje výkon fotovoltaického článku [6]    

 

U materiálových defektů jsou nejznámější vírové defekty a pnutí v křemíku. U vírových 

defektů se jedná o vadu soustředných kružnic, vznikající v procesu výroby křemíkového ingotu. 

Je to způsobeno injekcí příměsí kyslíku do křemíku, rozpouštěním křemenných nádob při 

rotačním pohybu během Czochralského metody. [1] 
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2.1 Základní p řehled diagnostických metod            

Základním analytickým nástrojem je vyhodnocování volt-ampérové charakteristiky 

a naměřené účinnosti. U této diagnostické metody se využívá zábleskový solární simulátor 

s měřicím zařízením, které během krátké doby vyhodnotí parametry testovaného článku. Toto 

zařízení nelze ale použít pro analyzování vlastních příčin defektů solárních článků. Pro tyto 

účely se mohou použít následující diagnostické metody, které podrobně odhalí defekty nebo 

příčinu nefunkčnosti.  

Nejrychlejší metodou pro lokalizaci defektů na fotovoltaickém panelu je luminiscenční 

nebo fotoluminiscenční metoda.   

Pro detekci existence defektů můžeme dále použít šumovou analýzu PN přechodu solárního 

článku a pro lokalizaci daných defektů: LBI-C/V popřípadě LBIP. [4] 

2.1.1 Elektroluminiscence 

Elektroluminiscence je jedna z nejrychlejších diagnostických metod pro odhalení 

plošných defektů na ploše křemíkového solárního článku. Pokud se fotovoltaický panel nebo 

samostatný solární článek připojí ke zdroji elektrického proudu v propustném směru, dochází 

k nárůstu náboje mezi jednotlivými vodivostními pásy. Pokud dojde k překročení energetické 

hladiny, dochází ke spuštění rekombinace. Tento děj byl zatím popsán a pozorován při 

pokojové teplotě. Výsledkem těchto měření jsou fotografie ve stupních šedi. Tyto fotografie 

jsou pořizovány nízkošumovou kamerou CCD. 

Pro snížení tepelných šumů na minimum je u této kamery podchlazený snímací čip. 

Fotografie pořízené touto kamerou jsou, jak bylo zmíněno, ve stupních šedi. Tmavá místa 

znázorňují neprocházející proud nebo nedostatečnou zářivou rekombinaci, která má 

za následek lokální snížení účinnosti fotovoltaického panelu nebo solárního článku. Světlá 

místa na fotografiích znázorňují místa, kde dochází k zářivé rekombinaci. Světlá místa jsou 

tedy v pořádku. [4] 
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Obrázek 8 Luminiscenční metoda [7] 

 

 
 

Obrázek 9 Ukázka virového defektu zobrazeného pomocí luminiscenční metody 
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2.1.2 Metoda fotoluminiscence 

Metoda fotoluminiscence vychází z luminiscence. Jediný rozdíl oproti 

elektroluminiscence je, že u této metody dochází místo buzení proudem k buzení 

elektromagnetickým zářením ve formě světelné energie. Pracoviště je stejné jako 

u luminiscenční metody, je použita stejná kamera s CCD čipem, ale není potřeba kontaktní 

pracoviště pro připojení solárního článku nebo fotovoltaického panelu. [4]  Fotoluminiscenční 

a luminiscenční metodu je lepší provádět při nízkých až velmi nízkých teplotách, a to z toho 

důvodu, že při normálních nebo vyšších teplotách dochází ke snižování zářivých rekombinací a 

hlavně ke snížení účinnosti detekce defektů. 
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2.1.3 Metoda detekce luminiscence mikroplazem 

Tato metoda opět využívá metody zkoumání pomocí CCD kamery a velmi nízkých teplot 

v temném boxu. Tyto defekty není možno pozorovat lidským okem, protože jsou 

na mikroskopické úrovni. Většinou se jedná o narušení struktury antireflexní vrstvy, která 

je tvořena mikroskopickými pyramidami pro lepší absorbování světla do článku. Tyto 

mikroskopické vrstvy na jednotlivých materiálech jsou velmi citlivé na poškození 

při manipulaci. V místech, kde se nachází tyto jednotlivé defekty, dochází k nehomogenitě 

parametrů.[4] Pokud se připojí dostatečně velké závěrné napětí, dochází k lavinovému výboji a 

vzniku mikroplazmy. Mikroplazma se projevuje šumem ve voltampérové charakteristice a také 

světelnou emisí. Dokáže rychle lokalizovat bodové poruchy, které jsou u jiných metod téměř 

nezjistitelné. 

