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Abstrakt 
Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou týkajúcou sa identifikácie a detekcie porúch 

na fotovoltaických systémoch.  V tejto bakalárskej práci sú zahrnuté teoretické poznatky týkajúce 

sa problematiky fotovoltaických panelov, definície meraných parametrov FV systému a päť 

spôsobov pre identifikáciu porúch na FV systémoch. V poslednej časti sa táto bakalárska práca 

zaoberá vlastným prínosom, čo je návrh systému pre kontinuálny monitoring dát. Systém pre 

kontinuálny monitoring dát sa skladá z merania výstupného výkonu fotovoltaického panela 

a meranie pomocou optickej diagnostiky. V závere práce sú zhrnuté jednotlivé poznatky, 

vyhodnotenie meraní a doporučenie vhodných metód pre detekciu porúch na FV systémoch.  

 

Kľúčové slová:  
 fotovoltaický článok, fotovoltaický panel, fotovoltaický systém, degradácia, defekt, 

termokamera, porucha fotovoltaického článku, porucha FV panelu, fotovoltaická elektráreň, 

menič napätia, FV systém , horúce miesta, optická diagnostika, výstupný výkon, porucha, MPP 

tracker. 

 

Abstract 
This work deals with the problem of identifying and detecting faults in photovoltaic systems. 

This thesis includes theoretical knowledge related to photovoltaic panels, the definition of 

measured parameters of the PV system and five ways how to identify faults in PV systems. The 

last part of this bachelor thesis deals with the author's contribution, which is to introduce a system 

for continuous monitoring data. System for continuous monitoring of data consists of measuring 

the power output of a photovoltaic panel and measurement using optical diagnostics using 

thermal camera. In conclusion are summarized individual knowledge, evaluation and 

recommendation of appropriate measurement methods for the detection of faults in PV systems. 

 

Key words:  
photovoltaic cell, photovoltaic panels, photovoltaic system, degradation, defect, thermal 

imager, the photovoltaic cell disorder, disorder solar panel, photovoltaic power, power inverter, 

solar power system, hot spots, optical diagnostics, output power, fault, MPP tracker.  
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ÚVOD 
 Elektrická energia je niečo, bez čoho si v dnešnej dobe pomaly nevieme predstaviť život. 

Vďaka elektrickej energii môžeme vidieť v tme, telefonovať, komunikovať na diaľku, hrať sa 

počítačové hry, vďaka nej máme čisté oblečenie a večer môžeme čítať knihy. Dá sa povedať, že 

elektrická energia je už našou súčasťou a bez nej by bola väčšina z nás stratená. V dnešnej dobe 

ale nič nie je zadarmo, za všetko ako aj za elektrickú energiu treba platiť. Práve preto ľudia 

vymýšľajú technológie ako získať elektrickú energiu za čo najnižšiu sumu. Táto bakalárska práca 

sa zaoberá práve získavaním elektrickej energie z  hviezdy názvom Slnko. Slnečná energia je už 

od vzniku slnka obrovským zdrojom energie, vďaka slnku prebieha fotosyntéza rastlín a vďaka 

slnku sa na našej planéte Zem stvoril život.  

 Vzhľadom na to, že v dnešnej dobe peniaze hýbu svetom a sú príčinou vojen a utrpenia, 

ľudia sa ich snažia šetriť čo najviac a hľadajú spôsoby ako to spraviť. Jedným zo spôsobov ako 

ušetriť svoje peniaze je znížiť si rozpočet za elektrinu. Práve preto vedci vyvinuli fotovoltaické 

panely, ktoré nám pomáhajú chrániť našu planétu pred znečistením od elektrární, ktoré spaľujú 

nejaký druh paliva na výrobu elektrickej energie, alebo od elektrární, ktoré štiepnou reakciu 

vytvárajú teplo a potom ho premieňajú pomocou turbín na elektrickú energiu. Fotovoltaické 

články nám teda vyrábajú elektrickú energie zo zdroja, ktorý je dá sa povedať neobmedzený a je 

ho dostatok pre každého, zo Slnka.  

Táto bakalárska práca sa bude zaoberať problematikou výroby elektrickej energie zo slnka, 

ale hlavne identifikáciou porúch, ktoré na výrobniach elektrickej energie z fotovoltaických 

článkov nastávajú, riešením ich kontinuálneho monitoringu a definíciu meraných parametrov za 

účelom priblížiť danú problematiku čitateľovi. Ako posledným krokom tejto práce bude navrhnúť 

merací systém pre kontinuálny monitoring dát, vyhodnotiť tieto namerané dáta a doporučiť 

vhodný spôsob pre identifikáciu jednotlivých porúch na fotovoltaickom systéme. 
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1 FOTOVOLTAICKÉ ČLÁNKY 
 

Fotovoltaický článok, alebo inak nazývaný ako solárny článok, je vlastne polovodičová 

súčiastka. Štruktúra tejto polovodičovej súčiastky sa podobá štruktúre fotodiódy. Fotovoltaický 

článok premieňa slnečnú energiu na energiu elektrickú, pomocou fotoelektrického javu.  

 

1.1 Fotoelektrický jav 
 

Pod pojmom fotoelektrický jav sa rozumie uvolnenie elektrónov z látky vystavenej 

elektromagnetickému žiareniu. Počet emitovaných elektrónov závisí na intenzite žiarenia. 

Kinetická energia emitovaných elektrónov závisí na frekvencii žiarenia. Tento efekt je kvantový 

proces, v ktorom je žiarenie považované ako prúd fotónov, z ktorých každý má hodnotu h.f , kde 

h je Planckova konštanta a f je frekvencia žiarenia [1].  

 

�� = ℎ	. �  ( J, J.s , s-1)     (1.1) 

 

Albert Einstein ako prvý našiel vysvetlenie pre fotoelektrický jav. Albertovi Einsteinovi bola 

udelená Nobelova cena za fyziku, za objasnenie fotoelektrického javu, aj napriek tomu, že sa 

preslávil práve objavom teórie relativity. 

 

1.2 Fyzikálny princíp funkčnosti FV panelov 
 

Na premenu energie prúdov fotónov slnečného žiarenia v energii pohybujúcich sa 

elektrónov,  ktoré reprezentujú elektrický prúd sú potrebné dve veci, bez ktorých by sa premena 

energie zo slnečného žiarenia na elektrický prúd neuskutočnila, a to sú: 

• Voľné elektróny 

 

• Elektrický potenciál poľa, ktorý ich uvedie do pohybu smerom od zdroja ku 

spotrebiču elektrickej energie. 

Voľné elektróny sa nachádzajú v každom kovovom materiály, problém ale nastáva vtedy, 

keď im potrebujeme dodať potrebnú energiu na usmernenie ich toku smerom akým potrebujeme. 

Fotóny slnečného žiarenia dokážu predať svoju energiu elektrónu v kove alebo v polovodiči [2]. 



 Fotovoltaické články 

 

14

 Ak je dostupná dostatočná energia žiarenia, vyletí elektrón z povrchu materiálu, napríklad 

kovu a zanechá po sebe dieru, ktorá má kladný elektrický náboj. Tento jav sa nazýva 

fotoelektrický jav [2]. 

V prípade, že elektrón ostane v kove, veľmi rýchlo je vtiahnutý nazad do nejakej diery a jeho 

energia sa vyžiari do okolia ako teplo ktoré je pre nás neužitočné. Práve preto je potrebné 

oddelenie elektrónov a dier za účelom donútenia elektrónov, aby pred tým, ako opäť spadnú do 

niektorej diery, najskôr prešli elektrickým obvodom a vydali energiu získanú zo slnečného 

žiarenia vo forme pre nás užitočnej, ktorou je práca v spotrebiči elektrickej energie. 

Lepšou cestou, ako oddeliť elektrón od diery je realizácia tohto javu v polovodičových 

prvkoch. Pre oddelenie elektrónu z dier je nutné vytvoriť v polovodiči PN prechod. Práve tento 

PN prechod v polovodičovom materiály, keď má atóm kremíku vo valenčnej sfére štyri elektróny 

a je z polovice zaplnená, potrebuje získať ďalšie štyri elektróny tak, aby dosiahol stabilné 

usporiadanie valenčnej sféry [2]. 

 

 

Obr. 1.1 Energetické pásma v polovodičoch 

 

 Na Obr. 1.3  je možno vidieť, že vodivostné pásmo a valenčné pásmo a tak isto valenčné 

pásmo a vnútorné pásmo, sú oddelené medzerou, ktorá sa volá zakázané pásmo. Takéto úzke 

zakázané pásmo je charakteristické práve pre polovodičové materiály na rozdiel od vodičov, kde 

sa zakázané pásmo nenachádza, alebo od izolantov, kde je práve toto zakázané pásmo príliž 

veľké a je prakticky nemožné aby elektrón prekonal takúto veľkú energiu pri oddelení 

z valenčného do vodivostného pásma. Vzhľadom na to, že kremík má pomerne malú šírku tohto 

zakázaného pásma, je ho pre využitie vo fotovoltaických článkoch potrebné modifikovať a to 

pridaním niektorých cudzích prvkov [3].  

Proces, pri ktorom sa polovodič modifikuje inými, cudzími prvkami sa nazýva dopovanie. 

Ak sa do kremíku pridá prvok z piatej skupiny periodickej sústavy prvkov, atóm fosforu, vznikne 

typ kremíku N, čiže negatívny. Ak sa do kremíku pridá prvok z tretej skupiny, atómy bóru,  

periodickej tabuľky prvkov vznikne typ P, čiže kladný [3]. 

Vo fotovoltaických článkoch sa využívajú PN prechody a to tak, že PN prechod je 

orientovaný kolmo na plochu článku. Keď dopadá slnečné žiarenie s dostatočnou veľkou 

energiou, dôjde k uvoľneniu elektrónov a k v vzniku rovnakého množstva dier [3].  
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Elektróny z polovodiča typu N sa vďaka elektrickému poľu PN  prechodu pohybujú do 

polovodiča typu P. Tento prúd elektrónov je možné z fotovoltaického článku odviezť za pomoci 

kontaktov umiestnených na oboch stranách PN prechodu. K uvoľneniu elektrónu je potrebné aby 

mal fotón energiu väčšiu ako je šírka zakázaného pásma. Kremík má šírku zakázaného pásma 

približne 1,1eV a pre túto energiu je potrebné aby vlnová dĺžka svetla mala vlnovú dĺžku kratšiu 

ako 1000nm. Z tohto je zrejmé, že ide o oblasť infračerveného svetelného žiarenia a oblasť 

viditeľného slnečného žiarenia [3]. 

 Medzi vrstvami P a N vzniká prechod, ktorý sa pri dopade slnečného žiarenia aktivuje 

a pripojenými vodičmi tečie prúd. PN prechod zaradujeme medzi polovodič práve preto, pretože 

prúd ním tečie iba jedným smerom a to od záporného pólu ku kladnému. Keď slnečné žiarenie 

dopadá na polovodič, napätie medzi pólmi má hodnotu zhruba 0,5V. Pretekajúci prúd je tak 

závislý na intenzite dopadaného svetelného žiarenia, alebo inak povedané závislý na množstve 

fotónov dopadajúcich na fotovoltaický článok. Takýchto článkov je v jednom solárnom panely 

umiestnených niekoľko a napätie na výstupe zo solárneho článku je zvyčajne 12-24V. Výkon 

solárnych článkov sa udáva v W/m2 [4]. 

