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ABSTRAKT 

Tato dizertační práce se zabývá oblastí analýzy a diagnostiky monokrystalických 

křemíkových solárních článků, za použití metod využívající lokální emisi světla. Cíle této 

práce jsou zaměřeny na objasnění příčiny vzniku mikroplazem v solárním článku a určení 

závislosti vzniku mikroplazem na teplotě článku a závěrném napětí. Další z cílů výzkumu je 

lokalizace defektních míst pomocí skenovacího elektronového mikroskopu při atmosférickém 

tlaku a různých stupních vakua.  

Výsledky metody lokalizace mikroplazmy jsou korelovány s dalšími metodami a na 

jejich základě jsou stanoveny teze a matematické závislosti  projevu defektů za rozdílných 

okolních podmínek. 

Výstupy z výzkumu jsou sdíleny s výrobcem monokrystalických solárních článků, 

firmou Solartec s.r.o. Jsou to právě pokročilé diagnostické metody, které umožňují zvyšování 

kvality výrobního procesu díky včasnému odhalení jednotlivých skupin defektů. 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Solární článek, diagnostické metody, mikroplazma, elektroluminiscence. 

 

 

 

ABSTRACT 

This thesis is focused on the area of analysis and diagnostic of monocrystalline solar 

cells, using local light radiation. Main goals of this thesis are focused on explanation of 

generation and behavior microplasma in solar cell, in dependence of temperature and reversed 

bias voltage. As a next focus of this thesis is strong regions of microplasma sources, analyzed 

by scanning electron microscope and a detailed analysis of edge and surface structure is made.  

The influence of the environment (air pressure, level of vacuum and nitrogen gas) on 

the microplasma generation and behavior is observed in the vacuum chamber of electron 

microscope.  

The results from microplasma method are correlated with noise diagnostic method and 

on the base of these results are set a new thesis and mathematical equations for the defects 

behavior in different conditions. 

The outcomes of the research are shared with the manufacturer od silicon solar cells, 

Solartec s.r.o. company. It is the advanced diagnostic methods that allow improving the 

quality of the production process, through early detection of individual groups of defects. 
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1. ÚVOD 

Využití sluneční energie provází lidstvo celou jeho historií a je defakto motorem 

života na Zemi. Člověk se již od pradávné historie učil, jak jeho energii využívat pro svůj 

prospěch a pomoc při různých procesech. Až do první poloviny 20. století bylo ze Slunce 

využíváno převážně teplo a světlo k přímému osvětlení. Od druhé poloviny 20. století začíná 

lidstvo využívat sluneční energii k výrobě elektřiny pomocí fotovoltaického jevu. Tím nastává 

rozvoj v oblasti fotovoltaiky a otevírají se nové možnosti.  

Získávání energie ze Slunce pomocí fotovoltaických článků je aplikováno již několik 

desítek let. O prvních využitích fotovoltaiky můžeme mluvit v souvislosti s rozvojem 

výzkumu vesmíru v šedesátých letech 20. století. Dále se fotovoltaika dostala do povědomí 

širší veřejnosti díky celosvětové ropné krizi. V dnešní době, kdy si lidstvo stále více 

uvědomuje závislost na fosilních palivech dostává využití fotovoltaiky nový rozměr. Toto je 

způsobeno především neustále se zvyšující potřebě elektrické energie. Fotovoltaika je jednou 

z řady alternativních zdrojů elektrické energie a možností jak pokrýt energetické potřeby 

lidstva v budoucnosti. Důkazem může být celkový instalovaný výkon, který v posledních 

letech několikanásobně vzrůstá a uplatnění fotovoltaiky se ukazuje i v aplikacích dříve 

nemyslitelných. S požadovaným výkonem fotovoltaiky rostou i požadavky na kvalitu 

solárních panelů resp. článků. Se vzrůstající výrobou se posunul i vývoj solárních článků. 

Ještě před několika lety se udávala účinnost křemíkových solárních článku 13%. V dnešní 

době se v praxi běžně objevují křemíkové články s účinností kolem 25%. V laboratorních 

podmínkách se již povedlo vyrobit křemíkový článek s účinností nad 30%. Se zkvalitněním 

výroby také klesá potřebná energie pro vyrobení jednotlivých článků. Aby bylo možné 

vyrábět kvalitnější články, je potřeba umět odhalit jednotlivé defekty v materiálu a porozumět 

příčinám jejich vzniku. Jen tak lze posunout hranici účinnosti komerčně vyráběných článků 

nad hodnotu 25%. 

Diagnostické metody používané při vývoji a výrobě solárních článků lze rozdělit na 

dvě základní kategorie, dle toho, jakých principů používají. První kategorií jsou metody 

založené na přímé fotovoltaické přeměně světla v proud či napětí (LBIC, LBIV, flashtest 

atd.). Druhá kategorie využívá obrácený fotovoltaický jev, při kterém dochází ke generování 

fotonů v objemu solárního článku. Sem patří elektroluminiscence a sledování mikroplazmy. 

Mezi speciální techniky lze zařadit šumovou diagnostiku a pozorování struktury článku 

pomocí optického nebo elektronového mikroskopu. 

U všech diagnostických metod je důležitá především rychlost a množství informací, 

které poskytují. V posledních letech se výzkum zaměřil na metody z druhé kategorie právě 

pro jejich rychlost a přehledné informace, které poskytují. 
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2. CÍLE 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, v oblasti diagnostiky solárních článků existuje řada 

metod, které se liší dobou nutnou pro získání informací a jejich množstvím a formou.  

Metody z první kategorie, které byly zmíněny v úvodu, jsou již podrobně popsány a ve 

výrobě používány. Oproti tomu diagnostické metody využívající generaci mikroplazmy 

nejsou prozatím důkladně popsány a vysvětleny. V souvislosti s aktuálním stavem 

diagnostických metod vznikla tato práce, která si klade několik cílů. 

Prvním z nich je analýza defektů článků pomocí metody mikroplazmy se sledováním 

vlivu teploty a následná korelace s metodou elektroluminscence. Zjištění vlivu napětí, proudu 

a teploty na projev jednotlivých defektů může pomoci lépe simulovat provozní podmínky a 

tím pochopit kolísání účinnosti při různých klimatických podmínkách. Výrobci sice garantují 

degradaci výkonu celých panelů o max. 15% za 25 let ale vlivem změn teplot se mohou 

některé defekty projevit více a snížit výkon panelu o více než garantovanou mez. 

Dalším cílem práce je rozbor vzniku a chování mikroplazmy v solárním článku. Pro 

správný rozbor tohoto jevu je nutné pochopit a popsat příčiny jeho vzniku spolu s vlivem 

okolních podmínek, které vznik mikroplazmy v solárním článku ovlivňují. Objasněním 

vzniku defektů lze lépe upravit a zkvalitnit výrobní postupy od vlastní výroby křemíku až po 

vytváření PN přechodu a opracování jednotlivých článků. O příčinách vzniku tohoto jevu, 

který je používán k lokalizaci defektů v materiálu nebylo dosud mnoho informací zjištěno, 

stejně jako nebylo lokalizováno místo vzniku, resp. příčina v závislosti na jednotlivých typech 

defektů. Díky této práci bude snažší porozumět tomuto jevu a lépe objasnit projev řady 

defektů. Pro zjištění vzniku mikroplazmy v solárním článku budou použity techniky založené 

na přímém sledování materiálu. Pro zjištění a lokalizaci vzniku jednotlivých center 

mikroplazmy bude použito speciální nízkošumové CCD kamery. Tato kamera je vhodná pro 

pozorování celých článků nebo jejich částí. Díky kvantové účinnosti přes 80% umožňuje 

zachytit i slabé zdroje záření. Tím je tato kamera kvalitním nástrojem pro diagnostiku defektů 

v oblasti luminiscence. 

Analýza na základě lokální emise světla vyžaduje korelaci z několika různých měření 

a metodik tak, aby výsledné informace vypovídaly co nejlépe o skutečném stavu materiálu 

resp. popisovaly co nejlépe defekty v článku. Proto této práci předcházelo měření rozdílnými 

metodami aby nakonec byly vybrány ty, které poskytují potřebné informace o článku. 

Výsledky jednotlivých metod budou porovnány a určeny jak výhody jednotlivých metod, tak 

především objasnění a popis vzniku mikroplazmy v solárním článku a určení závistlosti jejího 

vzniku na okolních podmínkách. Popsané metody budou ověřeny na sérii vybraných vzorků 

se známými defekty i na nově vyvíjených článcích. 