 

 
Obrázek 10 Zobrazení defektů pomocí metody mikrokazem 

 

Jednotlivé svítivé body na fotografii zobrazují vírové defekty detekované podle měřicí 

metody mikrokazem. Defekty jsou vidět hlavně po stranách fotovoltaického článku a ty vznikají 

při výrobě ořezáváním na požadovanou velikost. Jsou zde vidět i drobné defekty ve formě teček 

přímo na panelu. To jsou právě zmíněné defekty.  
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2.1.4 LBIC  

LBIC – (Light Beam Induced Current) jedná se o nejstarší diagnostickou metodu 

fotovoltaických panelů nebo solárních článků. Světelný paprsek je indukovaný proudem. 

Metoda, kdy světelný paprsek skenuje povrch solárního článku a pomocí měřicího zesilovače 

jsou data snímána a odesílána do počítače. Tam jsou zpracovávány a vykreslována do grafů 

či proudových map.  

Hlavní měřicí veličinou u LBIC metody je proud. Ten je přiveden 

na proudově - napěťový převodník a je měřena proudová odezva. 

Při měření metodou LBIC je světelným paprskem ozařován solární panel v souřadnicích 

X a Y. Z převodníku získaná data jsou dále vyhodnocována v počítači, kde mohou být sestavena 

do proudových map. Z těchto map se dá vydedukovat, zda se na solárním článku nachází 

defekty, a jejich přesné umístění. Přesnost proudových map je dána druhem a vlastnostmi 

použitého světelného zdroje a maximálním rozlišením daného skenovacího zařízení. [7]   

 

2.1.5 Obrázek 11 Pracoviště pro měření metodou LBIC [7]Metoda LBIV 

Metoda LBIV (Light Beam Induced Voltage) vychází z metody LBIC. Jediným rozdílem 

oproti metodě LBIC u této metody je použítá veličina. Na rozdíl od metody LBIC, kde probíhá 

měření pomocí proudu, je zde hlavní měřicí veličinou napětí. Výsledkem měření nejsou 

proudové, ale napěťové mapy. Použit je i stejný skener a i celé měřicí pracoviště a pracovní 

postup jsou identické jako u metody LBIC. [7]   

2.1.6 Metoda LBIP 

LBIP – (Light Beam Induced Power) U této metody je snaha nastavit pracovní bod 

měřených veličin do maximálního výkonu daného fotovoltaického – solárního článku. [7]   
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2.1.7 Metoda EBIC 

Metoda je využívána k charakterizaci solárního článku pomocí elektronového svazku, 

který je zaostřen na polovodič. Pokud jsou poslány pohyblivé nosiče do PN přechodu 

s elektrostatickým potenciálem, tak dochází k vyvolání vnějšího proudu nebo napětí. Tento 

proud, popřípadě napětí, je dále zesílen a slouží k získávání informací o elektrických 

vlastnostech přechodu PN u solárního článku nebo přímo fotovoltaického panelu. [7]   

2.1.8 Flash metoda 

FLASH metoda je nejmladší z uváděných testovacích metod pro zkoušení 

fotovoltaických panelů. Metoda se zabývá zkoumáním volt-ampérové charakteristiky 

fotovoltaického panelu. Z volt-ampérové charakteristiky lze následně určit pokles výkonu 

testovaného panelu.  

Testování spočívá v osvětlení zkoumaného panelu krátkým zábleskem světla o silné 

intenzitě. Intenzita světla musí být dle normy IEC 60904-9 1000 W⋅m-2. Je proto vhodné zvolit 

správný zdroj světla. V tomto případě se volí výbojky označované jako MH (METAL 

HALOGENID) nebo MHG (METAL HALOGENID GLOBAL). Jde o vysokonapěťové výbojky 

s dobou životnosti od 10 000 do 10 000 000 záblesků, záleží podle druhu zvolené výbojce. 

Výrobce vždy uvádí minimální životní cyklus výbojky. Touto výbojkou se jeden nebo více 

intenzivních záblesků dle zvoleného testu o spektru AM 1,5G směřovaný na zkoumaný 

fotovoltaický panel a ten je připojen na vyhodnocovací zařízení. Po osvícení panelu dojde 

k přechodu elektronu z valenční do vodivé vrstvy a vytvoří se napětí. Vytvořené napětí snímá 

vyhodnocovací zařízení a přijaté údaje ukládá. Z uložených hodnot se následně sestavuje 

volt-ampérová charakteristika. Vyhodnocovací zařízení měří i další údaje, které se objeví při 

ozáření fotovoltaického panelu.  

