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Dizertační práce Ing. Jana Dolenského je zaměřena na studium diagnostických metod 

fotovoltaických článků pomocí lokální emise světla. Problematika obnovitelných zdrojů 

energie je v dnešní době jedním z nosných směrů výzkumu a vývoje v oblasti technologií pro 

elektroniku a elektrotechniku a pracoviště Ústavu elektrotechnologie Fakulty elektrotechniky 

a komunikačních technologií VUT, kde doktorand na tématu pracoval, se otázkám 

diagnostiky fotovoltaických panelů věnuje systematicky. Potřeba diagnostických metod 

umožňujících odhalení defektů v průběhu výroby fotovoltaického článku aplikovatelná 

v plošně reálném čase na průmyslovou produkci panelů je velmi důležitá pro další vývoj 

v oblasti racionalizace výroby a zlepšení kvalitativních parametrů článků pro fotovoltaické 

zdroje  elektřiny a z tohoto pohledu je třeba hodnotit téma práce jako vysoce aktuální. 

Cílem předložené dizertační práce je analýza defektů solárního článku pomocí metody 

využívající vznik mikroplazmy a zobrazení efektů provázejících její vznik s pomocí detekce 

infračerveného záření produkovaného defekty článku CCD kamerou a korelace těchto 

výsledků s výsledky naměřenými standardně zavedenými metodami, zejména metodou 

elektroluminiscence a meřením šumových parametrů solárního článku. Jako doplňková 

metoda pro lokální analýzu míst defektů identifikovaných pomocí luminscenčních metod 

je použita rovněž rastrovací elektronová mikroskopie. Dalším důležitým cílem je praktické 

použití metod pro studium teplotní závislosti vzniku mikroplazmatických výbojů na povrchu 

článku, resp. závislosti na tlaku a chemickém složení prostředí, ve kterém se fotovoltaický 

článek nachází. 

Práce je členěna do několika kapitol, první tři poskytují úvod do problematiky 

základních principů činnosti solárních článků, jejich parametrů, způsobů výroby a možných 

defektů ovlivňujících funkce fotovoltaického článku. Čtvrtá kapitola podává přehled 

diagnostických metod používaných v současnosti k lokalizaci defektů ve fotovoltaických 

článcích. Těžištěm práce jsou kapitoly 5 a 6, ve kterých autor popisuje experimentální 

a programové vybavení využité k získání a analýze dat pomocí zvolených diagnostických 

metod, uvádí výsledky měření pro vzorky, které měl k dispozici a srovnává výsledky měření 

analyzovanými metodami s kontrolními měřeními metodou již zavedenou. Další významnou 

částí obsaženou v těchto kapitolách je zhodnocení původu defektů produkujících 

mikroplazmatické výboje s pomocí doplňkového zkoumání rastrovací elektronovou 

mikroskopií a také experimentální zjištění závislosti intenzity mikroplazmatických výbojů 

na parametrech okolního prostředí. 

 

Přínos práce:  

 Původním přínosem práce je srovnání výsledků studia defektů v solárních článcích 

získaných pomocí detekce mikroplazmy se stávajícími metodami, doktorand: 

- Navrhl a zrealizoval úpravy měřící aparatury existující na UETE FEKT VUT 

(a sestavené doktorandem v rámci diplomové práce) tak, aby umožňovala měření 

v širokém rozsahu teplot zkoumaného článku. 

- Navrhl a zrealizoval metodu měření fotovoltaických článků pomocí mikroplazmy 

in situ v komoře rastrovacího elektronového mikroskopu použitou pro analýzu 

závislosti výsledků metody na vnějších  podmínkách (tlak, chemické složení 

prostředí). 