 

Obr. 1.2 Princíp činnosti fotovoltaického článku. [4] 

1.3 Typy fotovoltaických článkov 
 

1.3.1 Monokryštalické solárne články 

 

Monokryštalický kremík bol prvý materiál, ktorý sa začal v praxi používať na výrobu 

fotovoltaických  článkov. V jeho začiatkoch od roku 1954 sa účinnosť premeny slnečnej energie 

na elektrickú takéhoto článku pohybovala okolo 6%. Neskôr, keď sa veda začala viacej zaoberať 

týmto jednoduchým zdrojom elektrickej energie sa hodnotu účinnosti podarilo zvýšiť na 17%, 

táto hodnota bola v roku 1980 považovaná za neprekonanú. Celkový vývoj fotoelektrických 

článkov brzdil fakt, že ceny boli vysoké a vedci sa snažili znížiť jednotkovú cenu za panel a tým 

pádom používali menej čistý kremík, ktorý nemal dostatočnú účinnosť. Maximálnu účinnosť akú 

sa podarilo dosiahnuť bolo v roku 1992 kedy laboratórne meranie článku ukázalo hodnotu 

účinnosti až 35,2% [5].  
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V dnešnej dobe účinnosť fotovoltaických článkov dosahuje 13-17%, táto hodnota je úmerná 

cene za výrobu jedného článku. Účinnosti by sa určite pohybovali oveľa vyššie, keby vývoj nebol 

potláčaný cenou a dopytom [5]. 

Monokryštalicé články sú zložené z kryštálov monokryštalického kremíku o rozmere asi 

10cm. Vyrábajú sa z ignotov alebo inak povedané tyčí polykryštalického kremíku pomocou 

Czochralského metódy pomalým ťažením z roztaveného čistého kremíku. Tieto tyče sú ďalej 

rezané špeciálnou pílkou na pláty o hrúbke približne 0,25mm až 0,35mm. V dnešnej dobe je 

možné vyrobiť aj články o hrúbke 0,1mm pri najnižšom možnom odpade ktorý vzniká pri rezaní 

článkov [5]. 

 

Obr. 1.3 Ignot monokryštalického kremíku[35]. 

 

 Pláty z takéhoto odrezaného monokryštalického kremíku sa v ďalšom procese zarovnávajú na 

rovnakú hrúbku, ich povrch sa vyleští a odleptajú sa nečistoty a nepravidelné tvary. Po pridaní 

vrstvy fosforu na takýto plát vznikne vrstva typu N. Účinnosť článkov v laboratóriách môže 

dosahovať až 25% účinnosť [5]. 

 

 

Obr. 1.4 Monokryštalický solárny článok . 

 

 

 

 



 Fotovoltaické články 

 

17

1.3.2 Polykryštalické solárne články 

 

Polykryštalické kremíkové články sú dnes jedny z najbežnejších typov solárnych článkov. 

Ich výroba spočíva v ťažbe monokryštalického kremíka, alebo odlievaním čistého kremíka do 

foriem, kde sa následne narežú na požadovanú hrúbku. Tento spôsob odlievania kremíku je 

podstatne jednoduchší spôsob, ako ťaženie samotného monokryštálu kremíka, pretože výrobca 

môže odliať tvar aký potrebuje. Nevýhodou odlievania je horšia účinnosť, ale ich výhodou je 

naopak lepšie využitie tohto materiálu, nižšia cena na výrobu a možnosť väčšej veľkosti. 

Účinnosť dosiahnutá na takomto článku v laboratórnych podmienkach je okolo 20% [5]. 

 

 

Obr. 1.5 Polykryštalický solárny panel. 

 

1.3.3 Amorfné solárne články 

 

Výroba amorfných solárnych článkov je oproti monokryštalyckým a polykryštalickým 

článkom omnoho jednoduchšia a spotrebuje oveľa menej materiálu. Táto úspora materiálu 

samozrejme znamená, že pri kúpe amorfného článku výrazne ušetríme oproti kúpe 

monokryštalických a polykryštalických článkov [5].  

Proces výroby tohto článku je založený na rozklade vhodných zlúčenín kremíka, silanu alebo 

dichlorsilanu vo vodíkovej atmosfére. Takýmto spôsobom je možné vytvoriť veľmi tenké vrstvy 

kremíku, ktoré sa následne umiestňujú na sklenené alebo plastové podložky [5].  

Hrúbka amorfného článku o 1mm pohltí 90% slnečného žiarenia, vďaka tomu sa môžu 

vyrábať oveľa tenšie moduly, ktoré je možné použiť ako prekrytie striech budov. Nevýhodou 

týchto panelov je malá účinnosť,  ktorá sa v laboratórnych podmienkach pohybuje okolo 12% [5]. 
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2 FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY A ICH PORUCHY  

2.1 Časti fotovoltaického systému 
 

Každý fotovoltaický systém, ktorý sa nachádza, či už na budovách, domoch, alebo na iných 

miestach potrebuje  pre svoju  správnu  funkčnosť a dodávku do siete okrem  fotovoltaických 

panelov aj ostatné prvky, ktoré majú za úlohu spracovať a rozviezť túto elektrickú energiu.  

Takéto prvky môžu meniť elektrickú energiu z  jednosmernej na striedavú,  transformovať jej 

napätie z 12V alebo 24V na 230V, pri vlastnej spotrebe rozviezť túto elektrickú energiu po 

budove, odmerať vyrobený výkon takéhoto systému a v neposlednom rade pri nadbytočnej 

energii rozviesť ju do distribučnej sústavy alebo uschovať do batérií. Časti takého 

fotovoltaického systému môžeme rozdeliť na:  

 

• Fotovoltaické panely monokryštalického, polykryštalického alebo amorfného typu. 

 

• Nosná konštrukcia panelov, vhodná na strechu alebo na zem vyrobená z hliníku, alebo 

z iného pevného, ľahkého a poveternostným vplyvom odolného materiálu. 

• Káblové rozvody na pospájanie panelov a rozvod elektrickej energie po domácnosti, alebo 

do distribučnej sústavy pri trvalej dodávke elektrickej energie, alebo pri zelenom bonuse 

užívateľa. 

• Meniče napätia, ktoré majú za úlohu transformovať výstupné jednosmerné napätie 

z fotovoltaických panelov  na sieťové napätie, ktoré je striedavé a je vhodné na pripojenie 

do elektrizačnej sústavy. Delíme ich na jednofázové a trojfázové. Takéto meniče majú už 

v dnešnej dobe v sebe zabudovaný takzvaný „ MPP tracker “, v preklade sledovač bodu  

maximálneho výkonu panela. Vďaka tomuto sledovaču je pracovný bod panelu nastavený 

vždy v kolene charakteristiky, pre jeho maximálnu účinnosť. 

 

• Rozvádzače, ktoré majú za úlohu pospájať jednotlivé obvody v sieti. 

 

• Ochrany prúdu a napätia, ktoré majú za úlohu ochrániť užívateľa a elektrické spotrebiče 

v domácnosti proti nadprúdom, skratom a prepätím. 

 

• Monitorovacie systémy a meracie zariadenia, ktoré majú za úlohu zmerať vyrobenú 

elektrickú energiu fotovoltaickej elektrárne namontovanej na dome, alebo nejakej budove, 

slúži pre užívateľa na kontrolu vyrobenej elektrickej energie, ale aj pre distribútora 

elektrickej energie, pre zistenie dodanej elektrickej energie do distribučnej sústavy.  
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 Monitorovací systém je v sústave nevyhnutným prvkom, užívateľovi poskytuje 

podrobné informácie o stave solárnej elektrárne ako je výkon práve vyrábanej elektrickej 

energie a taktiež dokáže analyzovať prípadnú poruchu na solárnom systéme a upozorniť 

na ňu užívateľa. 

 

 

Obr. 2.1 Schéma zapojenia slnečnej elektrárne[36].  

 

 

2.2 Degradácia fotovoltaických článkov 
 

Pri degradácii fotovoltaických článkov následkom dopadu svetelného žiarenia zohráva 

hlavnú úlohu materiál, ktorým sa tieto články dopujú. Týmto materiálom je bór. Bór je prvkom 

z tretej skupiny chemických prvkov, ktorým sa dopuje kremíkový polovodič preto, aby sme 

z neho získali pozitívny polovodič typu P. Vo fotovoltaických článkoch, ako sú monokryštalické 

a polykryštalické degraduje práve len tento polovodič typu P, pretože ako jediný z typu P a N  

obsahuje bór. Vďaka bóru v týchto polovodičoch rozoznávame dva typy degradácie 

fotovoltaických panelov následkom dopadajúceho slnečného žiarenia, ktoré sa nazývajú: rozklad 

párov bóru a železa a formovanie rekombinačne aktívnych komplexov bóru a kyslíka [6]. 
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2.2.1 Rozklad párov bóru a železa 

 

Rozklad párov bóru a železa nastáva pri kontaminácii kremíka železom. V kremíkovom 

polovodiči typu P vytvára intersticiálne železo Fei  páry so substitučným bórom Bs . Práve tieto 

páry sa rozkladajú pri osvetlení vplyvom rekombinačného rozkladového procesu [7]. 

Ak ponecháme fotovoltaický článok bez osvetlenia pri izbovej teplote cca 25°C, páry Fei Bs , 

sa v priebehu niekoľkých hodín reformujú na ich typickú rezistivitu s hodnotou 1Ωcm. Toto 

význačné chovanie spôsobuje, že dĺžka života nosičov v železom kontaminovanom kremíku, 

dopovaným bórom, je určená pármi Fei Bs , samotným intersticiálnym železom, alebo 

kombináciou oboch a závisí na histórii vzorku [7]. 

Ak je článok v tieni a nachádza sa v tmavom prostredí pri izbovej teplote, záporne nabité 

častice železa sú naďalej pohyblivé a pri stretnutí sa s kladne nabitým atómom bóru dochádza 

k opätovnému vzniku párov Fei Bs  . Toto všetko znamená to, že ak umiestnime  na tmavé miesto 

tento článok a necháme ho pri teplote pod 100°C, tak po určitej dobe sa jeho pôvodná účinnosť 

a doba života obnoví [7]. 

 

2.2.2 Formovanie rekombinačne aktívnych komplexov bóru a kyslíka 

 

Vplyvom komplexu bóru a kyslíku sa degradácia kremíkových článkov môže vyskytovať aj 

pri kremíku s vysokou čistotou, ktorý bol kontaminovaný železom a bol taktiež vyrobený 

Czochralského metódou. S rastom koncentrácie substitučného bóru Bs rastie degradácia defektov 

bór kyslíkových komplexov lineárne a s rastom koncentrácie intersticiálneho kyslíku Oi rastie táto 

degradácia kvadraticky [8]. 

Táto degradácia svetlom sa prejavuje pri materiáloch, ktorých obsah kyslíku je viac než 

15*1017cm-3 . Pri osvetlení takéhoto článku, začne jeho účinnosť klesať rádovo v jednotkách 

percent do doby, dokiaľ sa nedosiahne stabilný stav článku. Toto isté je charakteristické aj pre 

dobu života nosičov elektrického náboja [8]. 

Ak chceme dosiahnuť obnovenie pôvodných parametrov článku, je potrebné zahriať tento 

článok na teplotu vyššiu ako 200°C na dobu okolo 10min až 15min. Ak sa zohrievanie tohto 

článku realizuje pomocou tepelnej lampy, proces regenerácie a proces degradácie pôsobia proti 

sebe, tým pádom k obnoveniu pôvodných parametrov nemusí dôjsť. Ak budeme ale tento článok 

zahrievať za tmy, bude v ňom pôsobiť iba regeneračný proces, ktorým dokonca môžeme docieliť 

zvýšenie hodnôt parametrov nad úroveň, ktorá bola pôvodná. Pri pozorovaní fotovoltaických 

článkov, ktoré boli ponechané v tmavom prostredí pri nízkej teplote, neboli spozorované žiadne 

efekty [8]. 
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2.3 Defekty fotovoltaických panelov a článkov 
 

2.3.1 Potenciálna indukovaná degradácia 

 

Potenciálna indukovaná degradácia PID je nežiadúci efekt niektorých solárnych modulov. 