V dnešní době je několik provedení pracovišť, které se jsou v principu stejné, ale liší se 

jejich konstrukce. V této práci jsou uvedeni 3 výrobci zabývající se konstrukci měřicích 

pracovišť pro FLASH test.  
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3 Přehled výrobc ů testovacích za řízení pro fotovoltaické 

panely 
 

Tato kapitola, se věnuje představením jednotlivých výrobců testovacích zařízení pro 

fotovoltaické panely. S rozvíjejícím se odvětvím fotovoltaického průmyslu v dnešní době stoupá 

i poptávka po detekci a odstranění vad. Je potřeba žádoucí aby fotovoltaický panel odpovídal 

parametrům, které jsou udávány výrobcem u každého dodávaného panelu. Odstranění vad 

většinou probíhá formou reklamace a následnou výměnou panelu nebo opravou vedení 

k zařízení.  

3.1 FLASH metoda 

U této testovací metody, je důležité dodržení všech předepsaných parametrů. Těmto 

parametrům nevyhovují všichni výrobci, a proto zde budou uvedeny pouze firmy, které mají 

potřebnou certifikaci. Pro testování solárních panelů metodou FLASH testu by měli splňovat 

normu IEC 60904-9. 

 

3.1.1 PASAN 

Firma PASAN je Švýcarského původu zabývající se výrobou testovacích zařízení 

pro fotovoltaické články a panely. Firma se prezentuje jako jeden z nejkvalitnějších výrobců pro 

testovací techniku  fotovoltaiku s praxí 25 let. Pro testování FLASH testem firma nabízí dvě 

zařízení, které se liší možností testované velikosti fotovoltaických panelů a celkové velikosti 

zařízení. 

Celé zařízení se skládá ze zdroje pro vysoce svítivou výbojku, temného tunelu ve formě 

boxu a vyhodnocovacích zařízení. Podle výrobce lze u obou zařízení testovací tunel umístit 

vertikálně nebo horizontálně dle možností prostor. 

Výrobce uvádí, že jeho zařízení dosahují lepších vlastností, než udává norma IEC 60904-9. 

[8] 
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PASAN 3B 

Jde o největší testovací zařízení nabízené firmou PASAN splňující normu IEC 60904-9.  

Disponuje možností testovat fotovoltaické panely až do velikosti 3x3 m. Na trhu se neobjevuje 

jiné zařízení, které by umožňovalo k dnešnímu datu testovat větší panely. Fotovoltaické panely 

o velikosti 3x3 m. se ani momentálně nikde běžně nevyskytují. Délka tunelu pro test je 

výrobcem uváděna 8 m. Výrobce udává intenzitu osvitu ve spektru AM 1,5G na konci 8 

metrového tunelu 700 – 1000 W⋅m-2. O osvit se v tomto případě starají čtyři výbojky. Výrobce 

udává standardní životnost lampy od 15 000 do 20 000 záblesků a garantuje minimální 

životností 10 000 záblesků. Operační teplotu výrobce uvádí 15 - 35°C. Na napájení měřícího 

pracoviště je vyžadováno 220V +/- 10%, 50Hz. [9] ⋅ 

 
Obrázek 12 Měřicí pracoviště FLASH testu firmy PASAN 

PASAN 3C 

Jde o stejné testovací pracoviště jako PASAN 3B s rozdílem velikosti pracoviště a maximální 

velikosti testovaných fotovoltaických panelů splňující normu IEC 60904-9. Do tohoto zařízení 

lze umístit panely o maximální velikosti 2x2 m. Délka testovacího tunelu v tomto případě je 

výrobcem uváděna na 5,5 m. Záblesková lampa je složena ze dvou výbojek s dosahující 

intenzitou osvitu  700 - 1100 W⋅m-2 s životností, podobně jako u PASANU 3B,  od 15 000 do 

20 000 záblesků s minimální garancí životností 10 000 záblesků. Operační teplotu výrobce 

uvádí 15 – 35°C. Na napájení měřícího pracoviště je vyžadováno 220V +/- 10%, 50Hz.  [10] 
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3.1.2 SPIRE  

Tato firma se zabývá také testováním fotovoltaických článků a panelů. Na rozdíl od firmy 

PASAN má  ale testovací zařízení SPIRE jinou konstrukci. Toto zařízení je konstruováno 

tak, že veškeré prvky jsou umístěny přímo v zařízení, kromě vyhodnocovací jednotky. Zařízení 

je vyrobené ve formě pracovního stolu, na jehož plochu se přiloží testovaný fotovoltaický panel, 

připojí se na měřicí elektrody a je ozářen pomocí zábleskové lampy umístěné v pracovním stole. 