Celkovým výstupem práce bude objasnění příčin vzniku mikroplazmy, popis defektů 

způsobujících tuto lokální emisi světla a rozbor modelu vzniku v závislosti na podmínkách 

okolí. 

  



Diagnostické metody fotovoltaických článků využívající lokální emisi světla 

________________________________________________________________________ 

- 9 - 

3. PRINCIP ČINNOSTI SOLÁRNÍHO ČLÁNKU 

 

Aby bylo možné pochopit  vznik a projev jednotlivých defektů, je potřeba pochopit 

základní principy solárního článku a PN přechodu. Materiálů pro solární články existuje 

několik druhů, tato práce se však bude zabývat monokrystalickými křemíkovými solárními 

články, o velikosti 5”, protože ty jsou v praxi nejrozšířenější. 

 

 

Obr. 1. – Princip solárního článku [15]. 

 

3.1 PN přechod 

Samotný čistý křemík by však nemohl vyrábět elektrickou energii. Je potřeba jej 

upravit na polovodičovou diodu vhodnou dotací příměsí do materiálu. Základní model PN 

přechodu solárního článku je na obr. 1. 

Jednou z hlavních vlastností polovodičů je, že lze měnit jejich vlastnosti, např. 

rezistivitu, různými příměsemi a jejich koncentrací. Pokud jsou tyto příměsy ionizovány a 

nosiče náboje jsou odčerpány vnitřním polem přechodu, dochází ke vzniku elektrického pole 

v PN přechodu. Obrázek 2. ukazuje tři základní typy křemíkového polovodiče.  

 

 
Obr. 2. – Tři základní typy křemíkového polovodiče, a) intristický, b) N-typ, c) P-typ.[1] 
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První z nich představuje vlastní čistý křemík. Každý atom křemíku je vázán se  

sousedními atomy právě čtyřmi valenčními elektrony, tvořící kovalentní vazbu. Obrázek b) 

ukazuje polovodičový křemík typu N, ve kterém je nahrazen čtyřmocný atom křemíku 

pětimocným atomem fosforu s pěti valenčními elektrony. Tím dojde k vytvoření negativně 

nabité vrstvy. Atomy fosforu jsou nazývány donory. Obrázek c) ukazuje situaci, kdy je atom 

křemíku nahrazen trojmocným atomem bóru, se třemi valenčními elektrony. Tím je vytvořena 

oblast s kladným nábojem (děrová vodivost). Atomy bóru jsou nazývány akceptory. 

 Pro koncetraci nosičů náboje a úroveň Fermiho hladiny nejprve uvažujme čistý křemík 

bez příměsí. Počet elektronů ve vodivostním pásu je určen celkovým počtem stavů N(E) 

vynásobený obsazeností F(E), integrovaný přes vodivostní pás EC. 

 

  ∫  ( ) ( )  
 

  

   (1)

 

Hustotu počtu částic N(E) lze aproximovat hustotou v blízkosti vodivostního pásu pro nízké 

koncentrace nosičů náboje jako [1]: 

 

 ( )    
√    

 
 (    )

   

    
    (2)

 

MC představuje ekvivalent minimální energie vodivostního pásu a mde je hustota efektivní 

hmotnosti elektronů. F(E) vyjadřuje obsazenost hladiny a je funkcí silně závislou na teplotě a 

energii. Lze ji vyjádřit jako Fermiho-Diracovu distribuční funkci: 

 

 

kde EF je úroveň Fermiho hladiny určená za rovnovážného stavu. Vzorec (1.) lze upravit do 

tvaru: 

 

 

kde NC je efektivní hustota stavů ve vodivostním pásu a je určena vztahem: 

 

 

Fermi-Diracův integrál, se mění s proměnnými   (    )    a    (     )   , je 

určen funkcí [1] 

 ( )   
 

     [(    )   ]
    (3)

    
 

√ 
    (

    
  

)    (4)

    (
       

  
)

 
 
      (5)
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jejíž hodnoty jsou zobrazeny na obrázku 3. Pro hodnoty       lze integrál aproximovat 

exponenciální funkcí. Pro     , kde Fermiho hladina odpovídá hraně pásma, nabývá 

integrál hodnot přibližně 0,6 a        . 

 

 
Obr. 3. – Fermi-Diracův integrál F1/2 jako fce Fermiho hladiny (čárkovaná čára je 

aproximací Boltzmannovi statistiky [1]. 

 

Na obrázku 4 je graficky vyjádřeno Fermi-diracovo rozdělení a koncentrace nosičů 

náboje pro vlastní, n-typ a p-typ polovodiče při teplotní rovnováze. Teplotní rovnováha je 

však ideální stav. Za reálných podmínek se úroveň Fermiho hladiny s teplotou mění 

s ionizací, průchodem proudu nebo vnějšími vlivy. S tím se mění hustota jednotlivých stavů 

příměsí i potřebná ionizační energie. Fermiho hladina vlastního polovodiče leží blízko středu 

zakázaného pásu. Na obr. 4 jsou znázorněny jednotlivé stavy. Šedé oblasti valenčního a 

vodivostního pásu v pravé části představují elektrony a díry. Jak je vidět, v případě vlastního 

polovodiče (a) jsou počty elektronů a děr shodné. 
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Obr. 4. – Grafické vyjádření hustoty stavů, Fermi-diracovo rozdělení a koncentrace nosičů 

náboje pro vlastní, N a P typ polovodiče při teplotní rovnováze [1]. 

 

 V případě dotace příměsí do krystalové mřížky, závisí ionizační energie na energetické 

hladině příměsí a teplotě mřížky. Ne všechny dopanty musí být nutně ionizovány. Ionizační 

koncentrace pro donory je tak určena vztahem: 

 

 

kde gD je základní degenerativní stav vlivu donorů, protože donor může přijmout buď jeden 

elektron se spinem nebo žádný elektron. Pokud jsou do krystalové mřížky polovodiče přidány 

akceptory, lze jejich vliv vyjádřit podobným vzorcem: 
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Faktor gA nabývá hodnoty 4 pro akceptory. Tato hodnota vychází z předpokladu, že ve většině 

polovodičů může každý akceptor přijmout jednu díru z každého spinu a vliv příměsi se tak 

zdvojnásobí jako výsledek dvojité degenerace valenčního pásu při zanedbání boltzmannovy 

konstanty, k=0. Celkový negativní náboj (elektrony a ionizované akceptory) musí v součtu 

odpovídat celkovému kladnému náboji (díry a ionzované donory): 

 

 

Pro stav polovodiče zobrazeného na obr. 5b. uvažujme koncentraci donorů do polovodiče 

jako ND (cm
-3

). Pro tento typ pak dostaneme podmínky pro neutrální náboj ze vzorce: 

 

 

Po úpravě vzorce získáme vztah pro koncentraci nosičů náboje [1]: 

 

 

takže pro určité hodnoty ND, ED, NC a T lze jednoznačně určit polohu fermiho hladiny. 

Známe-li úroveň fermiho hladiny, můžeme vypočítat koncetraci nosičů náboje v polovodiči. 

Pro polovodič typu n (ND > NA) s nezanedbatelnou koncentrací akceptorů, lze aproximovat 

vztah pro hustotu volných elektronů jako [1]: 

 

 

Obrázek 5. ukazuje typický příklad, kdy je elektronová hustota n reciproční funkcí teploty. Při 

vysokých teplotách se projevuje vlastní polovodič,             Pro střední rozsah 

teplot je elektronová hustota dána vztahem        
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Obr. 5. - Hustota volných elektronů jako funkce teploty pro křemík s koncentrací donorů 10
15

 

cm
-3 

[1]. 

 

Při nízkých teplotách je většina příměsí zmrazena a sklon průběhu je určen vztahem (16.). 

Hustota volných elektronů však zůstává konstantní v poměrně širokém spektru teplot (od 100 

do 500 K). Obrázek 6. zobrazuje Fermiho hladinu pro křemík jako funkci teploty a 

koncentrace příměsí, stejně jako závislost zakázaného pásu na teplotě.  

 

 
Obr. 6. – Fermiho hladina pro křemík, jako funkce teploty a koncetrace příměsí [1]. 