Faktory, ktoré zapríčiňujú tento typ degradácie sú vlhkosť, teplo a vysoké napätie medzi 

článkami a zemou. Tieto faktory existujú na každom z článkov, ale nežiadúci efekt sa neprejaví 

na všetkých. K tejto degradácii dochádza práve vtedy, keď je panel vystavený veľkému napätiu, 

ktoré vznikne medzi  článkom a rámom, ktorý je spojený so zemou. Potenciál medzi takýmito 

článkami a zemou môže byť od 200V až 350V. Vďaka tomu, že je rám spojený so zemou má 

nulový potenciál, pretože podľa normy je nutné kovovú konštrukciu solárneho panelu uzemniť. 

Napätie, ktoré vzniklo medzi článkom a zemou spôsobí to, že sa uvoľnia elektróny z materiálov 

fotovoltaického panela a migrujú do elektrického poľa a cez rám panelu sa uzemnia. Tento efekt 

urýchľuje teplo a vlhkosť celého systému a môže negatívne vplývať na výkon fotovoltaického 

panelu [9]. 

 

 

Obr. 2.2 Migrácia elektrónov následkom PID degradácie [11] 

 

2.3.2 Degradácia FV panelov pri dopadajúcom žiarení 

 

Pri fotovoltaických paneloch dochádza k dopadaniu slnečného žiarenia na články, ktoré 

vytvárajú elektrickú energiu. Pri dopade svetla na panel nastáva degradácia ktorá sa volá LID, 

„light inducced degradation“. Táto degradácia ma negatívny vplyv a to tak, že skracuje životnosť 

minoritných nosičov náboja. Najčastejšie sa objavuje pri solárnom kremíku, ale tento jav sa môže 

objaviť aj pri kremíku dopovanom fosforom [10]. 

Degradácia vplyvom dopadaného svetelného žiarenia môže spôsobiť aj to, že vplyvom 

ultrafialovej zložky dochádza k starnutiu materiálu panela, ktorý je vystavený slnečnému 

žiareniu. Toto starnutie je sprevádzané zažltnutím povrchového materiálu a neskôr jeho samotné 

zhnednutie, ktoré sa sústreďuje k stredu článku [11].  
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Táto zmena farby má za príčinu pokles dopadanej intenzity svetelného žiarenia na článok 

a tým pádom aj pokles účinnosti a samotného výkonu. Z tohto dôvodu je vhodné pri výrobe 

používať materiály, ktoré sú menej náchylné na starnutie vplyvom ultrafialového žiarenia. 

Najčastejším materiálom pre ochranu solárnych panelov sa používa vysokopriepustné tvrdené 

sklo a okolo solárnych článkov takzvaná EVA-fólia, ktorá má UV záruku okolo 4 roky [11].   

 

 

Obr. 2.3 Zostarnutý a zhnednutý solárny článok vplyvom slnečného žiarenia [15]. 

 

2.3.3 Separácia ochranného skla od FV panelu 

 

Separácia ochranného skla, alebo takzvaná delaminácia panelu je v podstate oddelenie 

ochranného skla s EVA-fóliou od samotného fotovoltaického článku. Následkom tejto separácie 

môžu vznikať bubliny medzi článkami a ochranným sklom. Táto porucha sa považuje za veľmi 

závažnú, pretože do týchto bublín sa môže dostať voda a tým spôsobiť koróziu fotovoltaického 

článku a tým pádom dochádza k zamedzeniu svetelného žiarenia na fotovoltaický článok. Toto 

zamedzenie svetla má za následok nesprávnu funkčnosť článku a náhly pokles jeho výkonu 

a účinnosti. 

 

Obr. 2.4 Oddelenie solárneho článku a EVA fólie [16]. 
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2.3.4 Horúce miesta, takzvané Hot-spots 

 

Horúce miesta sú jedným z najčastejších a najvážnejších porúch fotovoltaických systémov. 

Tieto horúce miesta vznikajú čiastočným zatienením danej oblasti, kde sa článok môže zohriať až 

k extrémnym teplotám. Tieto extrémne teploty vedú k trvalému poškodeniu článku a tak isto aj 

k poškodeniu ochranných prvkov článku ako je napríklad EVA-fólia. Takto vznikne takzvaný 

HOT-SPOT [14]. 

Článok, ktorý je v normálnej prevádzke sa správa ako generátor prúdu, ale článok, ktorý je 

zatienený sa správa ako spotrebič elektrickej energie. Prúd, ktorý je generovaný ostatnými 

článkami prechádza práve cez tento zatienený článok, kde spôsobuje ohriatie samotného článku. 

[13]. 

Ak chcete zabrániť tomu, aby na solárnych článkoch nevznikalo teplo dôsledkom veľkého 

prúdu, tak bypass-ové diódy sa dnes používajú vo všetkých moderných fotovoltaických paneloch. 

Keď sa článok dostane do tieňa na scénu prídu bypass-ové diódy, ktoré usmernia prúd tak aby 

obtekal okolo tohto článku a aby zabránil vzniku horúcich miest zvaných HOT-SPOTS [13]. 

V prípade že bypass-ové diódy sú chybné, alebo je len veľmi malá časť článku v tieni, tieto 

diódy nezabránia článku v spotrebe prúdu a vytváraní horúcich miest [13]. 

Ďalšie dôvody horúcich miest môžu byť v dôsledku vysokého kontaktného odporu na 

prípojniciach / zberniciach článkov. Tieto zbernice sú strieborné cesty spájajúce bunky. Dôvod 

pre vysoký odpor môžu byť popraskané spájkované spoje na zberniciach [13].  

Výkonová strata modulu s horúcim článkom je často veľmi nízka a aj keď miest s horúcimi 

miestami nie je veľa, tieto moduly by mali byť nahradené a to najmä, keď nielen články, ale aj 

okolité zapuzdrené materiály sú spálené [13]. 

 

 

Obr. 2.5 Horúce miesta na solárnych paneloch zachytené, termokamerou [19].  
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2.3.5  Prerazenie bypassovej diódy 

 

Bypassové diódy slúžia k tomu, že ak náhodou je niektorý z článkov menej osvetlený, alebo 

zatienený, tak sa z tohto článku stáva spotrebič elektrickej energie, ktorý spotrebuváva energiu 

vyrobenú ostatnými článkami. Ak sa článok začne správať ako spotrebič, začne sa zahrievať 

a môže dôjsť k poškodeniu tohto článku. V takomto prípade bypassové diódy usmernia prúd tak, 

aby netiekol cez zatienený článok [12]. 

Poškodenie bypassovej diódy môže byť veľký problém práve v situácii, keď je časť panelu 

zatienená a bypassová dióda nieje schopná splniť si svoju funkčnosť. Práve preto je bypassová 

dióda dôležitým činiteľom, ktorý môže ovplyvniť výkon a hlavne funkčnosť článku, ba dokonca 

celého panelu [12]. 

 

Obr. 2.6 Prerazená bypassová dióda [12]. 

 

2.3.6  Slimačie cestičky / Snail trails 

 

Slimačie cestičky sa môžu vytvárať na solárnych paneloch po niekoľkých mesiacoch 

funkčnosti. Tieto cestičky sa nachádzajú pod ochranným sklom a prejavujú sa ako v zmene 

zafarbenia v tvare rovných alebo rôzne zakrivených a vetviacich sa cestičiek o šírke 0,5cm až 

1cm. Tento jav postihuje väčšinou  nie len jeden článok z celého modulu, ale vždy je ich hneď 

niekoľko. Tento jav sa taktiež nevyskytuje len u niektorých typoch  solárnych panelov, ale 

postihuje väčšinu typov ako sú, polykryštalické aj monokryštalické panely [18]. 

 Taktiež sa prejavuje u modulov od rôznych výrobcov z USA, Ázie, Európy. Vzhľadom na 

to, že sa tento jav neprejavuje u niektorých značiek, je z toho zrejmé to, že to či jav vznikne, 

alebo nie, závisí od technológie výroby a od fyzikálnych a chemických zmien [18].   

Podľa  najpokročilejších  hypotéz, dochádza k difúzii niektorých chemických komponentov z 

EVA-fólie cez mikro trhliny v článkoch na jeho lícovú stranu, kde dochádza k oxidácii 

strieborných kontaktov, poprípade k depozícii polymérov pochádzajúcich z EVA-fólie na lícovej 

strane článku a tých dochádza k zafarbeniu na tmavomodro [18].  
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Reakcie výrobcov fotovoltaických panelov sú také, že tieto slimačie cesty nie sú dôvodom 

k reklamácii fotovoltaického panelu a nemajú vplyv na výkon panelov. Väčšina výrobcov sa 

zhoduje v tom, že tieto slimačie cestičky sú len optická vada, ktorá nemá vplyv na výkon 

solárneho panelu [18].  

Vedci sa zhodujú v tom, že slimačie cestičky sú spôsobené mikrotrhlinami vo 

fotovoltaických článkoch a ich vznik len poukazuje na výrobné poruchy fotovoltaických článkov 

[18]. 

 

Obr. 2.7 Slimačie cestičky na solárnom článku [18]. 

 

 

2.4 Likvidácia fotovoltaických panelov 
 

Vzhľadom na to, že životnosť fotovoltaických panelov a fotovoltaických elektrární je 

limitovaná, je nutné uvedomiť si, že jedného dňa sa budeme musieť zapodievať myšlienkou 

likvidácie ich odpadu. Keďže sa fotovoltaické články vyrábajú z ťažko recyklovaných 

materiálov, nebude možné ich len tak vyhodiť do koša, ale bude potrebné ich nechať odviezť 

a spracovať tak, aby sa ďalej mohli používať ako fotovoltaické články, alebo aby sa mohli 

bezpečne a ekologicky zrecyklovať. 

Prvé fotovoltaické panely sa začali montovať v 90. rokoch a vzhľadom na to, že životnosť 

týchto panelov je zhruba 25 rokov, je pomaly na čase zaujímať sa čo s nimi spravíme, ak 

v najbližšej dobe dosiahnu koniec svojej životnosti. V roku 2013 sa táto otázka týkala viac než 

3800 ton fotovoltaického odpadu.  Každým dňom toto číslo rastie a vzhľadom na to , že Európa 

je relatívne malá, rátame, že v roku 2020 bude toto číslo na úrovni 35 000 ton fotovoltaického 

odpadu [22]. 
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2.4.1 Spracovanie fotovoltaického odpadu 

 

Najväčší podiel odpadu fotovoltaických článkov majú kryštalické FV technológie. 

V minulosti sa hlavná pozornosť recyklácie zamerala na využitie kompletných článkov, ktoré 

boli oddelené z panelu, pomocou tepelného rozkladu plastového puzdra. Diely boli neskôr 

opracované leptaním a bolo znovu použité v novom panely bez akejkoľvek straty výkonu [22].  

Pri tomto spôsobe recyklácie sa využíva technológia EPBT „Energy pay-back time“, táto 

metóda definuje  čas návratnosti energie potrebnej k výrobe fotovoltaického panelu, ktorý neskôr 

sám túto elektrickú energiu vyrába. V dnešnej dobe sa kladie veľký dôraz na obnovu 

kremíkových materiálov, no hlavnou požiadavkou je to, aby kremík takto získaný bol dostatočne 

čistý pre jeho ďalšie použitie vo výrobe s nízkymi nákladmi [22]. 