Zařízení je konstruováno spíše pro výrobní linky, kdy se smontované fotovoltaické panely po 

ukončení výrobního procesu otestují, zda mají požadované vlastnosti.  Výhodou těchto zařízení 

je menší nárok na prostor, ale celková hmotnost je soustředěna do malého prostoru.  

 

 
Obrázek 13 Ukázka pracoviště ze série Spi-Sun simulátor od firmy SPIRE 

 

SPI-SUN  Simulator 4600 

Zařízení umožňuje testování panelu o celkové velikosti 2 x 1,37m se dvěma 

Multi - Pulse (výbojka umožňující více záblesků za sebou) xenonovými výbojkami dosahující 

intenzity osvětlení 700-1100 W⋅m-2 při spektru AM 1.5G vyhovující normě osvitu  1000 W⋅m-2. 

Výrobce uvádí životnost lampy více než 10 miliónů záblesků. Celková doba měření trvá 30-45 

sekund v závislosti na zvoleném testovacím programu. Celková váha tohoto zařízení je 1910kg. 

Rozměry testovacího pracoviště včetně vyhodnocovací jednotky jsou 2,01 x 7,14 x 2,59 m 

(délka x šířka x výška). Na napájení měřicího pracoviště je vyžadováno 220V +/- 10%, 50Hz.  

[11] 

SPI-SUN Simulator 3500 

Maximální velikost testovaného fotovoltaického panelu je 1,62x1,02 m. O osvětlení 

panelu se v tomto případě stará jedna Multi – Pulse xenonová výbojka s dosahující intenzitou 

osvitu od 700 – 1100 W⋅m-2 při spektru AM 1,5G. Životnost lampy je výrobcem uváděna na více 

než 10 miliónů záblesků. Celková hmotnost pracoviště je uváděna výrobcem na 1,635kg a 
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velikost rozměry testovacího pracoviště včetně vyhodnocovací jednotky 1,98x6,55x2,59m 

(délka x šířka x výška).  Na napájení měřícího pracoviště je vyžadováno 220V +/- 10%, 

50Hz. [11] 

SPI-SUN Simulator 4600SLP 

Jde o totožné testovací zařízení fotovoltaických panelů jako u SPI-SUN Simulator 4600 

s rozdílem zábleskové lampy zajišťující osvit fotovoltaického panelu. Rozdílem je v tomto 

případě, že nejde o sérii záblesků, ale záblesk je jen jeden v trvání od 20 – 80ms s intenzitou 

1000 W⋅m-2. Záblesková lampa se i v tomto případě skládá ze dvou xenonových výbojek, 

ale jejich životnost je udávána na více než 100 000 záblesků. Rozměry a váha jsou totožné 

s SPI-SUN Simulator 4600. [11] 

 

SPI-SUN Simulator 3500 SLP 

Opět jde o totožné zařízení SPI-SUN Simulator 3500 s rozdílem použití zábleskové lampy. 

V tomto případě je záblesková lampa složená také jen z jedné xenonové výbojky a testy 

se provádí jen jedním osvitem o intenzitě 1000 W⋅m-2 a délkou trvání od 20 do 80ms. Životnost 

lampy podobně jako u SPI-SIN Simulátoru 4600SLP je 100 000 záblesků. Hmotnost a rozměry 

jsou totožné s SPI-SIN Simulator 3500. Na napájení měřícího pracoviště je vyžadováno 

220V +/- 10%, 50Hz. [11] 
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3.1.3 Atlas  

Firma Atlas je americký výrobce testovacích zařízení pro zkoumání materiálu.  Tato 

firma s dlouholetou praxí se zabývá testováním materiálů za různých podmínek z hlediska 

stárnutí materiálů.  V této práci budou jen zmíněny produkty, zabývající se testováním 

fotovoltaických panelů FLASH testem. Firma své zařízení prodává jako víceúčelové. Takže 

zmiňované zařízení na FLASH test má další možnosti využití na rozdíl od firmy PASAN a 

SPIRE. [12]    

ATLAS SC 2000 Solar Simulátor 

Jedná se o testovací komoru s možností nastavení světelného zdroje pomocí 4 x 1500W 

nebo  2 x 4000 W halogenidové výbojky s dosahovanou intenzitou 800 až 1200 W⋅m-2. 

Maximální velikost testovaného panelu 1995 x 1150mm. Tato testovací komora umožňuje  

nastavení teplotních podmínek, při kterých budou probíhat testy a to v rozmezí 

od -20 do 100 °C. Při měření lze dosahovat různých hodnot vlnových délek od 280 do 3000 nm. 