 

Při vysokých teplotách dochází k ionizaci většiny akceptorů a donorů, takže lze rovnovážný 

stav vyjádřit vztahem: 
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Odvozením z předchozích vzorců (29,41) získáme vztah pro určení koncentrace elektronů a 

děr v polovodiči typu n, za předpokladu ND > NA [1]: 

 

 

za předpokladu |     |     nebo když      . Podobně lze odvodit koncentraci 

v polovodiči typu p, za předpokladu NA > ND [1]: 

 

Pokud platí, že |     |     nebo      . Indexy n a p ve vzorcích odpovídají typu 

polovodiče a 0 značí teplotní rovnováhu polovodiče. V n typu jsou majoritními nosiči náboje 

elektrony a díry minoritními, pokud je splněna podmínka dvojnásobné koncentrace elektronů. 

V p typu polovodiče je situace reverzní. 

 

3.2 Generačně-rekombinační procesy v PN přechodu 

Teplotní rovnováha je výchozím stavem polovodiče a kdykoliv je tato rovnováha 

narušena       
 , snaží se částice vrátit do rovnovážného stavu        

 . Tyto procesy 

nazýváme generací a rekombinací. Generace nastává za podmínky      
  a rekombinace při 

     
 . Pokud elektron přechází, rekombinuje, z vodivostního do valenčního pásu, 

přebytečná energie bývá uvolněna emisí fotonu nebo předáním energie dalším volným 

elektronům  a dírám. Emisi fotonu, světla, nazýváme zářivou rekombinací. Jedná se o inverzní 

jev k optické generaci. V ideálním případě je energie uvolněného fotonu blízká šířce 

zakázaného pásu, v případě křemíku by to bylo 1,12eV. Rekombinace je přechod elektronu 

z povoleného stavu ve vodivostním pásu do do neobsazeného stavu (díry) ve valenčním pásu. 

Tento typ rekombinace je častější u polovodičů tvořených příměsmi troj a pětimocných prvků 

s přesně danou šířkou zakázaného pásu. Pro tento typ přechod je rychlost rekombinace určena 

jako násobek rekombinačního koeficientu     , počtu volných děr p a elektronů n. 

 

 

Rekombinační koeficient souvisí s rychlostí teplotní generace     podle vztahu: 
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Rekombinační koeficient je nejen závislý na teplotě ale také na pásové struktuře polovodiče. 

Polovodiče s přímou pásovou strukturou mají větší efektivitu při mezipásmové rekombinaci 

Rec = 10
-10

 cm
3
/s než polovodiče s nepřímou pásovou strukturou Rec = 10

-15
 cm

3
/s. Při teplotní 

rovnováze je rychlost rekombinace shodná s rychlostí teplotní generace a celková 

rekombinační rychlost UR je ve výsledku nulová.  

Pro stav nízké injekce, který je určen jako stav kdy koncetrace příměsí je menší než 

majoritních nosičů náboje, lze pro n typ určit rychlost rekombinace jako [1]: 

 

 

Z toho vyplývá doba života (zářivá) pro n typ a je určena vztahem: 

 

 

a pro p typ vztahem: 

 

 

 Pro polovodiče s nepřímou pásovou strukturou, jako jsou křemík nebo germanium, jsou 

dominantními nepřímé rekombinace. Podíl  přímé zářivé rekombinace je v křemíku značně 

zanedbatelný, častěji je zastoupena Augerova nebo Shockley-Read-Hall rekombinace. 

 

 
Obr. 7. – Rekombinační procesy PN přechodu 
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Augerova rekombinace je definována jako srážka tří částic. Elektron z vodivostního pásu 

rekombinuje s dírou v pásu valenčním a přebytečnou energií je generována další částice, 

elektron nebo díra. Ve stavu nízké injekce p-typu polovodiče bývá výsledkem Augerovy 

rekombinace častěji díra, kdy pro rychlost rekombinace UAug platí: 

 

 

Cp je Augerův koeficient pro p typ křemíku při nízké injekci (Cp =9.9*10
-32

cm
-6

s
-1

) a Cn je 

Augerův koeficient pro n typ křemíku (Cn=2.8*10
-31

cm
-6

s
-1

). V případě nízké injekce příměsí 

je v p typu určena doba života nosičů náboje při Augerově rekombinaci jako: 

 

 

Při stavu vysoké injekce do křemíku může být třetí částice elektron nebo díra se stejnou 

pravděpodobností a pro takový stav je doba života určena: 

 

 

Konstanta Ca je ambipolárním Augerovým koeficientem a teoreticky je určena jako součet Cn 

a Cp. V reálných podmínkách je její hodnota odlišná díky excitonovému vlivu zvyšujícímu 

rekombinační rychlost při nízké injekci. Při vyšší koncetraci injekce lze tuto odchylku 

zanedbat. Celková doba života je určena převrácnou hodnotou mocniny koncetrace nosičů. 

S růstém injekce je tato závislost silnější. Proto se Augerova rekombinace uvažuje především 

pro polovodiče určené pro koncetrátorové solární systémy. 

Pro detekci defektů v běžných solárních článcích je mnohem využívanější Shockley-

Read-Hall rekombinace (SRH). Je to dáno předvším tím, že dotace polovodiče neprobíhá za 

ideálních podmínek. Do polovodiče se vždy dostanou jiné příměsi (nečistoty), které vytvářejí 

v zakázaném pásu několik hladin. Volný elektron nebo díra jsou zachyceny pastí, 

v prostorově lokalizované hladině záchytného centra. Po zachycení následuje uvolnění tepelné 

energie nosičem náboje. Rychlost SRH rekombinace je pro jednoúrovňový defekt určena 

vzorcem [1]: 

 

 

Hodnoty doby života elektronů τn0 a děr τp0 jsou určeny tepelnou rychlostí nosičů náboje vt, 

hustotou rekombinačních center Nt a záchytným průřezem σn a σp pro určitý defekt. 
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Hustotu elektronů a děr určují statistické faktory n1 a p1, které lze definovat následovně: 

 

 

 

NC a NV jsou definovány jako efektivní hustoty stavů ve vodivostním a valenčním pásu . EC a 

Eg jsou energie vodivostního a zakázaného pásu a ET je určena energetickou hladinou defektu. 

Doba života nezářivé SRH rekombinace je pak určena vztahem [1]: 

 

 

Doba života při SRH rekombinaci je závislá na dotaci nosičů náboje, hustotě dopantů a 

především na specifických vlastnostech defektu, kterými jsou např. koncetrace pastí, jejich 

energetické hladiny v zakázaném pásu a záchtyný průřez. Pasti ležící nejblíže středu 

zakázaného pásu jsou nejefektivnější rekombinační centra. Ty lze nazývat hlubokými 

hladinami v zakázaném pásu. 

Pro detekci defektů v solárních článcích má velký význam speciální případ SRH 

rekombinace a tou je rekombinace povrchová. Povrch solárního článku představuje významné 

narušení periodicity krystalové mřížky. Dochází tak k vysoké rekombinaci v blízkosti 

povrchu a vyčerpání oblasti s minoritními nosiči náboje. Ve většině případů totiž nastává 

rekombinace náboje v příměsových centrech, jejichž hladiny jsou blízko centru zakázaného 

pásu. Lokalizované oblasti s nízkou koncentrací nosičů tak způsobí přesun částic z oblastí 

s vyšší koncetrací. Tato rychlost je omezena rychlostí minoritních nosičů, kterou se mohou 

pohybovat směrem k povrchu. Celý děj povrchové rekombinace lze určit jako proces, při 

kterém soustředěný kladný náboj v povrchové oblasti svým působením přemisťuje 

generované minoritní nosiče směrem k povrchu. Rekombinační centrum na povrchu pak 

zachytí elektron, který při tom přejde z vodivostního pásu na energetickou hladinu 

povrchového rekombinačního centra a odtud následně do valenčního pásu.  

Rychlost povrchové rekombinace je vyjádřena jednotkou cm/sec. Pokud na povrchu 

neprobíhá rekombinace je tato rychlost nulová. V opačném případě s nekonečným počtem 

rekombinací je pohyb nosičů na ploše omezen maximální rychlostí, které mohou dosáhnout. 
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Pro většinu polovodičů je tato rychlost řádově 1*10
7
 cm/sec. Za reálných podmínek, kdy jsou 

u povrchu hustě obsažena centra NS na jednotku plochy, pak pro velmi tenké plochy uvnitř 

článk δx platí: 

 

 

Sn a Sp jsou povrchové rekobinační rychlosti pro elektrony a díry, ns a ps jsou hustoty 

elektronů a děr na povrchu. 