V dnešnej dobe sa v procese recyklácie všetky panely, či sú kompletné alebo sú rozdrvené, 

tepelne spracúvajú. Materiály, ktoré sú od seba rôzne sa potom oddelia. Pri materiáloch 

s rôznymi hustotami sa používa takzvané preosievanie. Kremíkové článkové materiály sa potom 

leptaním spracujú tak, aby sa odstránili vrstvy metalizácie, antireflexné vrstvy ale aj iné. Ak 

odstraňujeme niektoré vrstvy metalizácie, tak sa striebro, ktoré sa nachádza v starých moduloch 

rozpustí v kyselinách,  potom sa zráža a nakoniec je separované elektrolýzou. Moderné 

metalizácie hliníkom majú nižší obsah striebra. Vo finále sa po rozdrvení a leptaní kremíkový 

materiál spevní. Jeho vrcholy, dná a hrany ignotov sa odrežú a rovnako sa recyklujú [22]. 
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3 DEFINÍCIA MERANÝCH PARAMETROV FV SYSTÉMU 
 

3.1 Náhradná schéma FV článku 
 

Fotovoltaický článok je prúdový zdroj, ktorého veľkosť dodávaného prúdu závisí od 

množstva dopadajúceho svetla na plochu panela. Výkon, ktorý sa meria na fotovoltaických 

paneloch sa často udáva vo W/m2.   

 

 

Obr. 3.1 Elektrická schéma zapojenia jedného solárneho článku [20]. 

 

Na obrázku Obr. 3.1 je zobrazená skutočná schéma zapojenia solárneho článku. Toto je 

ekvivalentný model elektrického zapojenia solárneho článku. Ideálne články môžu byť zobrazené 

ako prúdový zdroj s diódou. V praxi ale ideálny solárny článok neexistuje a preto má aj 

nejaký sériový odpor, ktorý  reprezentuje  odpor vodiča a prechodový odpor. Dióda má takzvaný 

bočníkový prúd [22]. Výsledný prúd je teda rovný: 

 

I = IPH - ID - ISH  (A; A; A; A), [20].   (3.1)  

  

• I - výstupný prúd [A] 

• IPH - prúd generovaný svetlom [A]   

• ID - prúd diódou 

• ISH - bočný prúd diódou 
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3.2 Parametre z volt-ampérovej charakteristiky 
 

 

 

Obr. 3.2 V-A charakteristika solárneho článku[34]. 

 

Obrázok  Obr. 3.2 ukazuje V-A charakteristiku solárneho článku pre určitú hodnotu 

ožiarenia  a určitú hodnotu teploty článku . Ak je FV článok skratovaný, výstupný prúd je na 

maxime (Isc – skratový prúd) a napätie článku je nulové. Ak je FV článok zapojený naprázdno, 

napätie, ktoré je na jeho kontaktoch je na maxime (Uoc napätie naprázdno) a prúd je nulový. 

V každom z týchto dvoch stavov je výstupný výkon z článku nulový. Medzi stavom článku 

nakrátko a stavom naprázdno, je výstupný výkon z FV článku väčší ako nula. Ak sú svorky FV 

článku spojené s premenným odporom, tak pracovný bod je určený priesečníkom V-A 

charakteristiky solárneho článku a V-A charakteristiky odporu. Na obrázku Obr. 3.2 je V-A 

charakteristika odporovej záťaže lineárna priamka. Ak je odporová záťaž malá, tak FV článok 

pracuje v oblasti medzi bodmi A a B zobrazených na krivke. V tejto oblasti sa FV článok správa 

ako konštantný zdroj prúdu. Ak je odporová záťaž príliš veľká, tak FV článok pracuje v oblasti 

medzi D a E, kde sa článok správa skôr ako zdroj konštantného napätia.  Bod C na grafe 

znázorňuje bod maximálneho výkonu pre určitú hodnotu osvetlenia a teploty článku [34].  

 

3.2.1 Skratový prúd 

 

Maximálny prúd, ktorý je fotovoltaický článok schopný dodať pri nulovom napätí sa nazýva 

skratový prúd ISC. Tento prúd je rovný prúdu, ktorý je generovaný svetlom to znamená, že          

ISC = IL , ak predpokladáme , že odpor RS je rovný nule. Veľkosť tohto skratového prúdu závisí 

na množstve intenzity svetla dopadajúceho na plochu fotovoltaického článku [19].  

Tak isto závisí aj na spektrálnej citlivosti, na množstve ožiarenej plochy článku, teplote 

a hodnota tohto skratového prúdu sa pohybuje približne v jednotkách ampérov [19].  
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3.2.2 Napätie na prázdno 

 

Napätie naprázdno označujeme ako UOC a je to maximálne napätie na výstupných svorkách 

FV panelu alebo článku, kedy je prúd nulový a nie je pripojená záťaž na výstupe. Napätie na 

prázdno je taktiež napätie fotovoltaického panela, alebo článku pri danej teplote a množstve 

intenzity svetla dopadajúceho na plochu panelu, alebo článku. Toto napätie môže dosahovať 

hodnôt na výstupe z panelu od 10V až niekoľko desiatok voltov [19]. 

 

3.2.3 Pracovný bod fotovoltaického panela 

 

Pracovný bod fotovoltaického panelu je bod na volt-ampérovej charakteristike, ktorý hovorí 

o tom, kde práve fotovoltaický panel pracuje. Miesto tohto bodu na volt-ampérovej 

charakteristike závisí na vlastnostiach daného pripojeného spotrebiča a v ideálnych podmienkach 

by mal byť zhodný s miestom maximálneho výkonu MPP ( Maximal Power Point ). Akt tento 

pracovný bod fotovoltaického panelu leží  v bode skratového prúdu, alebo napätia na prázdno, 

znamená to, že tento fotovoltaický panel nevyrába žiadnu elektrickú energiu. Tento pracovný bod 

je veľmi závislí na teplote a osvetlení FV článku. Ak sú podmienky pre ochladenie panela zlé, 

napríklad nefúka vietor a teplota vzduchu dosahuje okolo 40°C, alebo je panel pod priamym 

slnečným žiarením dlhšiu dobu, môže dôjsť k z zvýšeniu teploty povrchu panela až na 80°C. Táto 

zvýšená teplota má veľký vplyv na zmenu elektrických vlastností panela, ktorá má za následok 

zníženie výstupného napätia. Ak dôjde k zníženiu výstupného napätia, dôjde k zníženiu výkonu 

panela. Ak je panel takýmto podmienkam vystavený celý deň, je možná strata až 70% 

dosiahnutej  dennej maximálnej výroby elektrickej energie. Tieto dôsledky tohto javu je možné 

zmierniť pomocou zariadenia, ktoré optimalizuje odpor záťaže (MPP-tracker) [19]. 

 Na obrázku Obr. 3.2  je možné vidieť závislosť V-A charakteristiky FV článku na teplote 

článku (b) a závislosť V-A charakteristiky na množstve osvetlenia článku (a). 
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Obr. 3.3 V-A charakteristiky FV článku pre rôzne teploty a osvetlenie článku[34]. 

 

3.2.4 Maximálny výkon MPP 

 

Maximálny výkon fotovoltaického článku je bod, ktorý sa nachádza na volt-ampérovej 

charakteristike, ktorý udáva maximálny výkon FV panela. Tento bod leží na súradniciach 

prúdovej a napäťovej zložky.  

Ak sa zameriame na bod maximálneho výkonu z volt-ampérovej charakteristiky, môžeme 

odčítať nasledujúce hodnoty prúdu a napätia [19]: 

 

 

• PMPP – Maximálny výkon fotovoltaického panelu. 

• IMPP – Prúd, kedy článok alebo panel dodáva maximálny výkon. 

• UMPP – Napätie, kedy článok alebo panel dodáva maximálny výkon. 

 

Maximálny výkon, je výkon fotovoltaického článku, alebo panela, ktorý je schopný panel 

dodať pri určitých poveternostných podmienkach. Tento výkon môžeme vyjadriť vzťahom (3.2), 

[21]: 

 

	
�� = �
�� . 
��   ( W ; V ; A )         (3.2) 

 

Na prispôsobenie parametrov záťaže, slúži sledovač maximálneho pracovného bodu, ktorý 

zabezpečí to, aby článok, alebo panel, dodával čo najvyšší možný výkon [19]. 
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3.2.5  Efektivita výroby elektrickej energie FV článku, FF (Fill Factor) 

 

Efektivita, alebo účinnosť výroby elektrickej energie solárneho článku, môže byť rozdelená 

do účinnosti odrážavosti, termodynamickej účinnosti, účinnosti separácie elektrického nosiča 

náboja a vodivostnej účinnosti. Celková účinnosť,  je produkt z každej z týchto účinností. Solárny 

článok má zvyčajne napätie závislé na krivke účinnosti, teplotnom koeficiente a na uhle 

dopadajúceho slnečného žiarenia [21]. 

Efektivita výroby elektrickej energie je daná takzvaným faktorom vyplnenia (Fill Factor / 

FF). Tento Fill Factor je definovaný ako pomer skutočného maximálneho výkonu, ktorý je možné 

získať z napätia naprázdno UOC a skratového prúdu ISC. Fill Factor je kľúčovým parametrom pri 

hodnotení výkonnosti a účinnosti solárnych článkov. Typické komerčné solárne články majú Fill 

Factor väčší ako 0,70. Solárne články triedy B majú zvyčajne tento faktor rovný od 0,4 do 0,7 

[21]. 

Články s vysokým Fill Factorom majú nízky sériový odpor RS a vysoký bočníkový odpor 

RSH. To znamená, že prúd, ktorý je generovaný solárnym článkom je menej rozptýlený na 

vnútorných stratách [21]. 

Fill Factor môžeme vyjadriť vzťahom (3.3), [21]: 

 

�� =	
����
���	.���

	= 	
����	.����
���	.���

	= 	 ���  , ( - ; W ; V ; A ; -  ), [21].  (3.3) 

 

3.2.6 Účinnosť fotovoltaického panela 

 

Účinnosť fotovoltaického panelu je závislá na materiálových vlastnostiach, z ktorých je 

vyrobený panel a samotný článok. Na tomto materiály práve závisí aj spektrálna citlivosť 

fotovoltaického článku, ktorá nám hovorí o tom, koľko vlnových dĺžok je fotovoltaický článok 

schopný spracovať a premeniť na elektrickú energiu.  Monokryštalické panely môžu dosahovať 

účinnosť od 15% až do 18%. Polykryštalické panely majú účinnosť v rozsahu 13% až do 16%. 

Takúto účinnosť fotovoltaického panela môžeme definovať ako podiel maximálneho výkonu 

panelu PMPP ku výkonu dopadajúceho žiarenia PRAD. Výkon maximálneho dopadajúceho žiarenia 

tiež môžeme definovať ako násobok intenzity osvetlenia E pri daných podmienkach a ploche AC  

fotovoltaického článku v m2. Vzťah teda vyzerá takto (3.4), [19] : 

 

� = 	
����
����

	 . 100 = 	
����
�	.		��

. 100 , (% ; W ; W), [21].    (3.4) 
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4 IDENTIFIKÁCIA MOŽNÝCH PORÚCH NA FV SYSTÉMOCH 
 

Pre úplnú funkčnosť fotovoltaickej elektrárne nestačí len postaviť panely na slnečné miesto 

a ďalej už len vyrábať elektrickú energiu. Pre správny chod takejto fotovoltaickej elektrárne je 

dôležitá aj kontrola panelov a samotných článkov, pretože bez dnešnej modernej technológie by 

bolo len veľmi ťažké odhaliť niektoré z porúch panelov, alebo článkov, ktoré môžu viesť 

k zníženiu výkonu, alebo dokonca až k úplnému zastaveniu výroby elektrickej energie. 