Zařízení není určené jen pro testování solárních panelů, ale i pro další zkoumání materiálu. 

Jsou to například zvětrávání plastů a kaučuků a jejich následná degradace, testy pro 

automobilový průmysl. Cena tohoto zařízení je nesrovnatelně vyšší než u zařízení PASANU a 

SPIRE. Na napájení měřícího pracoviště je vyžadováno 3/N/PE AC, 400 V ±10%, 50 Hz. [12]    

 

 
Obrázek 14 ukázka pracoviště ATLAS SC 2000 Solar simulator 
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4 Měření fotovoltaických panel ů metodou 

elektroluminiscence 
 

Vlastní měření probíhalo ve dvou fázích. V první fázi byly měřeny jednotlivé fotovoltaické 

články a to pomocí pracoviště pro měření metodou luminiscence. Pracoviště bylo umístěno 

v temné místnosti a skládalo se ze zatemňovacího boxu s CCD kamerou. Dále byly použity 

napájecí zdroje pro kameru a další zdroj pro napájení fotovoltaického panelu. Na přiložených 

fotografiích je možné vidět různé defekty. 

 U druhého měření bylo měření podobné s tím rozdílem, že nebyl použit zatemňovací 

box, ale celá zatemněná místnost, která byla úplně zatemněna a vybavena snímací kamerou 

s CCD čipem a vlastním měřeným panelem. Napájecí zdroje byly umístěny mimo místnost 

proto, aby nedocházelo k ovlivňování měřeného panelu světelným zářením z displejů použitých 

zdrojů. Na vyhodnocení fotografií sloužilo v obou případech PC. 

4.1 Měření jednotlivých fotovoltaických článků 

 

 

  
Obrázek 15 Zobrazení defektů pomocí luminiscence 

 

Na obrázku je možné prohlédnout si defekty. Jednotlivá místa, která jsou tmavší než 

ostatní, zobrazují právě oblasti s defektem. U takového článku je značně i snížen výkon. 

Tato vada je způsobena již při výrobě a náprava už není možná.  
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Obrázek 16 Virový defekt měřený metodou elektroluminiscence 

 

Tento obrázek zobrazuje výrobní vadu takzvaného vírového defektu. Je to opět 

způsobeno při výrobě a tyto články se vyznačují výrazně sníženým výkonem.  

 

 
Obrázek 17 Solární článek s nejmenšími vadami 

 

Obrázek č. 17 zobrazuje testovaný fotovoltaický článek, který byl nejméně poškozen 

výrobními procesy. Nejsou zde žádné praskliny, ale jsou zde vidět tmavá místa ve formě 

černých teček, ale nejsou v takovém množství, aby ovlivňovaly celkový výkon fotovoltaického 

článku.  
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4.2 Měření fotovoltaických panel ů 

K měření bylo vybráno dohromady 5 fotovoltaických panelů. šlo o panely různého stáří 

a rozměrů. Čtyři z panelů byly vyrobeny z monokrystalu křemíku a jeden byl vyroben 

polykrystalu křemíku. Všechny panely byly měřeny za stejných podmínek. Toto spočívalo 

v nastavení stejného vstupního proudu pro všechny panely. U jednoho fotovoltaického panelu, 

z důvodu jiného zapojení článku při montáži, bylo nutné zvolit jiný proud. Bohužel se nám 

nepodařilo dosáhnout při paralelní kombinaci zapojení proudu pro každou větev 3A jako bylo 

použito u všech ostatních, proto zvolen proud 2x2A. Všechny panely byly napájené a snímané 

po dobu 300 sekund.  

 

 
Obrázek 18 fotovoltaický panel Solartec č. 501104 při 23.3V a 3A 

 

Na obrázku č. 18 je zobrazen první z měřených panelů. Je zde vidět, že většina článku je 

poškozena a jeden dokonce nefunguje vůbec. Z hlediska výkonnosti jsou funkční pouze 

dva články a to ty, které září nejvíce. Jsou zde vidět jak virové defekty, tak i mechanické 

poškození při montáži ve formě čar na jednotlivých článcích. 
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Obrázek 19 Fotovoltaický panel vyrobený z polykrystalu neznámého výrobce č. 12056 při 25.6V a 3A 

 

Jediný panel vyrobený z polykrystalu křemíku. Jsou zde vidět defekty na jednotlivých 

solárních článcích. Tento panel byl z měřených panelů nejstaršího data výroby. 

 

 
Obrázek 20 fotovoltaický panel Microsol č. 3311154048 při 37.5V a 3A 

 

 Ze snímků je evidentní, že oproti ostatním panelům je zde defektů daleko méně. 