Důvodem vzniku povrchové rekombinace jsou příměsová centra na povrchu. Ta 

vznikají především díky poškození povrchu solárního článku při jeho výrobě. Pohmožděním 

povrchu a hran vznikají neukončené vazby v krystalové mřížce, na kterých pak dochází 

k vazbě s příměsí. Koncentrace příměsi je tak na ploše článku nerovnoměrná. Jednou 

z možností, jak tento jev snížit je znám jako povrchová pasivace. Ta se provádí pomocí 

termálním růstem SiO2, který naváže na neukončené vazby krystalové mřížky a zabrání tak 

nechtěným vazbám s příměsmi a nečistotami. Snížení povrchové rekombinace má vliv jak na  

zkratový proud tak i na napětí na prázdno. Jelikož se pasivace na povrchu článku projevuje 

jako izolátor, nemohou být kontakty článku pasivovány SiO2. Povrchovou rekombinaci 

v oblasti kontaktů lze však eliminovat zvýšením dopantů. Zatímco obvykle vysoká dopace 

výrazně snižuje difúzní délku, oblast kontaktů se nepodílí na generaci nosičů náboje a tím lze 

ve výsledku vliv kontaktů zanedbat.  

 

3.3 Sluneční záření 

Fotovoltaické články se používají k přeměně světla v elektrickou energii. Pro určení 

účinnosti solárních článků a dalších vlastností v závislosti na slunečním záření uvažujme jako 

hlavní zdroj, Slunce. Světlo, které kolem sebe vidíme každý den je pouze část spektra 

slunečního záření, které dopadá na zemský povrch. Teorii světla jako elektromagnetického 

záření popsal poprvé v roce 1860 A.J. Fresnel. 

Současná kvantová mechanika dělí sluneční záření dle kvantové a částicové  povahy. 

V kvantové mechanice je foton, stejně jako ostatní částice, např. elektron a proton, součástí 

tzv. vlnového paketu. Ten je definován jako soubor vln, které se mohou vzájemně ovlivňovat 

takovým způsobem, že vlnový paket může být zobrazen jako čtvercové vlny (vyplývající 

z nekonečného počtu sinusových vln), nebo jako jednoduchá sinusová vlna. Proto v závislosti 

na situaci, lze foton uvažovat jako vlnu nebo jako částici. Tento koncept je nazýván vlnově-

částicová dualita. Pro fotovoltaické aplikace existuje několik důležitých parametrů, které jsou 

rozhodující pro určení efektivity přeměny na elektrickou energii. Důležité parametry jsou: 

 spektrální obsah dopadajícího slunečního záření, 

 hustota energie záření, 

 úhel dopadu na povrch solárního článku, 
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 souhrn energie dopadající ze Slunce po celý rok nebo jiné časové období na 

definovanou plochu. 

Foton je charakterizován buď vlnovou délkou λ nebo ekvivaletní hodnotou energie E. Vztah 

mezi vlnovou délkou fotonu a jeho energií je dán vztahem: 

 

 

kde h je Planckova konstanta (6,626*10
-34

 Js) a c (2,998*10
8
 m/s) je rychlost světla. 

Vynásobením získáme hodnotu konstanty světelného záření hc = 1,99-10
-25

 Jm. Pod dosazení 

hodnot slunečního spektra lze odvodit jeho energetické složení. Spektrum se skládá jak 

z vysoko energetických fotonů („modré světlo“), tak z nízko energetických fotonů („červené 

světlo“). 

V částicové oblasti se však pro vyjádření energie fotonu nebo elektronu a jiných částic 

používá jednotka elektron volt (1eV = 1,602*10
-19

 J). Pokud je vlnová délka fotonu 

uvažována v µm, je energie fotonu určena vztahem: 

 

 

Foton je kromě své energie také určen veličinou označovanou jako tok fotonů. Ta vyjadřuje 

počet fotonů dopadajících za jednu sekundu na jednotku plochy. 

 

 

Tok fotonů je veličina důležitá pro stanovení počtu elektronů, které mohou být generovány a 

tím i pro hodnotu proudu ze solárního článku. Samotná hodnota toku však neurčuje energii 

nebo vlnovou délku světelného zdroje. Výpočet hustoty energie záření, která je určující pro 

porovnávání výkonu solárních článků, je určen vzorcem: 

 

 

kde Φ je tok fotonů a q je eletrický náboj (1,6*10
-19

C). Hustota energie záření je určující 

veličinou pro série testovacích metod. Obvykle se pro testovací účely počítá s hodnotou 

1000W/m
2
. Z rovnice lze také odvodit, že pro stejnou hodnotu hustoty výkonu záření 

dopadajícího na plochu je potřeba více fotonů s delší vlnovou délkou oproti fotonům s kratší 

vlnovou délkou. Hustota energie slunečního záření má ve vakuu hodnotu přibližně 1370W/m
2
 

(AM0). Tato enegie je rozložena do elektromagnetického spektra vyzařovaného absolutně 

černým tělesem o teplotě 6000K. V atmosféře se část energie ztrácí vlivem odrazu a rozptylu 

(cca 400W/m
2
). Část rozptýlené energie se podílí na difúzním záření (nepřímé záření 
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z oblohy, modrá barva). Pokud je Slunce v zenitu a jeho záření dopadá na povrch Země pod 

úhlem 90° (protíná atmosféru nejkratší dráhou), definujeme tuto hustotu záření jako AM1. 

V podmínkách mimo rovník však sluneční záření prochází silnější vrstvou atmosféry (pod 

úhlem 45°). Tuto hustotu označujeme AM1,5 a její celková hodnota je určena 1000W/m
2
. 

Z těchto základních parametrů slunečního záření lze specifikovat chování soláního 

článku a určit jeho základní parametry. 

 

3.3.1 Spektrum absorpce slunečního záření  

Absorpce slunečního záření je z podstaty fyzikální proces, při kterém energie fotonu 

přechází do vnitřní energie látky, např. atomů. Valenční elektrony pak přecházejí mezi dvěma 

stavy a dochází ke generačně-rekombinačním procesům. Absorbovaná energie tak může být 

opět vyzářena nebo přeměněna na energii kinetickou ve formě fononu. Část dopadajícího 

záření se navíc od povrchu látky odráží. Tato část je určena koeficientem odrazivosti, za 

předpokladu intenzity dopadajícího světla I0 a odraženého IR: 

 

 

Odrazové spektrum je pak určené jako závislost koeficientu na frekvenci Rα(ω), resp. na 

vlnové délce záření (λ). 

 

 

Obr. 8. – Závislost koeficientu odrazivosti křemíku na vlnové délce dopadajícího záření, 

T300K [8]. 

 

Množství slunečního záření, které je absorbováno, lze určit z rozdílu intentzity dopadajícího 

záření na povrch a záření vystupujícího z materiálu. Definujme tloušťku materiálu jako dx a 

intenzitu dopadajícího záření I. Množství absorbované energie záření je pak určeno: 

   
  
  
    (35)
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kde parametr α značí množství energie absorbované ze svazku s jednotkovou intenzitou na 

jednotku tloušťky materiálu. Po zintegrování vztahu (40.) dostaneme výraz, označovaný jako 

Bouger-Lambertův zákon: 

 

 

Veličina α je koeficient absorbujícího prostředí a Rα jako koeficient odrazivosti, je 

závislý na vlnové délce záření, viz obr 9. 

 

 

Obr. 9. – Závislost absorpčního koeficientu na vlnové délce pro křemík s PN přechodem [8]. 

 

Pokud budeme uvažovat N absorpčních spekter v PN přechodu, symbol σ označuje 

pravděpodobnost absorpce fotonu v právě jednom absorpčním centrum, resp. určuje efektivní 

průřez absorpce jednoho fotonu za jednotku času. Hodnota efektivního průřezu závisí na typu 

absorpčních center a na energii fotonu. Vzhledem ke vzorci          představuje hodnota 

1/σN střední volnou dráhu fotonu v absorbujícím prostředí [7]: 

 

 

Koeficitent absorpce      
  

 potom určuje pravěpodobnost absorpce fotonu na jednotce 

délky. Za předpokladu existence různých absorpčních center Ni v polovodiči, a jejich 

efektivními průřezy σi, je celkový koeficient absorpce polovodiče daný součtem všech 

parciálních koeficientů absorpce [7] : 

             (36)

      (    ) 
       (37)

    (  )
      (38)
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Z tohoto vztahu je patrné, že celkové absorpční spektrum polovodiče je složeno ze všech 

jednotlivých absorpčních spekter jednotlivých absorpčních center. Při dopadu světla na 

plochu polovodiče musí být zachovány dva fyzikální zákony: zákon zachování energie a 

zachování kvazi-impulzu. Pokud byla energie elektronu před interakcí s kvantem světla s 

energií ħω  a kvazi-impulsem ħη  byla E a jeho impuls byl p a po interakci bude E´ , resp. p´, 

potom je možné tyto zákony psát v tomto tvaru [7]: 

 

 

 

Absorpce světla v polovodičích bývá spojena se změnou energetického stavu volných 

elektronů a se změnou kmitavé energie atomů mřížky. V polovodičích se rozlišuje pět typů 

optické absorpce: vlastní absorpce, excitovaná absorpce, absorpce volnými nosiči náboje, 

příměsová absorpce a absorpce světla mřížkou [7]. 