   Monitoring solárnych panelov hrá dôležitú rolu aj v predchádzaní možných porúch a vo 

včasnom zamedzení chyby, ktorá by mohla na tomto systéme vzniknúť. V dnešnej dobe je naozaj 

veľa spôsobov ako odhaľovať chyby na fotovoltaických systémoch, no len niektoré z nich sú pre 

nás ako užívateľov týchto solárnych panelov použiteľné aj v teréne. Niektoré metódy dokážu 

odhaliť chybu na panely až po ich demontovaní z miesta pôsobenia a to pre nás niekedy môže 

predstavovať veľmi dôležitý faktor pri rozhodovaní sa medzi jednotlivými spôsobmi monitoringu 

fotovoltaických systémov. 

 

4.1 Laboratórne metódy merania FV systémov 
 

4.1.1 Meranie v klimatickej komore 

 

Podmienky pre testovanie fotovoltaických panelov v klimatickej komore udáva norma ČSN 

EN61215. Je to medzinárodná norma, ktorá stanovuje požiadavky IEC pre posudzovanie 

spôsobilosti konštrukcie a chválenie typov pozemných fotovoltaických panelov, ktoré sú vhodné 

k dlhodobému používaniu v miernych vonkajších klimatických a poveternostných podmienkach, 

ktoré sú definované v IEC 60721-2-1. Táto podmienka platí iba pre panely z kryštalického 

kremíku [23].  

Úlohou skúšok je určiť elektrické a tepelné vlastnosti panelov a dokázať tak, že tento panel 

je schopný vydržať dlhšiu dobu v činnosti v klimatických podmienkach, ktoré sú popísané 

normou. V skutočnosti ale dĺžka života týchto panelov závisí predovšetkým na klimatických 

podmienkach v ktorých sú vystavené, prostredí a samozrejme aj na ich konštrukcii [23]. 

Teplotné cyklovanie TCT 

Určenie schopnosti panelu odolávať veľmi, malým a veľmi veľkým teplotám a prechodom 

medzi nimi má za úlohu test teplotného cyklovania TCT. Tento test má taktiež za úlohu skúmať 

schopnosť panelu odolávať cyklickej expozícii pri týchto extrémnych teplotách. Vzhľadom na to, 

že ak vystavíme materiál extrémnym teplotám, dochádza k únave materiálu a k vznikom defektov 

ako sú zlomeniny a defekty spôsobené napätosťou materiálu. Počas 200 tepelných cyklov by mal 

prúd byť nastavený na ± 2% od zmeraného maximálneho výkonu [23].  
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Prúd môže byť zachovaný iba pri teplote panelu dosahujúcej 25°C. V priebehu 50 

termálnych cyklov, nie je potrebné aby panelom pretekal prúd. V teplotnej komore sa 

fotovoltaický panel môže testovať pri teplotách -40°C až do 85°C. Maximálna rýchlosť teplotnej 

zmeny v okolí panelu by nemala prekročiť hodnotu 100°C/hod. V každej z extrémnych teplôt by 

mal byť panel minimálne 10 minút. Maximálna doba ktorá je stanovená pre jeden cyklus je 6 

hodín. Po skončení rady cyklov sa porovnávajú parametre panelu pred a po teste a to je výsledný 

faktor kvality FV panelov [23]. 

 

Obr. 4.1 Obrázok priebehu tepelného cyklovania v čase [23]. 

 Test mrznúcou vlhkosťou HF 

Určiť odolnosť fotovoltaického panelu voči vysokým a nízkym teplotám až pri mrznúcich 

teplotách v kombinácii s vlhkých prostredím , má za úlohu Humidity-Freeze test. Pri tomto teste 

panel prechádza takzvanými teplotnými šokmi. Podstatou tejto metódy je 10 cyklov od -40°C až 

do +85°C. Po skončení metódy sa zase porovnávajú vlastnosti panela pred a po teste [23]. 

 

 

Obr. 4.2 Obrázok šokového testu v čase [23]. 
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4.1.2 Elektroluminiscencia 

 

Jav, pri ktorom dochádza k premene elektrickej energie na svetelnú. Táto premena elektrickej 

energie na svetelnú nastáva pri prechode prúdu luminofórom, alebo fotovoltaickým článkom 

v priepustnom smere, kde sa aktivuje PN prechod a dôjde ku svetelnej emisii vďaka žiarivej 

rekombinácii kremíku. Defekty, ktoré sa odhaľujú touto metódou sú jasne viditeľné a nepotrebujú 

svetlo. Vyžiarené fotóny z fotovoltaických článkov sú zaznamenávane CCD kamerou, ktorá má 

dobrú spektrálnu citlivosť objektívu. Obraz, ktorý my vidíme zosnímaný zo CCD kamery je 

čiernobiely. Svetlé miesta reprezentujú väčšiu prúdovú hustotu, čo sú miesta, kde je článok 

spojený s kontaktom. Tmavé miesta reprezentujú poruchové časti článku, ktorá je v jeho štruktúre 

[24]. 

 

 

Obr. 4.3 Bloková schéma zapojenia pre meranie Elektroluminiscenčnou metódou [26]. 

 

 

4.1.3 FLASH test 

 

Medzi základné metódy merania výkonových charakteristík fotovoltaických panelov patrí 

FLASH test. Hneď ako fotovoltaické panely prídu z výroby je potrebné ich otestovať a na to 

práve slúži FLASH test. Tento test má za úlohu odhaliť výrobné chyby, alebo nedokonalosti. Test 

tak isto overuje výrobcom udávané parametre fotovoltaického panela. Na testovanie panela 

pomocou FLASH testu sa používajú také osvetľovacie zdroje, ktoré dokážu čo najpresnejšie 

imitovať slnečné žiarenie v celom jeho viditeľnom spektre [25]. 
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Imitáciu slnečného žiarenia zastupujú väčšinou xenónová, alebo halogénová žiarovka, 

pretože spomedzi rôznych svetelných zdrojov sa práve ich žiarenie najviac podobá tomu 

slnečnému a je možné teda dobre zimitovať slnečné žiarenie, aby bol test čo najpresnejší. Test je 

realizovaný tak, že na fotovoltaický panel dopadajú svetelné lúče zo zdroja svetla pod kolmým 

uhlom, pretože vtedy je účinnosť panelu najlepšia. Výsledkom tohto testu sú informácie ako je 

výstupný špičkový výkon, napätie na prázdno, prúd na krátko, pracovné napätie, prúd, výkon, 

účinnosť a taktiež, ak je to potrebné, je možné z tohto testu určiť aj FILL faktor. Testovanie 

panelov samozrejme musí splňovať nejaké normy a práve norma: “ ČSN CLC TS 61836, IEC 

60904-9“, hovorí o tom, že panel musí byť testovaný za intenzity 1000W/m2 a teplote ktorá je 

25°C. Flash test má niekoľko blokových častí, ktoré spolu navzájom spolupracujú a podávajú si 

informácie, aby nám zabezpečili správnu funkčnosť tohto testu a aby vytvorili dokonalé 

podmienky pre test panelu [25]. 

 

Bloky FLASH testu: 

• Zaznamenávacie zariadenie: Zaznamenávacie zariadenie zhromažďuje informácie 

a dáta namerané počas testu a ukladá ich aby boli dostupné a pri potrebe vyprodukuje 

grafy, ktoré je možné porovnať s výrobcom udávanými hodnotami [25]. 

 

• Tepelný senzor: Tento snímač sa môže nachádzať ako samostatná jednotka, alebo môže 

byť súčasťou iného bloku a slúži na správne zaznamenanie teploty, alebo ako senzor 

teploty napojený na centrálny termostat ktorý reguluje teplotu v miestnosti tak aby sa 

pohybovala pri 25°C [25]. 

 

• Svetelný senzor: Svetelný senzor slúži na kontrolu množstva svetelnej intenzity 

z FLASH panelu, ktorý osvetľuje fotovoltaický panel. Tento svetelný senzor je blokovo 

spojený s počítačom, alebo zaznamenávacím zariadením, ktoré komunikuje s FLASH 

panelom a vykonáva takzvanú korekciu, alebo úpravu vyžarovaného svetla z FLASH 

panelu aby sa hodnota intenzity pohybovala okolo 1000W/m2 [25] . 

 

• Automatická záťaž: Táto automatická záťaž reguluje svoju hodnotu oporu podľa 

postupu FLASH testu, tak aby meracie zariadenie mohlo spraviť volt-ampérovú 

charakteristiku. Táto záťaž musí byť pred prvým použitím skalibrovaná [25]. 

 

• Zdroj zábleskov, FLASHER: Zdroj svetelných zábleskov je tvorený, ako je spomenuté 

vyššie, z xenónovej, alebo halogénovej výbojky. Vzhľadom na to že pri FLASH teste sa 

svetelné zdroje dosť zahrievajú používajú sa svetelné impulzy od 10ms až do 100ms, 

počas týchto testov je schopné zaznamenávajúce zariadenie plne vykresliť volt-ampérovú 

charakteristiku, táto metóda sa dnes používa najčastejšie. Pre vykreslenie VA 

charakteristiky je tiež možné použiť impulz s dĺžkou 1ms krát 100 zábleskov. VA 

charakteristika sa potom bude skladať zo sto bodových informácií [25]. 
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Obr. 4.4 Bloková schéma FLASH testeru [26]. 

4.2 Diagnostika FV pomocou vonkajších meracích prístrojov 
 

Monitoring a fotovoltaická diagnostika je veľmi dôležitá pre správnu funkčnosť 

fotovoltaických panelov. Pre nás, obyčajných užívateľov, je ale takmer nemožné používať 

laboratórne metódy merania panelov a to z dôvodu nepraktickosti, čo sa týka demontovania, 

prepravy a samozrejme drahých laboratórnych priestorov a prístrojov, ktoré si len málo kto môže 

zabezpečiť.  

Výdobytky modernej technológie 21. storočia, sú ale obmedzené len fantáziou ľudskej 

mysle a preto vedci vyvinuli aj prístroje, ktorými môžeme parametre fotovoltaických panelov  

zmerať priamo na mieste ich samotného pôsobenia.  Pri porovnaní cien za bežné demontovanie  

fotovoltaického panela a odvozu do laboratória, kde by sa takéto meranie malo uskutočniť, je 

cena týchto spôsobov oveľa nižšia, vzhľadom na to že prenosný prístroj na meranie je možné 

použiť nespočetne veľa krát. Tieto prenosné prístroje môžeme rozdeliť na dve skupiny. 

 

• Prístroje na meranie elektrických parametrov: Prístroje ktoré sa fyzicky napoja na 

fotovoltaický panel a tým merajú za daných poveternostných podmienok jeho 

parametre, napríklad volt-ampérovú charakteristiku, šum, meranie kapacity a mnoho 

iných veličín, ktoré sú charakteristické pre fotovoltaické panely a zároveň 

nevyhnutné pre ich funkčnosť. 
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• Prístroje na meranie pomocou optickej diagnostiky:  Prístroje slúžiace na optickú 

diagnostiku merajú vlastnosti panela pomocou teploty pracovnej plochy a tým pádom 

vyhodnocujú jeho vlastnosti, tieto optické prístroje fungujú na princípe 

infračerveného žiarenia, ktoré odráža každé teleso od svojej plochy v závislosti na 

jeho teplote. Teplota fotovoltaického panela nám hovorí o momentálnej kvalite 

panela. 

 

 

V dnešnej dobe je na trhu mnoho iných prístrojov, ktoré dokážu diagnostikovať 

fotovoltaický panel a naozaj záleží len na vyberavosti a finannčnej dostupnosti majiteľa, pre 

ktorý z prístrojov sa rozhodne. Preto je dobré zvážiť všetky plusy a mínusy jednotlivých 

parametrov prístrojov a vybrať si ten najlepšie dostupný za priaznivú cenu. Ďalej si popíšeme 

konkrétne prístroje na konkrétne meranie. 