Z pohledu funkčnosti se můžeme zaměřit na druhý článek z vrchní strany. Zde je vidět, že 
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článek z kvůli zlomení nefunguje vůbec. Další poškozený článek je pátý z druhé řady. Zde došlo 

při kontaktování k velkému mechanickému tlaku, což vedlo k prasknutí článku. 

 

 
Obrázek 21 Fotovoltaický panel Microsol č. 3311154056 při 37V a 3A 

 

 Fotovoltaický panel na obrázku č. 21 je od stejného výrobce s podobným sériovým 

číslem jako panel na obrázku č. 22.  Na prvním solárním článku umístěném vlevo nahoře je 

vidět zřejmě výrobní vada. Ostatní vady jsou způsobené špatným zacházením s jednotlivými 

články při výrobě nebo transportu z výroby. Jsou zde vidět jednotlivé čáry na některých článcích 

a ty indukují mechanické poškození článků a to ve formě prasklin. Tyto poruchy nemají na 

celkový výkon článku podstatný vliv, protože i s tímto poškození článek, jak je vidět, je celý 

vodivý. V opačném případě by článek po průchodu proudu nesvítil. V případě nevodivosti by 

to vypadalo jako na obrázku č. 20 druhý článek z vrchu v levém rohu. 
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Obrázek 22 Fotovoltaický panel Rich Solar č. 2009111412441 při 47V a 4A 

 

 U tohoto fotovoltaického panelu jsme museli zvolit jiné podmínky měření. Prvním 

rozdílem je, že jednotlivé fotovoltaické články jsou oproti ostatním měřeným fotovoltaickým 

panelům zapojeny do dvou paralelních větví. Dalším rozdílem je upravený histogram, z důvodu 

vysokého vyzařování tohoto panelu. Kdybychom zvolili stejné podmínky pro všechny panely, 

první a druhý panel by byly na obrázku zcela temné. Je to způsobeno tím, že první panely jsou 

už značně poškozené a nebyly by vidět jednotlivé vady na fotovoltaických článcích. V pravém 

spodním rohu je vidět malý odraz světla, jež je způsoben špatným utěsněním měřicí místnosti 

před pronikajícím světlem. Na tomto článku je minimum výrobních a montážních vad. 

Metodou elektroluminiscence se zjistilo, že článek je v pořádku.  
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5 Měření fotovoltaických panel ů FLASH metodou 
 

Měření pomocí FLASH metody bylo prováděno na specializovaném pracovišti 

pro testování fotovoltaických panelů na ČVUT Praha. Toto pracoviště disponuje zařízením 

firmy PASAN 3B. Jde o menší ze dvou vyráběných pracovišť firmou PASAN s délkou 

testovacího tunelu 5,5m. Testování spočívalo v umístění panelu do upevňovacího zařízení 

a následného zatemnění ve formě zatáhnutí zatemňovacích závěsů. Následovalo spuštění 

měření, spočívající v zadání povelu pro nabití zdroje, který napájí zábleskovou lampu. Poté 

nastal  záblesk a na vyhodnocovacím zařízení byla data převedena do tabulek v programu 

Excel. Z následných dat byly sestaveny následující grafy ke každému testovanému 

fotovoltaickému panelu. Celkem bylo testováno 5 panelů, stejně jako u metody 

elektroluminiscence. Měření bylo prováděno zábleskem o intenzitě 1000 W⋅m-2
. 

 

 
Obrázek 23 Votl-ampérová charakteristika fotovoltaického panelu Solartec č. 501104 

 

První z testovaných panelů byl Solartec č. 501104, panel při testování 

elektroluminiscence vykazoval vysoké poškození a jeden ze článků nefungoval vůbec. Výrobce 

udává výkon fotovoltaického panelu při osvitu 1000 W⋅m-2 výkon 50 Wp.  Při měření bylo 

dosáhnuto hodnoty 43.3 Wp. 
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Obrázek 24 Volt-ampérová charakteristika fotovoltaického panelu vyrobené z polykrystalu křemíku č. 

12056 

 

Druhý testovaný panel, vyrobený z polykrystalu křemíku, je od neznámého výrobce. 

Jeho výrobní štítek na zadní straně panelu byl nečitelný. Z tohoto důvodu nebylo možné 

porovnat naměřené hodnoty s údaji výrobce. Naměřený výkon na tomto fotovoltaickém panelu 

byl 40,6 Wp.  