 

3.3.2 Kvantová účinnost solárního článku 

Kvantovou účinnost lze definovat jako poměr počtu nosičů náboje odebíraných 

z článku ku počtu fotonů dopadajících na solární článek. Jak již bylo zmíněno v předchozí 

části, i kvantová účinnost může být buď závislá na vlnové délce světla nebo na energii fotonu. 

Za předpokladu, že jsou absobovány všechny fotony s určitou vlnovou délkou a všechny 

minoritní nosiče jsou využity, pak je kvantová účinnost při dané vlnové délce λ rovna hodnotě 

1. Kvantová účinost fotonů s energií nižší než je šíře zakázaného pásu, je nulová. Reálná 

hodnota kvantové účinnosti je na obr. 10. V oblasti kratších vlnových délek („modré světlo“) 

je kvantová účinnost snížena reflektivitou povrchu článku. To je způsobeno absorpcí světla 

krátkých vlnových délek v oblasti blízké povrchu článku.  Oproti tomu účinnost při nejdelších 

vlnových délkách viditelného spektra je nízká z důvodu pasivace zadní strany, která částěčně 

absorbuje záření dlouhých vlnových délek. Ve střední oblasti je pokles kvantové účinnosti 

oproti ideálnímu stavu způsoben reflektivitou a krátkou difúzní délkou.  

Vnější kvantová účinnosti solárního článku tedy zahrnuje účinek optických ztrát, 

odrazu a přenosu. Pro lepší informaci o článku je vhodné se zaměřit na vnitřní kvantovou 

účinnost. Ta určuje účinnost, s jakou se fotony podílí na vzniku nosičů náboje. Po změření 

odrazu a přenosu solárního článku lze upravit křivku vnější kvantové účinnosti na vnitřní 

kvantové účinnosti. 

Difúzní délka je obecně definována jako průměrná vzdálenost nosiče náboje mezi 

stavem generace a rekombinace. Materiály s vyšší hodnotou dopace mají vyšší rekombinační 

 ( )   ∑  ( )
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rychlost a tím kratší difúzní délku. Delší difúzní délka indikuje materiál s delší dobou života 

nosičů náboje. 

 Doba života minoritních nosičů náboje a difúzní délka jsou silně závislé na typu 

rekombinace a její velikosti. Ve většině křemíkových solárních článků je nejčastějším typem 

SRH rekombinace. Rychlost rekombinace závisí na množství defektů v materiálu. S vyšší 

dopací obvykle roste počet defektů a s tím rychlost SRH rekombinace. Augerova 

rekombinace se častěji vyskytuje v silně dopované oblasti a s postupující rekombinací se 

dopace ještě zvyšuje. Tato metoda je používána při výrobě polovodičových waferů a má také 

zásadní vliv na difúzní délku. V křemíku může doba života nosičů náboje dosáhnout až 1ms, 

při difúzní délce 100-300µm. Tyto dva údaje poskytují základní informaci o kvalitě materiálu. 

Difúzní délka L je pak určena vztahem: 

 

 

kde D [m
2
/s] je intenzita difúze a τ [s] je doba života nosičů náboje.  

 

 

Obr. 10. – Závislost kvantové účinnosti na vlnové délce. 

 

3.4 Elektrické parametry solárního článku  

Typický solární článek je tvořen jedním PN přechodem v materiálu s jedním 

zakázaným pásem Eg. Když je článek vystaven slunečnímu záření, dopadající fotony s nižší 

energií než Eg nezpůsobí žádnou změnu na výstupu článku (nejsou absorbovány 

elektronovým obalem, mohou být absorbovány materiálem – přímý ohřev). Fotony s energií 

větší než Eg přispívají ke vzniku náboje na kontaktech článku. Přebytečná energie je 

přeměněna na teplo, tzn. zvýšení kmitů krystalové mřížky. 

 

   √      (42)
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Obr. 11. – Spektrální charakteristika slunečního záření [19]. 

 

K odvození ideální účinnosti uvažujme jeden energetický pás polovodiče. Solární článek lze 

nahradit modelem ideální diody. Náhradní zapojení článku je na obr. 12., kde je konstantní 

zdroj fotoproud paralelně s PN přechodem.  

 

 

Obr. 12. – Náhradní zapojení ideálního solárního článku při osvětlení [1]. 

 

Zdroj fotoproudu IL je dán počtem vybuzených částic slunečním zářením, IS je saturační 

proud a RL je odpor zátěže. Pro získání celkového proudu IL je potřeba integrovat modře 

vyznačenou plochu pod křivkou na obr. 11.: 

 

 

Výsledek pak určuje vlastnosti zakázaného pásu v polovodiči, obr. 13. Z obrázku je patrné, že 

menší šířka zakázaného pásu je výhodnější, protože dojde k zachycení většího počtu fotonů a 

jejich přeměně na elektrický proud. 
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Obr. 13. – Vliv šířky zakázaného pásu na celkový počet fotonů ve spektru (AM1.5) 

přeměněných na fotoproud [1]. 

 

Celková AV charakteristika solárního článku při osvětlení je pak určena součtem proudu za 

tmy a při osvětlení.  

 

 

Z této rovnice pak za předpokladu, že je výsledný proud nulový, můžeme určit napětí na 

prázdno, Uoc: 

 

 

Z této rovnice je patrné, že pro daný IL napětí na prázdno Uoc roste se snižujícím se 

saturačním proudem IS. Pro běžný PN přechod solárního článku je saturační proud určen 

rovnicí: 

 

 

Jak je vidět, saturační proud klesá exponenciálně se šířkou zakázaného pásu Eg. Pro získání 

velkého napětí na prázdno je potřeba velká šířka zakázaného pásu. Kvantitativně lze říci, že 

napětí na prázdno je vnitřní potenciáln PN přechodu a ten je blízko hodnotě zakázaného pásu. 

Výsledek rovnice pro celkový proud článku je vidět na průběhu AV charakteristiky, obr 14. 
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Obr. 14. – AV charakteristika osvětleného solárního článku s vyznačnením maximálního 

výstupního výkonu. 

 

Z průběhu na obr .14 je patrné, že při správné volbě může být využito až 80% součinu IscUoc. 

Isc je zkratový proud, který odpovídá odvozenému fotoproudu. Tmavě šedá oblast pak 

představuje teoretický maximální výkon článku. Veličiny Im a Um označují proud a napětí při 

maximální výstupním výkonu. Maximální výkon lze určit jako [20]: 

 

 

kde parametr FF (Fill Factor) určuje ostrost křivky a je definován jako  

 

 

V praxi nabývá obvykle hodnoty 0,8. Ideální přenosová charakteristika solárního článku je 

pak určena poměrem maximálního výkonu článku ku výkonu dopadajícímu záření [20]. 

 

 

Teoreticky tak lze určit ideální účinnost. Předchozí rovnice ukazují, že fotoproud roste 

s menším šířkou zakázaného pásu Eg. Na druhé straně napětí roste s Eg a s malým saturačním 

proudem. Takže pro maximální výkon lze brát optimální hodnotu Eg. Dále pak s použitím 

ideálního saturačního proudu z rovnice (46.), lze po dosazení Eg určit maximální účinnost. 

Ideální účinnost pro teplotu 300K, při slunečním záření s faktorem AM1,5 je 

zobrazena na obrázku 15, jako funkce energie zakázaného pásu (bandgap).  
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Obr. 15. – závislost ideální účinnosti na šířce zakázaného pásu pro nejpoužívanější solární 

články. 

 

Lehké oscilace, které se na křivce moho vyskytovat, jsou způsobené atmosférickými 

absorpcemi. Je potřeba brát v úvahu fakt, že účinnost solárního článku má široké maximum v 

rozsahu např 0,8 – 1,4eV. Mnoho faktorů rozkládá ideální účinnost tak, že reálná účinnost je 

ve výsledku nižší. Průběh ukazuje ideální účinnost při optické koncentraci 1000 sluncí 

(844kW/m
2
). Ideální vrchol účinnosti se zvyšuje z 30% pro sluneční spektrum AM0 na 35% 

pro AM1,5. Tento nárust je primárně způsoben nárustem Uoc, zatím co fotoproud se zvyšuje 

lineárně. 