 

 

 

4.2.1 Prístroje pre meranie elektrických parametrov 

 

Prístroje pre meranie elektrických parametrov fotovoltaických panelov slúžia hlavne 

k mobilnej diagnostike takýchto panelov. Týchto prístrojov je na trhu naozaj mnoho a každý 

z týchto prístrojov sa vyznačuje inými parametrami, inými cenami a inými výrobcami. Úlohu 

majú ale všetky tieto prístroje rovnakú, rozpoznať a diagnostikovať chybu pomocou elektrických 

parametrov. Tieto prístroje dokážu vykresliť volt-ampérovú charakteristiku a zobraziť ju priamo 

na obrazovke prístroja. Podľa tejto charakteristiky je možné zhodnotiť stav solárneho panela, či 

dodáva taký výkon, ako by mal a či sa jeho výrobné parametre približujú k aktuálnym. Jedným 

z takýchto prístrojov je aj prístroj od firmy Mironix a jeho názov je Prova 210. 

Tento moderný prístroj sa dá zakúpiť na internete a za cenu od 700€ až 900€ a dostanete ho 

aj so softwareom k vášmu počítaču. Tento prístroj komunikuje s počítačom a dokáže vám 

vykresliť VA charakteristiky. Tento prístroj sa vyznačuje rýchlosťou vyhodnocovania dát, 

jednoduchosťou ovládania, veľkou presnosťou merania a je to naozaj dobrý pomocník pri 

odhaľovaní problémov na solárnych paneloch. Na obrázkoch nižšie je možné vidieť príklad volt 

ampérovej charakteristiky tohto analyzátora. 
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Obr. 4.5 Monitorovací analyzátor FV Prova 210 a VA charakteristika z PC 

 

 

 

4.2.2 Prístroje na meranie pomocou optickej diagnostiky 

 

Každý fotovoltaický článok má určitú teplotu povrchu. Čím je teplota povrchu nižšia, tým 

panel účinnejšie vyrába elektrickú energiu zo slnka. Meranie pomocou optickej diagnostiky 

robíme pomocou termovíznych kamier. Práve tieto termovízne kamery nám jediné dokážu naraz 

ukázať teplotu každého článku na panely, bez toho aby bolo potrebné použiť teplomer a zdĺhavo 

merať teplotu každého jedného článku. Podľa tohto spôsobu vieme hneď povedať, či je panel 

poškodený alebo nie. Ak je teplota povrchu článku vyššia ako je teplota okolitých článkov, 

znamená to, že buď vyhorela bypassová dióda, alebo sa povrch článku zahrieva pretože 

neprepúšťa svetlo, vďaka zahnednutnej EVA fólii atď. Výhodou termálnej kamery je jej rýchlosť 

merania [27].  

Taktiež jej veľmi veľká výhoda je to, že nemusíme panel odpojovať z prevádzky, aby sme 

odmerali jeho vlastnosti, ale stačí umiestniť kameru pred panel a začať snímať teplotu panela 

pomocou infračerveného žiarenia, ktoré vyžaruje každé teleso. Každá termálna kamera ale 

potrebuje isté podmienky pre správne meranie teploty. Minimálna intenzita žiarenia tepelného 

toku pre meranie termálnou kamerou je 500W/m2. Meranie je nutné realizovať pod uhlom 5° až 

60° a to práve z dôvodu odrážania tepelného toku od tvrdeného skla, čo môže spôsobiť 

zobrazenie zlej teploty na termálnej kamere. Meranie by sme mali realizovať v bezvetrí, pretože 

vietor by mohol ochladzovať panel a to by mohlo spôsobiť zlé ukazovanie teplôt na termovíznej 

kamere. [27]. 
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 Taktiež je lepšie meranie realizovať v nízkych teplotách pretože rozdiel teplôt medzi okolím 

a článkami je vyšší a tým pádom na kamere bude možné lepšie rozoznať farebný kontrast teplôt. 

Pomocou termovíznej kamery môžeme odhaliť defekty, ako sú zvýšená teplota v pripojovacej 

krabici, ktorá má za následok zmenu napätia na výstupe z panela a vedie to k starnutiu materiálu. 

Zatmavnutie EVA fólie má za následok zvýšenie teploty povrchu článku, alebo panela, čo má za 

následok starnutie materiálu. Zničená štruktúra panela a poškodená zbernica majú za následok 

nesprávnu funkčnosť panela a tieto chyby je tiež možné detekovať pomocou termokamery [27]. 

 

 

Obr. 4.6 Záber na fotovoltaický panel z termokamery, červené miesta majú poruchu [17]. 
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5 PREVÁDZKOVÉ MERANIE 

5.1 Merací systém pre kontinuálny monitoring dát 
 

Merací systém pre kontinuálny monitoring dát sme realizovali na streche budovy VUT na 

Technickej 12. Tento merací systém obsahoval prvky ako sú: polykryštalický fotovoltaický panel 

STP 200 -18/Ud vodorovne uložený, pyranometer Kipp and Zonen CMP21, zapisovač dát 

Logbox SD, teplomer PT100, infračervená kamera Flir i7 a Flir SC640, menič napätia INV250-

45EU PLC a frekvenčný analyzátor HIOKI 3390 so sondami pre meranie jednosmerného 

charakteru prúdu DC sonda 9278 a pre meranie striedavého charakteru prúdu AC sonda 9272-A. 

Účelom merania je diagnostikovať daný fotovoltaický systém a na základe výsledkov 

merania doporučiť vhodné metódy pre identifikáciu defektov fotovoltaického systému. 

 

5.1.1 Schéma zapojenia monitorovacieho systému 

 

Táto schéma zapojenia monitorovacieho systému pre kontinuálny monitoring dát reflektuje 

skutočné zapojenie. 

 

 

Obr. 5.1 Schéma zapojenia pre kontinuálny monitoring dát fotovoltaického systému 
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5.1.2 Parametre používaných prístrojov  

 

Tab. 5.1 Parametre pyranometru Kipp and Zonen CMP21[28]. 

Pyranometer CMP 21 

Rozsah spektra 285 až do 2800 nm 

Citlivosť 7 až 14 µV/W/m² 

Doba odozvy 5 sekúnd 

Chyba určenia nuly A < 7 W/m² 

Chyba určenia nuly B < 2 W/m² 

Chyba smerovosti ( od 80° s int. 1000W/m2) < 10 W/m² 

Závislosť teploty na citlivosti (-20°C do +50°C) < 1% 

Rozsah pracovnej teploty -40°C až do +80°C 

Maximálna hodnota svetelného ožiarenia 4000 W/m² 

Pozorovacia smerovosť 180° 

 

 

Tab. 5.2 Parametre datalogeru Kipp and Zonen LOGBOX SD [28]. 

Zaznamenávač dát Kipp and Zonen LOGBOX SD 

Analógové vstupy 8 jednoduchých, alebo 3 rozdielové +2 jednoduché 

Rozsah vstupov od 20mV až do 2,5V 

Presnosť 0,05% ( pre 24-bitové rozlíšenie ) 

Digitálne vstupy 4, s maximálnym vstupom 15V 

Zdroj energie Podpora 4 x AA batérie 

Napätie zdroja energie od 4V až do 20V 

Spotreba energie 1,7mA počas zapisovania dát 

Objem vnútornej pamäte 128 kB určených pre dáta 

Kompatibilná pamäťová karta SD karta s veľkosťou 512MB v balení 

Typ komunikácie s PC RS 232  

 

 

Tab. 5.3 Parametre teplomeru ELKO EP PT100 [29]. 

Teplomer ELKO EP PT100 

Pracovná oblasť od -30°C až do +200°C 

Snímací prvok PT100 

Vo vzduchu / vo vode (τ0,5)   až do 7 sekúnd 

Vo vzduchu / vo vode (τ0,9)   až do 19 sekúnd 

Materiál kábla  Silikón 

Materiál koncovky Mosadz 

Krytie  IP67 
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Tab. 5.4 Parametre meniča napätia INV250-45EU AEConversion [30]. 

Menič napätia INV250-45EU AEConversion 

DC maximálny výkon 250W 

DC maximálne napätie 45V 

DC pracovné napätie 18V až do 45V 

DC MPPT pracovné napätie 20V až do 40V 

DC maximálny prúd 11A 

AC maximálny výkon 240W 

AC napäťový rozsah 184V až do 246V 

AC frekvencia 50Hz 

AC menovitý prúd 1A 

Špičková efektívnosť meniča 93,50% 

CEC efektívnosť 92,60% 

Menovitá MPPT efektívnosť 99,80% 

Pracovná teplota Od -25°C až do +70°C 

Nočná spotreba elektrickej energie 30mW 

Ochrana  IP65 

Monitorovanie vypnutia meniča (MSC) Áno 

 

Tab. 5.5 Parametre HIOKI 3390 a prúdových sond 9278 a 9272-10AC [31]. 

Frekvenčný analyzátor HIOKI 3390  

Typ  3-fázový, 1-fázový 

AC maximálna veľkosť prúdu 500A 

DC maximálna veľkosť prúdu 500A 

AC Maximálne napätie 1000V 

DC maximálne napätie 1000V 

Meranie činného, jalového a zdanlivého výkonu Áno 

Meranie frekvencie 400Hz, 50Hz, 60Hz 

Napäťové a prúdové vstupy 1, 2, 3, 4 

Meranie efektívnosti, meranie straty Áno 

Zobrazovanie f´ázorových diagramov Áno 

Display Grafický, digitálny 

Univerzálna prúdová sonda AC/DC 9278 (200A) 

Menovitý prúd  200A AC/DC 

Maximálne napätie v obvode 600V 

Priemer čeľuste jadra Ø20mm 

Menovitý výstup 2V/ 200A 

Prúdová sonda  9272-10 AC 

Menovitý prúd  AC 20A , alebo AC 200A (volitelné) 

Maximálne napätie v obvode 600V RMS 

Priemer čeľuste jadra Ø46mm 

Menovitý výstup 2V/20A , alebo 2V/200A 
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Tab. 5.6 Parametre infračervených kamier Flir i7 a Flir SC640 [32]. 

Infrakamera Flir i7 

Rozlíšenie detektoru 140 x 140 pixelov 

Teplotný rozsah -20°C až +250°C 

Citlivosť 0,10°C 

Zorné pole: 29°(H) x 29°(V)  

Meracie funkcie  bod, oblasť, izoterma 

Stupeň krytia IP43 

Infrakamera Flir SC640 

Rozlíšenie detektoru 640 x 480 pixelov 

Teplotný rozsah od -40°C až do +1500°C  

Citlivosť 2°C 

Zorné pole: 24° x 18° /0.3 m 

Meracie funkcie  bod, oblasť, izoterma, rozdiel teplôt 

Stupeň krytia IP54 

 

 

 

 

Tab. 5.7 Parametre polykryštalického FV panelu STP 200 - 18/Ud [37] 

Polykryštalický kremíkový fotovoltaický panel STP 200 - 18/Ud 

Menovitý výkon Pn 200 Wp 

Napätie v bode max. výkonu Umpp 26,2 V 

Prúd v bode max. výkonu Impp 7,63 A 

Napätie na prázdno U0 33,4 V 

Skratový prúd ISC 8,12 A 

Účinnosť modulu pri ploche 1,47m2 13,60% 

Laminát Sklo-EVA-Tedlar 

 Rozmery 1482 x 992 x 35 mm 

Celková plocha článkov 1,314 m2 

Teplotné limity Od -40°C až do +80°C  

Elektrické údaje boli merané pri E=1000W/m2 , teplota 25°C, spektrum AM 1,5 
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5.1.3 Meranie výstupného výkonu z fotovoltaického panela 

 

Meranie výstupného výkonu z fotovoltaického panela bolo realizované dňa 2.5.2014 

a zobrazuje merané závislosti na čase, ktorý sme podľa svetelných podmienok stanovili od 10:30 

doobeda, po 20:00 večer. Celkovo bolo meranie spustené od 2.5.2014 do 5.5.2014. Pre naše 

meranie je ale dostačujúce zobraziť časový úsek z jedného dňa, to jest 2.5.2014, z ktorého 

namerané dáta sme spracovali a vyhodnotili. 