 

 
Obrázek 25 V olt-ampérová charakteristika fotovoltaického panelu Microsol č. 3311154048 
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První z panelů od firmy Microsol podle měření elektroluminiscenční metodou 

obsahoval několik prasklin na jednotlivých článcích a jeden článek s poškozením znemožňující 

funkci třetině článku. Po změření tohoto panelu se dosáhlo výkonové hodnoty  228 Wp. 

Výrobce udává výkon 225 Wp. Tento a panel č. 3311154056 byly nejnovější z testovaných 

panelů. Nebyly tedy vystavený dlouhodobému pracovnímu zatížení. Můžeme tedy 

předpokládat, že vlivem delšího pracovního nasazení se výkon bude snižovat. Jelikož se na 

článcích pomocí metody elektroluminiscence našly praskliny, může se očekávat, že vlivem 

teplotní roztažnosti poškozené články ztratí na výkonu nebo přestanou fungovat úplně.  

 

 
Obrázek 26 volt-ampérová charakteristika fotovoltaického panelu Microsol č. 3311154056 

 

U druhého panelu firmy Microsol byl naměřený výkon 226,2 Wp. I u tohoto panelu 

výrobce udává hodnotu výkonu 225 Wp. Elektroluminiscenční metodou byly i u tohoto panelu 

odhaleny mechanické vady na některých článcích. Je teda možno očekávat snížení výkonu 

v závislosti času na teplotní roztažnosti.  
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Obrázek 27 Volt-ampérová charakteristika fotovoltaického panelu Rich Solar č. 2009111412441 

 

Poslední z testovaných panelů od firmy Rich Solar se po testech elektroluminiscencí 

jevil jako panel bez závad. Nevyskytovaly se zde výrobní ani mechanické vady. Výrobce udával 

výkon 185 Wp a naměřená hodnota byla 177,4 Wp. Naměřená hodnota je sice o 6,6 Wp níže, 

ale na rozdíl panelů Microsol je možno očekávat výkonnostní stálost.  
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6 Vlastní návrh pracovišt ě 
 

V kapitole č. 3 jsou uvedeni 3 výrobci, kteří vyrábí zařízení pro měření FLASH testu 

a pomocí těchto zařízení by bylo možné vytvořit funkční pracoviště. Nejdůležitějším 

parametrem pro výběr správného dodavatele je nutnost splnění normy IEC 60904-9 pro získání 

příslušného certifikátu. Výrobce musí garantovat správnost osvitu fotovoltaického panelu 

o intenzitě 1000 WWm-2. Z uvedených 3 výrobců vyhovují tomuto požadavku všichni. Bohužel 

z uváděných výrobců je pro naše použití vhodný jen jeden a to z důvodů, jež zde budou 

rozepsány  

Od firmy Atlas zařízení SC 2000 je pro naše požadavky a využití zcela nepoužitelné. Jeho 

cena je mnohem vyšší než u ostatních dvou konkurentů. Toto zařízení není primárně 

konstruováno na měření FLASH testu, přednostně je podle výrobce určené pro automobilový 

průmysl a zkoumání materiálů z hlediska stárnutí a působení povětrnostních vlivů. Obsahuje 

dvě výbojky typu Metal Halide Global o příkony 2 x 4000 W a 4 výbojky typu Metal Halide 

Global o výkonu 4 x 1500 W. Dokáže tedy vytvořit osvětlení 1000 W⋅m-2. Zařízení množství 

dalších funkcí a pro naše potřeby je zcela nepoužitelné.   

Firma SPIRE nabízí dohromady 4 řešení pro pracoviště FLASH testu. Pracoviště jsou 

téměř totožná, pouze se liší konstrukční velikostí a velikostí prostoru pro testování 

fotovoltaických panelů. Ještě se je možnost rozlišit tyto zařízení, jestli se jedná o testování více 

krátkými záblesky o trvání kolem 1ms nebo o jeden intenzivní záblesk s dobou trvání 

20 - 80 ms. Zařízení firmy SPIRE jsou přednostně určené pro výrobní linky, kdy 

se fotovoltaické články nebo panely po ukončení výroby otestují a ověří se, zda mají požadované 

vlastnosti. Jsou umístěny na konci výroby. Výrobce dále udává, že jsou vhodné hlavně pro plně 

automatickou výrobu.  

Poslední doposud nezmiňovaný výrobce je firma PASAN. Firma udává, že její zařízení 

dosahují lepších výsledků než je potřebné pro standart AA-AA-AA. Toto zařízení pro pracoviště 

měření FLASH testem nabízí největší možnou pracovní velikost testování fotovoltaických 

panelů. Menší pracoviště označováno jako SunSim 3c dokáže testovat fotovoltaické panely o 

velikosti 2 x 2 m a druhé, větší SunSim 3b, dokonce panely o velikosti 3 x 3m. Toto zařízení je 

určené přímo pro tvorbu pracovišť pro testování fotovoltaických panelů FLASH testem. 