Celkovou hustotu proudu solárního článku lze popsat vztahem pro klasický PN 

přechod. Ta je dána rovnicí [20]:  

 

 

kde Jn a Jp jsou proudové hustoty elektronů a děr, Dn a Dp jsou difúzí koeficienty elektronů a 

děr, Ln, Lp jsou difúzní délky elektronů a děr, np0 a pN0 jsou koncetrace v polovodiči při 

rovnovážném stavu. Tento vztah je označován jako jednodiodový model solárního článku. 

Tento vztah však neuvažuje další parametry PN přechodu, tepelnou generaci apod. Proto je 

vhodné pro přesnější výsledky používat rozšířený, dvoudiodový model solárního článku [20]: 
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kde ni představuje koncetraci nosičů v rovnovážném stavu, τSC je efektivní doba života a d je 

parametr určený vzorcem      , kde W je šířka depletiční vrstvy PN přechodu. Jak bylo 

rozebráno v předchozí kapitole, generačně-rekombinační složka proudu se uplatňuje pouze při 

malých napětích. Při vyšších napětích lze uvažovat pouze difúzní složku proudu. 

 

3.5 Konstrukce a výroba křemíkových solárních článků 

Určení správné konstrukce solárního článku zahrnuje určení širokého spektra 

parameterů. Ty nejdůležitější, převážně ty omezující výkon článku, jsou popsány 

v předchozích kapitolách této práce. Hlavním cílem konstrukce solárního článku je co 

nejvyšší účinnost s přihlédnutím k faktorům okolí, jakým je např. i výsledná cena. Proto 

běžné komerční, levné, články nedosahují parametrů těch drahých, vyrobených ve 

specializovaných laboratořích. Pro běžnou produkci je reálným cílem článek s účinností 29% 

[16] Rozdíl od maximální účinnosti 29% a dnes běžnou 24,7% je určen dvěma vlivy. První 

předpokládá, že každý foton dopadající na článek generuje nosiče náboje a zároveň žádný 

není odražen. Foton absorbovaný polovodičem má energii odpovídající šířce zakázaného 

pásu. Toto je popsáno v teorii modelování nekonečné řady solárních článku z různých 

materiálů s různou šířkou zakázaného pásu, kde každý absorbuje fotony s energií odpovídající 

přesně jeho šířce zakázaného pásu. 

Druhým faktorem je, že teoretické účinnosti předpokládají vysoký poměr koncetrace. 

Za předpokladu, že vliv teploty a resistivity je v koncentrátorovém článku zanedbatelný, 

každé zvýšení intenzity dopadajícího světla má za následek úměrné zvýšení zkratového 

proudu. Jelikož napětí na prázdno je také závislé na zkratovém proudu, se vzrůstajícím 

osvětlením roste logaritmicky. Protože výsledný Fill Factor roste s napětím na prázdno, 

maximální možný FF se zvyšuje úměrně koncetraci. Z této definice vychází návrh 

koncetrátorových solárních článků s vyšší účinností přeměny světla. 

Zásady při navrhování jednovrstvých přechodových článků lze shrnout do několika 

bodů: 

 zvýšení množství světla zachyceného povrchem článku, které generuje nosiče 

proudu, 

 zvýšení sběru nosičů náboje generovaných zářením v PN přechodu, 

 snížení hodnoty proudu za tmy, 

 tok proudu z článku bez odporových ztrát. 

 

Křemík a další polovodičové materiály používané při výrobě solárních článků mohou 

být buď monokrystalické, multikrystalické, polykrystalické nebo amorfní. Zásadním rozdílem 

mezi strukturami je, do jaké míry má materiál uspořádanou krystlickou strukturu. Jednotlivé 

typy lze klasifikovat podle velikosti krystalů tvořících materiál: 
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typ materiálu označení 
velikost 

krystalu 
technika výroby 

monokrystal sc-Si > 10 cm Czochralského metoda 

multikrystal mc-Si 1mm – 10 cm lití křemíku do kokil 

polykrystal pc-Si 1µm – 1mm chemická depozice par 

mikrokrystal µc-Si < 1µm plasmová depozice 

Tab. 1 – Typy křemíku pro solární články. 

 

Z uvedených typů je pro výrobu článků s nejvyšší účinností používán monokrystalický 

křemík. Proto se další rozbor výroby a analýza defektů bude věnovat pouze tomuto typu. 

 Monokrystal křemíku je tvořen uspořádanou atomovou strukturou, kde každý atom 

leží v přesně definované pozici. Monokrystalický křemík má předvídatelné a jednotné 

vlastnosti v celé ploše. Pravidelné uspořádání atomů v monokrystalickém křemíku vytváří 

dobře definované pásové struktury. Každý atom má čtyři elektronoy ve vnějším plášti. 

Dvojice elektronů jsou sdíleny se sousedními, takže každý atom sdílí čtyři sousední atomy. 

Monokrystalický křemík se vyrábí z monokrystalu Czochralského metodou, kdy je z taveniny 

křemíku za pomalého otáčení vytahován monokrystal, na kterém postupně roste celý ingot 

požadovaných rozměrů. Po vypěstování monokrystalu je ingot ořezán do čtvercového tvaru a 

rozřezán na jednotlivé články. Pro zmenšení počtu defektů a zvýšení čistoty se ingot ještě 

podrobuje zónovému tavení, kdy se postupně nečistoty dostanou na konec ingotu a poté je lze 

snadno odříznout. 

Orientace krystalické struktury je v monokrystalu definována Millerovými indexy. 

Křemík má kubickou strukturu a proto (100), (010) atd. jsou ekvivalentní rovniny souhrně 

označovány složenou závorkou {100}. Podobně jsou definovány směry krystalů pomocí 

hranaté závorky [100] a uvedené souhrně pomocí špičaté závorky <100>. 

Solární články mají nejčastěji orientaci <100>, protože na ní lze snadno chemickou 

cestou vyrobit pyramidovou strukturu pro redukci odrazivosti, obr 16. Nicméně některé 

způsoby růstu krystalů, např. dendritický <111>, produkují materiál s jinou orientací: 

 pokud je menší plocha 180° z velké, jedná se o n-typ <100>, 

 pokud je menší plocha 90° doprava či doleva, jedná se o p-typ <100>, 

 pokud je menší plocha 45° z prava či z leva, je wafer n-typu <111>, 

 a pokud nejsou přítomny žádné menší plochy, jedná se o p-typ <111>. 

 

Po vytvoření PN přechodu požadovaných parametrů vhodně řízenou difúzí bóru a fosforu a 

izolaci hran,  je na povrchu článku vytvořena antireflexní vrstva pomocí SiH4 (silan) a NH3 

(amoniak). Pro další funkci solárního článku je důležité, aby antireflexní vrstva měla 

homogení parametry v celé ploše a její tloušťka byla stejná. 
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Obr. 16. – Povrch solárního článku, snímek ze skenovacího elektronového mikroskopu, 

zvětšení 3000x. 

 

3.6 Defekty solárního článku 

Reálné solární články se od ideálních liší mimo jiné i defekty, které snižují jejich 

účinnost a také ve výsledku i životnost. Defekty v solárních článcích vznikají během celého 

výrobního cyklu. Počátek je v růstu monokrystalu, následuje mechanické upravování a vliv 

má také dopace při výrobě PN přechodu. Další skupina defektů vzniká při manipulaci 

s články. V základu můžeme defekty rozdělit na dvě základní skupiny, materiálové a procesní 

defekty. 

 

3.6.1 Materiálové defekty 

V dřívějších dobách byl nejvíce rozšířeným defektem monokrystalického křemíku 

vírový defekt (swirl defect). Tato porucha má tvar soustředných kružnic s centrem uprostřed 

článku. Je to dáno fázi růstu monokrystalu, při které vznikají. Kružnice vznikají injekcí 

příměsí, při rotačním pohybu. Nejčastěji se jedná o kyslík uvolněný z křemenných nádob pro 

taveninu. Tuto poruchu lze řídit úrovní koncetrace kyslíku v křemenných nádobách. Po 

ukončení růstu krystalu lze snížit počet příměsí v materiálu zónovým tavením. 