  

 

Obr. 5.2 Porovnanie závislostí intenzity osvetlenia solárneho panela a teploty panela na čase 

 

Prvý graf: Obr. 5.2  znázorňuje intenzitu osvetlenia solárneho panela a teplotu panela 

zaznamenávané od 10:30 do 20:00. Z grafu je patrné, že zhruba do poludnia bolo prevažne jasné 

počasie a po poludní sa na oblohe vyskytovali mraky. Z toho dôvodu je intenzita osvetlenia po 

dvanástej hodine premenná. Zmena intenzity osvetlenia má za následok zmenu teploty panela 

s miernym oneskorením. 
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Obr. 5.3 Priebeh závislosti výstupného výkonu FV panela na čase 

 

Druhý graf: Obr.5.3 znázorňuje reálny priebeh výstupného výkonu z fotovoltaického panela 

na čase. Z grafu je patrné, že priebeh výkonu je nestály a trpí častými poklesmi výkonu na nulovú 

hodnotu. Pri detailnejšom skúmaní grafov Obr. 5.3 a Obr. 5.2  zistíme, že pokiaľ je intenzita 

osvetlenia stála, alebo pokiaľ má intenzita osvetlenia v čase len mierne stúpavý, alebo klesajúci 

charakter, tak poklesy výkonu panela na nulovú hodnotu sú minimálne. Z toho je možné usúdiť, 

že  dôvod tohto neštandardného chovania sa je pravdepodobne v meniči napätia, konkrétne 

v MPP-trackery, čo je monitorovacie zariadenie bodu maximálneho výkonu panela. 

 Toto monitorovacie zariadenie má za úlohu nastaviť pracovný bod fotovoltaického panela 

do tzv. kolena charakteristiky pre dosiahnutie maximálneho možného výkonu v danom čase.  

Keďže vieme, že výstupný výkon z fotovoltaického panela je priamo závislý na intenzite 

osvetlenia, tak pre každú jednu hodnotu intenzity osvetlenia je skutočný bod maximálneho 

výkonu posunutý v inom mieste.   

Sledovač polohy maximálneho bodu funguje na princípe inteligentného regulátora, ktorý 

nastavuje prúd, napätie, alebo impedanciu panela tak, aby pracovný bod bol vždy v mieste 

s maximálnym výkonom pri aktuálnych svetelných podmienkach a teplote solárneho panela [33]. 

Počas celej doby merania, tj. Od 10:30 až do 20:00, sme jedným fotovoltaickým panelom 

vyrobili  614,29Wh elektrickej energie. Energia bola spočítaná podľa skutočných nameraných 

hodnôt. 
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Obr. 5.4 Ideálny priebeh závislosti vyrobeného výkonu FV panela na čase 

 

Pre názornú ukážku a porovnanie výkonnostných strát sme urobili idealizovanú 

charakteristiku výstupného výkonu z fotovoltaického panela na čase : Obr. 5.4 , ktorá sa odvíja 

z reálnej charakteristiky, ale bez neštandardných poklesov výstupného výkonu panela na nulovú 

hodnotu. 

Poklesy výkonov na nulovú hodnotu sme pri vytváraní ideálnej charakteristiky  prepísali na 

hodnoty výkonu, ktoré mu podľa osvietenia, teploty a účinnosti v danom momentne mali 

odpovedať, tým pádom sme dostali graf, ktorého takzvaný „chrbát“ charakteristiky presne 

odpovedá originálnemu priebehu. 

 Celkové množstvo vyrobenej elektrickej energie, ktoré by sme dosiahli bez 

neštandardných výkonnostných poklesov na nulovú hodnotu je 866,49Wh. 
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Obr. 5.5  Porovnanie ideálnej a reálnej závislosti výstupného výkonu z panela na čase 

 

V štvrtom grafe: Obr. 5.5 je znázornené porovnanie reálnej a ideálnej charakteristiky 

vyrobeného výkonu z fotovoltaického panela v závislosti na čase. Skutočná vyrobená energia za 

celý čas merania dosahuje hodnoty 614,29Wh. Celková energia ktorá bola spočítaná za celý čas 

merania pomocou ideálnej charakteristiky dosahovala hodnoty 866,49Wh. Z toho vyplýva, že 

straty spôsobené neštandardným chovaním sa meniča dosahujú hodnoty 252,2Wh, čo je 

v prepočte 29,11%.  
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Obr. 5.6 Porovnanie závislostí intenzity ožiarenia a ideálneho výstupného výkonu na čase 

   

Obr. 5.6 porovnáva intenzitu osvetlenia panela v závislosti na čase (modrá) a idealizovaný 

výstupný výkon z panela v závislosti na čase (červená). Z tohto grafu je zrejmá presná závislosť 

výstupného výkonu panela na intenzite osvetlenia FV panela. 

 

 

Obr. 5.7 Porovnanie závislostí teploty panela a ideálneho výstupného výkonu na čase 
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Graf: Obr. 5.7 porovnáva idealizovaný výstupný výkon z FV panela v závislosti na čase 

(červená) a teplotu panela v závislosti na čase (modrá). 

 

 

 

Obr. 5.8 Porovnanie závislostí účinnosti panela a teploty panela na čase 

 

V grafe: Obr. 5.8  môžeme vidieť porovnanie priebehu účinnosti FV panela v čase 

a priebehu teplôt panela v čase. Z tohto grafu je patrné, že účinnosť FV panela je závislá na 

teplote samotného panela. Fotovoltaický panel dosahoval najvyššej účinnosti 13.86% , ktorá bola 

nameraná v čase 10:37 pri intenzite ožiarenia E=732,2W/m2 a teplote panela T=38,11°C.  

  Z grafu môžeme vyčítať, že najväčšia účinnosť FV panela bola na začiatku merania, (to 

jest v cca 10:30), kedy mal panel relatívne nízku teplotu. S plynúcim časom teplota panela 

stúpala, až sa dostala na svoju maximálnu hodnotu (cca 14:00) a zároveň účinnosť panela so 

zvyšujúcou sa teplotou mierne klesala.  

V čase od 16:00 je možné vidieť, že teplota FV panela razantne klesla. To je spôsobené 

znížením intenzity osvetlenia panela vplyvom poveternostných podmienok (mrakov). Na krivke 

účinnosti sa v čase 16:00 prejavil najskôr pokles účinnosti panela, čo spôsobil väčší pokles 

intenzity ožiarenia za ešte relatívne stále vysokej teploty panela, pretože sa nestihol ochladiť. 

Následne v čase 16:03 sa prejavil návrat účinnosti na svoju typickú hodnotu vplyvom ochladenia 

panela.  

Ďalej od 16:30 mala účinnosť panela premenlivý charakter vplyvom zmeny intenzity 

ožiarenia panela a následnej zmeny teploty panela. 
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Obr. 5.9 Priebeh závislosti účinnosti meniča na vstupnom výkone do meniča 

 

V grafe: Obr. 5.9  je znázornená závislosť účinnosti meniča na vstupnom výkone do 

meniča. Túto závislosť sme zhotovovali z nameraných hodnôt vstupného a výstupného výkonu 

meniča, ktoré sme následne zoradili podľa vstupného výkonu od najmenšej hodnoty po najväčšiu 

pomocou funkcie zoraďovania v programe Microsoft Excel. Z grafu je patrné, že účinnosť 

premeny elektrickej energie tohto meniča nadobúdala hodnoty približne od 75% až do 95% .  

Častá zmena účinnosti v jednotlivých výkonových úsekoch je spôsobená tým, že pri 

zoradení jednotlivých nameraných hodnôt podľa veľkosti vstupného výkonu do meniča sme 

dostali sériu niekoľko rovnakých hodnôt, ktoré boli namerané v inom čase, ale neprislúchala im 

vždy rovnaká hodnota výstupného výkonu z meniča. Práve z tohto dôvodu sme na grafe 

vykreslili polygonálnu spojnicu trendu, aby bolo jednoduchšie určiť závislosť účinnosti meniča 

na vstupnom výkone do meniča.  

 

 

Tab. 5.8 Tabuľka  porovnania vyrobenej elektrickej energie a energie dodanej do siete. 

Tabuľka vyrobenej elektrickej energie a energie dodanej do siete za čas 9,5 hodiny 

- Vyrobená energia Energia dodaná do siete 
Celkové straty v 

meniči 

Jednotky [Wh] [Wh] [Wh] [%] 

Reálne hodnoty 614,27 559,73 54,54 8,88 

Ideálne hodnoty 866,49 795,03 71,46 8,25 

Rozdiel energií [Wh] 252,22 235,30 
  

Rozdiel energií [%] 29,11 29,60 
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 Tabuľka: Tab 5.7  obsahuje prehľadné hodnoty vyrobenej elektrickej energie, ktorá bola 

vyrobená fotovoltaickým panelom za čas od 10:30 do 20:00 (tj. 9,5 hodiny) a hodnoty elektrickej 

energie, ktorú sme za celý čas merania dodali do siete. 

Ďalej zobrazuje hodnoty vyrobenej energie a dodanej elektrickej energie do siete 

v prípade optimálnej funkcie meniča. V tabuľke je aj celkové porovnanie strát, ktoré vznikli na 

meniči napätia pri premene elektrickej energie a straty, ktoré vznikli neštandardnými 

výkonovými poklesmi na nulovú hodnotu .  

 

   

5.1.3.1 Použité vzorce pre jednotlivé výpočty 

 

Vzorec pre výpočet výkonu dopadajúceho žiarenia: 

 

	�� = �	. 	!"   ( W, W/m2 , m2 )    (5.1) 

 

Vzorec pre výpočet účinnosti fotovoltaického panela: 

 

� = 	
�#

����
		 . 100  ( %, W, W )    (5.2) 

 

Vzorec pre množstvo vyrobenej elektrickej energie 

 

$ =	% 		. &'
(

)
 ( W.h, W, h )     (5.3) 

 

Vzorec pre výpočet účinnosti meniča 

 

� = 	
�*
�#
		 . 100	 ( %, W, W )     (5.4) 
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5.1.4 Optická diagnostika pomocou termovíznej kamery 

 

Meranie pomocou optickej diagnostiky bolo realizované dňa 20.05.2014 na streche budovy 

VUT na Technickej 12 v Brne. Toto meranie má za úlohu identifikovať poruchy FV článkov a aj 

samotných panelov a to vďaka teplote, ktoré majú samotné články v panely. Pre meranie boli 

použité kamery Flir i7 a Flir SC640, ich podrobné parametre môžeme nájsť v tabuľke Tab. 5.6 . 

Pri tomto type merania sú veľmi dôležité poveternostné podmienky a počasie. Minimálna 

hodnota intenzity osvetlenia je pre meranie termokamerou aspoň 500W/m2 a teplota okolia čo 

najnižšia.   

Naše podmienky pre meranie boli z hľadiska intenzity svetelného žiarenia ideálne, cca 

850W/m2 . Teplota okolia dosahovala okolo 24°C, rýchlosť vetra bola približne 6 m/s. Meranie 

prebiehalo za stáleho a neprerušovaného svetelného žiarenia v jasný deň.  Pre meranie sme 

používali polykryštalický FV panel STP 200 18/Ud vodorovne upevnený na konštrukcii. Ideálny 

uhol snímania panela je od 5°do 60° od kolmice na povrch panela, no vďaka vodorovnému 

umiestneniu panela a relatívne malej ohniskovej vzdialenosti IR snímača bolo obtiažne dosiahnuť 

tieto ideálne podmienky, preto sa na niektorých snímkach prejavuje odraz infračerveného žiarenia 

od panelu blízkych teplejších predmetov. 