Životnost zábleskové lampy je v tomto případě výrobcem uváděna minimálně 10 000 záblesků.  

Zařízení PASAN jsou na rozdíl SPIRE a Atlasu jsou náročnější na prostor. Jen tunel SunSim 

zařízení, má na délku 5,5 m u menšího a 8 m u většího testovacího zařízení. Jeho celková 

hmotnost je však nižší a rozložená do větší plochy.  

V programu ARCHICAD jsem vytvořil možnou podobu pracoviště tak, jak by mohlo 

vypadat. V této úpravě zde není vidět zdroj pro zábleskovou lampu a vyhodnocovací zařízení. 

Pracoviště je možno doplnit o zdroj napětí a CCD kameru pro měření elektroluminiscence. 
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V tomto složení by pracoviště mohlo odhalovat materiálové defekty způsobené výrobou 

nebo při montážích fotovoltaických panelů.   

 
Obrázek 28 Návrh pracoviště pro měření fotovoltaických panelů. 
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7 Závěr 
 

Jsou zde zpracovány základní charakteristiky a vlastnosti solárních článků a následná 

výroba fotovoltaických panelů.¨ 

Další část práce se zabývá seznámením s luminiscencí a její aplikací pro měření 

fotovoltaických článků a panelů.  

Zmíněny jsou detekční metody fotovoltaických článků a panelů. Jsou zde teoreticky 

rozebrány diagnostické metody, uplatňující se při detekci výrobních a montážních vad.  

Z dostupných informací byl sestaven přehled výrobců, zabývajících se testovaní 

fotovoltaických panelů pomocí FLASH testu. Od každého výrobce jsou zde uvedeny zástupci 

zařízení, která by se dala použít k sestavení pracoviště pro FLASH test. Při následném 

posouzení se určilo, že nejlepším kandidátem by byla firma PASAN a její zařízení PASAN 

SunSim 3B nebo SunSim 3C. 

Praktická část měření se skládá z proměření volt-ampérových charakteristik a pomocí 

metody elektroluminiscence také určení materiálových poškození pěti vybraných panelů. 

Elektroluminiscence byla prováděna na pracovišti VUT Brno a volt-ampérové charakteristiky 

byly změřeny na pracovišti ČVUT Praha pomocí FLASH testu právě zmiňovaného měřicího 

zařízení PASAN SumSim 3C.  

Metodou elektroluminiscence bylo zjišťováno, zda panely vybrané pro test obsahují 

defekty, které by pomocí elektroluminiscence bylo možno detekovat. Jednalo se hlavně o 

defekty vzniklé při výrobě nebo následné montáži fotovoltaických článků. Všechny z 

testovaných panelů obsahovaly alespoň nějakou materiálovou vadu. Výsledky měření byly 

zaznamenány pomocí CCD kamery ve formě fotografií.  

Fotovoltaické panely byly testovány pomocí FLASH testu. Pomocí tohoto testu byly 

sestaveny volt ampérové charakteristiky a z nich určen výkon. Pomocí údajů uváděných 

výrobcem na zadní straně fotovoltaického panelu byl zjištěn úbytek výkonu v důsledku 

materiálových vad, objevujících se na fotovoltaických článcích. Jednotlivé rozdíly se lišily v 

závislosti na počtu a velikosti poškození u jednotlivých fotovoltaických článků. 
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Seznam použitých zkratek 
CCD – Charge-Coupled Device snímač kamery použité na elektroluminiscenci 
AA-AA-AA – norma udávající přesnost měření podle IEC 60904-9.  
AM 1.5G spektrum dopadajícího světelného záření dopadající na zemskou plochu.  
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SEZNAM PŘÍLOH 
příloha č. 1 23.3V 3A 8595558900282 solartec 
příloha č. 2 23.3V 3A 8595558900282 solartec 
příloha č. 3 25.6V 3A polykrystal 
příloha č. 4 37.5V 3A 300s4260028130196 micrsol 225w 
příloha č. 5 37V 3A 300s 4260028133098 micrsol 225w 
příloha č. 6 47V 4A (2x2A) 2009111412441 
příloha č. 7  12056 upravena data 
příloha č. 8 501104 upravena data 
příloha č. 9 3311154048 upravena data 
příloha č. 10 3311154056 upravena data 
příloha č. 11 2009111412441 upravena data 