Typická koncentrace kyslíku v monokrystalu vyrobeném Czochralského metodou je 

10
17

 – 10
18

 cm
-3

. Výsledná koncetrace je závislá na teplotě tavení a rychlosti vytahování 

ingotu z taveniny během krystalizace, kdy mohou vznikat buď intersticiální nebo ochuzené 

oblasti, které přispívají ke vzniku defektů z kyslíku. Nejvýznamější defekty jsou termální 

donory, které silně ovlivňují rezistivitu a oxidy bóru, které snižují účinnost celého článku. 
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3.6.2 Procesní defekty 

Procesní defekty vznikají chybně nastaveným procesem výroby, lidským faktorem 

nebo kombinací obojího. Mezi defekty způsobené chybným nastavením procesu lze zařadit 

špatně pasivované či obroušené hrany, chybu tisku sběrných kontaktů na přední a zadní 

straně. Nejdůležitejším projevem špatného procesu bývá nehomogenní difúzní vrstva PN 

přechodu, která má za následek nerovnoměrné rozložení energie v solárním článku. 

Defekty způsobené lidským faktorem jsou převážně mechanického rázu. Jedná se 

především o mikro a makro praskliny, odštípnuté hrany a především poškození pyramidové 

textury na přední straně. Díky mechanickému poškození pyramid dochází ke zvýšení 

reflektivity a snížení účinnosti. Projev poškozených pyramid je dále popsán v praktické části. 

Defekty, které slučují jak špatný proces tak lidský faktor, jsou převážně způsobeny 

nečistotami na solárním článku i uvnitř struktury. Je tedy důležité zajistit pro výrobu 

bezprašné prostředí, nejlépe třídy čistoty 10tis (ISO7) a vyšší. 

 

3.6.3 Katalog defektů 

Výzkum materiálových i procesních defektů probíhá souvisle od objevení 

fotovoltaického jevu a výroby prvního článku. Pro lokalizaci kvantifikaci a vysvětlení defektů 

se používá několik osvědčených metod, které dovedou odhalit nedokonalosti solárních 

článků. Tato část má za cíl představení známých defektů, které byly podrobeny výzkumu 

v předchozích letech. U každého defektu je popsán stručný princip vzniku a určena metoda 

pro jeho nalezení. 

 

Nehomogenita difúzní vrstvy 

Tento typ defektu je z kategorie procesních. Jde o špatně řízenou difúzi dopantů spolu 

s nečistotami (prachové částice) při tvorbě PN přechodu. Místa s nehomogenitou byla 

lokalizováná pomocí metody LBIC (Light Beam Induced Current) a především lokalizací 

mikroplazmy. 
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Obr. 17. – Nehomogenita difúzní vrstvy, metoda LBIC[7]. 

 

Vnitřní pnutí 

Tento typ defektu je z kategorie materiálových a vzniká již při samotném růstu 

monokrystalu Czochralského metodou. Defekt vzniká při situaci, kdy je v nádobě tavenina  

v nejnižší poloze. Následné radiální ohřivání vytváří v materiálu termální přechody a tím 

teplotní namáhání celého materiálu. Přidání spodního topného tělesa je nejúčinější způsob, jak 

takovému teplotnímu namáhání předcházet. Nicméně z důvodu úspory energie však bývá 

spodní ohřev při růstu krystalu vypnutý. Ovládání výkonu obou topných těles je složité, proto 

se před vlastním tavením často provádí výpočetní simulace ke správnému nastavení modelu 

ohřevu a tažení monokrystalu.  Tato vada ve výsledku ovlivňuje velký objem materiálu a 

proto je kladen velký dúraz na její potlačení.[14] 

Defekt lze rychle odhalit metodou elektroluminiscence, pro zjištění rozsahu v ploše 

článku. Pro bližší a detailnější pozorování je výhodnější metoda LBICs vysokým rozlišením, 

která však trvá nepoměrně déle. 
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Obr. 18. – Vnitřní pnutí v materiálu, metoda EL (3A, 1,5V, 20s). 

 

 Vírový defekt 

 Vírový neboli swirl defect patří stejně jako pnutí k závažným materiálovým defektům, 

které svým rozsahem ve velké části objemu monokryslatu ovlivňují kvalitu celé řady článků. 

Celková struktura vírového defektu je složitější, kvůli přítomnosti drobných precipitátů a 

kyslíku. Jsou-li tyto částice přítomny při zpracování křemíku za vysoké teploty, může 

v materiálu vznikat pnutí a způsobovat řadu dislokací ve tvaru smyček. Do nich se pak 

snadněji dostávají příměsi z rozhraní materiálu a tavné nádoby. Smyčky neboli kružnice, ve 

kterých vírový defekt vzniká, jsou obvykle orientovány v rovině <111> krystalografické 

struktury. Kromě kyslíku se na vzniku defektů podílí i dusík a uhlík a tím vznikají složené 

defekty v krystalové mřížce, které lze popsat jen velmi složitě. Hlavním vlivem vírového 

defektu je narušení generačně-rekombinačních center a tím snížení účinnosti článku.[17] 

Vírový defekt lze rychle lokalizovat metedou elektroluminiscence, kde se defekt 

projevuje jako tmavé soustředné kružnice. 
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Obr. 19. – Vírový defekt, metoda EL (3A, 1,8V, 20s). 

 

 Poškrábání povrchu 

 Škrábance na povrchu solárního článku lze zařadit mezi procesní defekty způsobené 

lidským faktorem. K tomu dochází neopatrnou manipulcí během procesu výroby nebo při 

závěrečném testování. Poškrábání povrchu způsobuje jednak narušení pasivační vrstvy a 

především pohmoždění pyramidové struktury povrchu článku. Dochází tak k narušení PN 

přechodu a článek je v místě poškození náchylnější k průrazu. Tento typ defektu je viditelný 

jednak metodou elektroluminiscence, kde je v závislosti na hloubce zobrazen tmavou oblastí, 

tak metodou pozorování mikroplasmy, kdy na porušených pyramidách dochází k lokálnímu 

lavinovému výboji a vzniku mikroplasmy. 

 

  
Obr. 20. – Poškrábání povrchu , metoda EL (2A, 1,5V, 20s) a pozorování mikroplazmy (10V, 

0,57A, 20s). 
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Chybná metalizace 

K tomuto viditelného defektu dochází technologickou nekázní při výrobě. Metalizace 

nanášená sítotiskem není dotažena až do konce nebo je přerušena a tím dochází ke snížení 

celkového proudu generovaného článkem. Tento defekt je viditelný pouhým okem a též 

většinou diagnostických metod. 

 

 

Obr. 21. – Chybná přední metalizace. 

 

 Skrytý lom a praskliny 

 Během výroby článků je materiál namáhán jak teplotně, tak mechanicky. Pokud tlak či 

lokální pnutí přesáhne určitou mez, dochází k vnitřnímu lomu nebo prasklinám. Tyto defekty 

nejsou na první pohled zřejmé. Nejsnadněji je lze odhalit metodou elektroluminiscence nebo 

LBIC. Tento typ defektu je nebezpečný v tom, že článek může znenadání celý prasknout při 

běžné manipulaci, ve směru skrytého lomu. Praskliny zvyšují rychlost rekombinace 

minoritních nosičů náboje a tím také způsobují zkrácení jejich doby života. Praskliny mají 

velký vliv na sériový odpor, který se zvyšuje s každou další prasklinou v článku. S tím je 

spojen pokles zkratového proudu, tzn. maximálního proudu, který je článek schopný dodávat 

do elektrického obvodu. 

 

 
Obr. 22. – Skrytý lom článku, metoda EL (2A, 1,5V, 20s). 
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Obr. 23. – Mikroprasklina na povrchu článku – snímek ze skenovacího elektronového 

mikroskopu (SEM). 

 

Prachové částice 

Prachové částice se mohou dostat do článku během celého procesu výroby. Jak je 

popsáno v kap. 3.6.2., jedná se o procesní defekt, který je způsobený kontaminací povrchu 

článku z okolí. Povrchovou kontaminaci lze odstranit vhodným oplachem nebo tlakovým 

dusíkem.  Mnohem závažnější je však kontaminace, která je způsobena částicemi 

„zapečenými“ při difúzi do materiálu článku. Takové nečistoty potom narušují absorbci 

fotonů a generaci volných nosičů náboje. 

Povrchové znečištění lze odhalit optickým mikroskopem, vnitřní nečistoty jsou viditelné 

metodou elektroluminiscence nebo LBIC. 