 

 

 

Obr. 5.10 Používaný FV panel umiestnený na streche Technickej 12  
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5.1.4.1 Meranie kamerou Flir i7 

 

 

Obr. 5.11 Snímky panelu snímané IR kamerou Flir i7 a fotoaparátom  

 

Na obrázku Obr. 5.11 sú zobrazené štyri snímky. Snímky na ľavej strane boli snímané 

z rovnakého miesta a tak isto aj snímky na pravej strane. V ľavom hornom obrázku je možné 

vidieť oranžový pás, ktorý má vyššiu teplotu. Tento pás je spôsobený odrazeným infračerveným 

žiarením od panela a v skutočnosti sníma teplotu panelu blízkeho kovového zábradlia. Z dôvodu 

relatívne lesklej plochy panelu a jeho samotnému umiestneniu sa nebolo možné vyhnúť týmto 

jednotlivým odrazom. Na pravom hornom obrázku je možné vidieť červený pás, ktorý je 

odrazom od vedľajšieho monokryštalického panelu. 

Bod „Sp1“ zobrazuje miesto, kde bol umiestnený teplomer pod panelom a mierne bránil 

prírodzenému ochladzovaniu. Bod „Sp2“ zobrazuje miesto, kde je umiestnená pod panelom 

skrinka s vodičmi a bypass diódami.  

Intenzita osvetlenia dosahovala v momente snímkovania hodnoty 859 W/m2 , rýchlosť vetra 

dosahovala hodnoty 7,8m/s, čo malo za následok rýchle ochladzovanie panelu a to spôsobilo, že 

panel mal relatívne nízku teplotu cca 26°C (merané kamerou). Teplota vzduchu dosahovala 

hodnoty 21,8°C . Výkon panelu dosahoval 158,6W. Účinnosť panela v danom momente dosahuje 

13,99% . 
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5.1.4.2 Meranie kamerou Flir SC640 

 

 

Obr. 5.12 Snímka panelu snímaná pomocou kamery Flir SC640 

  

Na obrázku Obr. 5.12 môžeme vidieť snímku FV panela snímaného pomocou kvalitnejšej 

kamery Flir SC640. Na tomto obrázku tiež môžeme vidieť odrazené IR žiarenie od okolitých 

predmetov. Na  FV panely nieje vidieť žiadne teplé miesta a to je znamením funkčného panelu 

a tiež jednotlivých článkov.      

Pre ukážku, ako by vyzerali snímky z infračervenej kamery pri FV panely s vadnými 

článkami sme vytvorili jednoduchú simuláciu, ktorú sme realizovali za pomoci obyčajnej 

podložky z kartónu o rozmeroch 30 x 30 cm. Vplyvom tejto podložky sme zamedzili prírodzené 

chladenie panela a jeho teplota v mieste umiestnenia podložky stúpla o cca 10°C. Vplyvom 

zvýšenia teploty panela nastalo zníženie výstupného výkonu z panela a tým pádom sa znížila aj 

samotná účinnosť panelu. 

Obrázky z tejto simulácie sú zobrazené na obrázkoch Obr. 5.13 a Obr. 5.14 . 

Intenzita slnečného žiarenia dosahovala v momente snímania hodnoty 903W/m2, teplota 

vzduchu bola  24°C , rýchlosť vetra bola 4,8 m/s a výstupný výkon z fotovoltaického panela  mal 

hodnotu 147W. Účinnosť panela v danom momente dosahovala hodnoty 12,38%. Pokles 

účinnosti panela vplyvom simulovanej chyby je zhruba 1,61% . 
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Obr. 5.13 Obrázky simulovanej chyby panela snímané kamerou Flir i7 

  

 

 

Obr. 5.14 Obrázok simulovanej chyby panela snímaný kamerou Flir SC640 
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6 ZÁVER 
Cieľom tejto bakalárskej práce bolo detailnejšie sa priblížiť k problematike fotovoltaických 

panelov, fotovoltaických systémov, poruchám na týchto systémoch a diagnostike jednotlivých 

porúch , ktoré môžu vzniknúť na týchto systémoch. 

Úvod tejto bakalárskej práce je zameraný hlavne na teoretické poznatky, ktoré sa týkajú témy 

práce. Objasnili sme si princíp funkčnosti fotovoltaických článkov a panelov, definovali sme si 

jednotlivé typy fotovoltaických panelov, ktoré sú dostupné na trhu a uviedli sme si základné 

rozdiely, ktoré sú medzi jednotlivými typmi týchto panelov. Ďalej sme uviedli časti 

fotovoltaického systému,  dva spôsoby degradácie článkov, rozdelili sme si jednotlivé defekty 

fotovoltaických panelov a článkov a definovali sme jednotlivé merané parametre FV panelov. 

V neposlednom rade sme spomenuli dnes veľmi dôležitú vec, ktorá sa týka hlavne majiteľov 

starších fotovoltaických panelov, ktorou je ich ekologická likvidácia. Uviedli sme a popísali sme 

spôsob, akým sa tieto panely recyklujú, pretože to považujeme za dnes veľmi dôležitú 

informáciu. 

Ako posledný krok pred vlastným meraním sme uviedli päť spôsobov ako identifikovať 

jednotlivé poruchy, ktoré môžu nastať na fotovoltaickom systéme, hlavne na FV paneloch. 

Z týchto piatich metód sú tri, ktoré sú takzvané laboratórne metódy a to z dôvodu nutnosti 

demontáže panelov pred samotným meraním. Tieto tri metódy sú: meranie v klimatickej komore, 

meranie pomocou elektroluminiscencie a flash test. Zvyšné dve metódy sú metódy, ktoré je 

možné realizovať v teréne, bez zdĺhavej a niekedy finančne náročnej demontáže fotovoltaických 

panelov. Tieto dve metódy sú: meranie volt ampérovej charakteristiky panela pomocou 

špeciálneho na to určeného prístroja a meranie pomocou termokamery pre zisťovanie horúcich 

miest na fotovoltaickom systéme. 

Praktickou časťou tejto bakalárskej práce bolo navrhnúť a realizovať merací systém pre 

kontinuálny monitoring dát z fotovoltaického systému.  Tento fotovoltaický systém sa nachádzal 

na streche budovy VUT na Technickej 12 a pozostával z polykryštalického panela STP 200 

18/Ud,  meniča napätia INV250-45EU. Tento FV systém bol priamo napojený do siete . 

Našou úlohou bolo teda navrhnúť merací systém, ktorý by dokázal jednoducho identifikovať 

poruchy na fotovoltaickom panely a meniči napätia bez zbytočného odpojenia toho systému z 

prevádzky. Návrh zapojenia tohto systému je na obrázku Obr. 5.1 , kde je merací systém 

zapojený tak, aby nijako neovplyvňoval výrobu elektrickej energie. 

Časťou tohto meracieho systému sú pyranometer, pomocou ktorého sme merali aktuálnu 

intenzitu svetelného žiarenia, teplomer PT100, pomocou ktorého sme merali teplotu panela, 

logbox, ktorý zaznamenával dáta z pyranometru a teplomeru a frekvenčný analyzér HIOKI 3390, 

pomocou ktorého sme merali výstupný výkon z FV panela a z meniča napätia. Ako posledné sú 

infračervené kamery Flir i7 a Flir SC640, pomocou ktorých sme skúmali povrchovú teplotu 

fotovoltaického panela. Namerané dáta sme zaznamenali a vyhodnotili, potom sme urobili grafy 

jednotlivých závislostí na čase, ako sú závislosť intenzity svetelného žiarenia na čase, závislosť 

teploty panela na čase a závislosť vyrobeného výkonu na čase.  
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Z nameraných dát a grafov, ktoré sme urobili je možné zistiť, že menič napätia, ktorý bol 

použitý v tomto fotovoltaickom systéme má neštandardné chovanie. Toto neštandardné chovanie 

sa meniča spočíva v častých výkonnostných poklesoch na nulovú hodnotu aj napriek tomu, že 

intenzita svetelného žiarenia bola vždy vysoko nad nulovou hodnotou. 

 Na grafe Obr. 5.3 je možné vidieť priebeh vyrobeného výkonu v čase a pri detailnejšom 

preskúmaní  tohto grafu zistíme, že pokiaľ je intenzita svetelného žiarenia v čase nemenná, alebo 

jej zmena je len veľmi malá, výkonnostné poklesy na nulovú hodnotu sú minimálne. V miestach, 

kde bola väčšia zmena intenzity svetelného žiarenia je týchto výkonnostných poklesov oveľa 

väčšie množstvo. Z tohto dôvodu usudzujeme, že príčinou poklesov môže byť algoritmus 

určovania bodu maximálneho výkonu, o ktorý sa stará MPP-tracker. Pri zmenách intenzity 

svetelného žiarenia predpokladáme, že vplyvom algoritmu nastavovania bodu maximálneho 

výkonu dôjde k odstaveniu dodávky elektrickej energie po dobu, pokiaľ sledovačom nieje 

nájdený ďalší bod maximálneho výkonu. Tento dej sa pri častých zmenách svetelného žiarenia 

môže opakovať dosť často. Pri detailnejšom skúmaní tohto atypického chovania sa meniča, by 

sme zvolili porovnanie výstupných hodnôt s tým istým typom meniča pri rovnakých alebo 

podobných podmienkach. Ak by sa preukázalo že, toto chovanie je typické len pre nami 

používaný menič, bolo by vhodné ho poslať výrobcovi na reklamáciu. V inom prípade by sme 

zvolili zapojenie s iným typom meniča tak, aby sme dosiahli stály a čo najvyšší možný dostupný 

výkon.  

Pre porovnanie ako by mal fungovať menič so správnou funkčnosťou sme vytvorili 

idealizovaný priebeh výstupného výkonu z FV panela, ktorý sme zostavili zo skutočných 

nameraných hodnôt, ale bez jednotlivých výkonnostných poklesov. Zistili sme, že v prípade 

ideálneho priebehu je energia, ktorú by sme vyrobili za celý čas merania 866,49Wh. 

V skutočnosti sme vyrobili len 614,27Wh elektrickej energie. To znamená, že vplyv 

neštandardného chovania sa meniča spôsobil pokles celkovej vyrobenej elektrickej energie 

o 29,11% .  

Posledným krokov vlastného merania bola detekcia porúch na FV panely pomocou 

termokamery. Týmto spôsobom sme merali povrchovú teplotu panela a snažili sme sa detekovať 

jednotlivé teplé miesta. Zistili sme, že na používanom panely sa nenachádzajú žiadne teplé miesta 

a to je znakom správnej funkčnosti panela. Pre názornú ukážku sme simulovali chybu pomocou 

kartónovej podložky, ktorú sme nalepili na spodnú časť panela. Zistili sme, že ak by panel nebol 

v poriadku a obsahoval by teplé miesta, ktoré signalizujú poruchu článkov, tak pokles účinnosti 

panela by v prípade teplého miesta o rozmere 30x30cm bol 1,61% . 

Ako odporučenie vhodných metód pre identifikáciu jednotlivých porúch na FV systéme, 

ktorý je v prevádzke, by bolo použitie oboch spôsobov merania. Každý z týchto spôsobov sa 

zameriava na inú časť fotovoltaického systému. Pomocou frekvenčného analyzátora môžeme 

zistiť ako sa chová menič napätia a či je výstupný výkon z FV panelu úmerný danému dopadu 

svetelného žiarenia na panel. Pri použití termokamery zase môžeme zistiť poruchy samotných 

článkov a elektrických vývodov, ktoré sa prejavujú teplými miestami. Preto pre správnu detekciu 

chýb FV systému by bolo použitie oboch spôsobov merania. 
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