 

 

Obr. 24. – Prachové částice, zapečené do článku během výrobního procesu [7]. 
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Nečistoty 

Při výrobním procesu se do článku dostávají prachové částice, které zůstávají uvnitř 

materiálu. Dalším rizikem jsou mikroskopické nečistoty, které ulpí na povrchu článku během 

manipulace při výrobě. Ty mohou být jak anorganického původu, tak organického původu při 

nedodržení zásad práce v čistých prostorech. Tyto nečistoty lze z prostoru mezi pyramidami 

povrchu sundat velmi těžko. Pokud se částice nečistoty dostane blízko poruše v podobě 

obnaženého PN přechodu, dochází k její ionizaci a následnému vzniku mikroplazmy. Jediný 

způsob ochrany před ulpíváním nečistot je 100% dodržování zásad práce v čistých prostorech 

a při manipulaci vždy používat ochrané rukavice pro čisté prostory. 

 

Poškozené hrany 

Během procesu zpracování křemíku na solární článek je materiál vystaven několika 

mechanickým operacím. První je vlastní ořezávání přebytečného materiálu a tvarování do 

požadovaného čtvercového tvaru. Další operace je vlastní řezání na tenké wafery. Hrana, 

která zůstává nepasivovaná či je mechanicky pohmožděná, je zdrojem zkratu PN přechodu a 

snižuje tak výslednou účinnost článku. Poškozené hrany jsou nejlepé viditelné metodou 

mikroplazmy, kdy již při malých závěrných napětích dochází ke vzniku mikroplazmy 

v oblasti poškození (žlutě vyznačená oblast). 

 

 

Obr. 25. – Poškozená hrana, metoda pozorování mikroplazmy (0,06A, 4V, 20s). 
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4. PŘEHLED DIAGNOSTICKÝCH METOD 

 

Výroba solárních článků je postupný proces, při kterém může, jak bylo popsáno 

v předchozích kapitolách, vznikat celá řada defektů. Testování solárních článků a odhalení 

defektů je důležitým krokem při výrobě. Lokalizace a kvantifikace defektů je vypovídající o 

kvalitě článků, ikdyž hlavním parametrem výroby zůstává jejich účinnost, podle které se dělí 

do tříd. Diagnostické metody můžeme rozdělit do tří skupin, podle způsobu měření: 

elektrické, optické a speciální materiálové. 

Do měření elektrických parametrů lze zařadit metody měřicí VA charakteristiku, 

kapacity PN přechodu, měření šumových charakteristik, dynamické parametry, měření 

solárním testeterem apod. 

Měření optickými způsoby zahrnuje metody využívající dopadajícího světla, 

fokusovaného světla a generovaného záření solárních článků. Do této skupiny lze zařadit 

metody typu (LBIC, LBIV), elektroluminiscence, fotoluminiscence, mikroplazma.  

Speciální kategorií je analýza solárních článků v rastrovacím elektronovém 

mikroskopu za pomoci elektronového svazku pro pozorování nebo iontoveho svazku pro 

selekci malých částí pro lepší analýzu defektů a struktury PN přechodu. Pro analýzu 

krystalické struktury se používají také prozařovací mikroskopy, které umožňují zobrazit 

detaily v jednotkách nanometrů. 

Diagnostické metody se při výrobě kombinují tak aby výsledný soubor hodnot co 

nejlépe popsal vyrobený článek. Základním parametrem je, stejně jako v jiných výrobních 

procesech, poměr cena/výkon. V případě solárních článků je to především složitost resp. cena 

a časová náročnost metody vůči množství informací, které lze testem získat. Následující 

přehled popisuje nejznámější metody. V praktické části budou více rozebrány metody 

využívající emisi světla ze solárního článku. 

 

4.1 Solární simulátor 

Solární simulátor se řadí do první skupiny diagnostický resp. meřicích metod. Jedná se 

o metodu, kdy jsou použivány speciální zdroje světla co nejlépe simulující spektrum 

slunečního záření. Ideální zdroj záření musí splňovat následující parametry:  

 prostorová nerovnoměrnost menší než 1%, 

 rozdíl záření intenzity v čase menší než 1%, 

 po filtrování v daném spektru nesmí být uniformita horší než 1%. 

 

Tyto požadavky jsou nutné pro získání zdroje světla s přeností lepší než 2%, dle 

normy IEC 60904-9 Ed. 2.0. Pokud tedy uvažujeme výše popsaný zdroj světla, lze s pomocí 

optické soustavy vytvořit solární tester. Výkon testeru musí být časově stabilní, intenzita 

osvětlení musí být homogenní na celé ploše a spektrum záření se musí shodovat se spektrem 

slunečního záření. Její hodnota na povrchu článku musí být 1000W/m
2
. V kvalitnějších 

testerech se používají xenonové výbojky s filtry, které odpovídají spektru AM1,5. Jednodušší 
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testery využívají halogenové výbojky s dichroickým filtrem. Teplota vlákna je mnohem nižší 

než 6000K u Slunce, proto vlákno produkuje více infračerveného záření a méně UV záření. 

Dichroický reflektor odráží viditelné a UV záření směrem k článku, zatímco infračervené 

záření prochází skrz reflektor. Halogenové výbojky mají oproti xenonovým výrazně lepší 

časovou stabilitu.  

Vlastní měření VA charakteristiky článku je velice rychlé a v dnešní době již plně 

automatizované. Proto se tato testovací metoda používá u všech vyrobených článků pro určení 

účinnosti. Podle změřených hodnot se články dělí do výkonnostních kategorií. To je důležité 

pro produkci kvalitních panelů s co nejvyšší účinností. 

 

 

Obr. 26. – Solární simulátor pro měření VA charakteristik. 

 

4.2 LBIC 

LBIC neboli Light Beam Induced Current patří v dnešní době mezi rozšířené 

diagnostické metody. Metoda LBIC využívá fokusovaného světla LED nebo laseru různých 

vlnových délek. Zdroj světla řízeně rastruje přes zkoumaný článek, který je připojený k zátěži 

a ampérmetru. Měřenou hodnotou je tedy velikost proudu, generovaného článkem jako 

odezva na lokální vybuzení fokusovaným světlem. Výsledný soubor hodnot je zobrazen jako 

mapa proudové odezvy, kde jsou vidět nejběžnější defekty, jak bylo popsáno v kapitole 3.6. 

Snímky z této metody jsou přehledné a lze znich vyčíst chování článku a také určit případné 

chyby při výrobním procesu. 

Zdroj záření resp. jeho vlnovou délku lze měnit použitím jiné LED o definované 

vlnové délce. Kombinací snímků s různými zdroji záření lze získat kompletní informaci o 

článku v celém jeho objemu, protože hloubka vniku fotonů závisí na jejich vlnové délce. 
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Fotony s kratší vlnovou délkou rekombinují blíže povrchu, oproti fotonům dlouhých vlnových 

délek, které rekombinují v blízkosti zadní strany článku. V závislosti na velikosti kroku 

rastrování může výsledná metoda trvat od jednotek až po desítky hodin, v případě kombinace 

zdrojů s různými vlnovými délkami. 

 

 

Obr. 27. – Měřicí pracoviště metody LBIC [7]. 

 

Na podobném principu jako metoda LBIC pracuje metoda LBIV, kde je snímanou veličinou 

generované napětí měřeným článkem. Další variantou používanou především pro menší 

vzorky je metoda EBIC, při které se vyhodnocuje proudová odezva solárního článku na 

dopadající elektronový svazek ve skenovacím elektronovém mikroskopu. 

  

4.3 Skenovací elektronový mikroskop (SEM) 

Pro analýzu defektů a pozorování struktury povrchu článků je použit skenovací 

elektronový mikroskop (SEM). SEM umožňuje pozorovat detaily vzorku daleko za hranicí 

optických mikroskopů, řádově nanometry. Na rozdíl od optických mikroskopů používá SEM 

jako zdroj záření fokusovaný elektronový svazek o kratší vlnové délce. Primární elektronový 

svazek prochazí soustavou elektromagnetických cívek, které slouží k ostření svazku. 

Následují vychylovací cívky používané k rastrování a určení rychlosti pohybu svazku po 

měřeném vzorku. 

Po dopadu primárního svazku na vzorek dochází k iteraci svazku a materiálu. Ta je 

specifikována iteračním objemem. Jedná se o místo vzniku sekundárních (SE) a zpětně 

odražených elektronů (BSE) a specifického rentgenového záření. Velikost iteračního objemu 

je závislá na energii primárního svazku a složení materiálu vzorku. Pro detekci sekundárních 

a zpětně odražených elektronů existuje několik způsobů detektorů. SE jsou nositely 

topgrafické informace, zatímco BSE představují informaci o materiálovém složení vzorku. 

Elektronový mikroskop pracuje se vzorky v komoře při tlacích nízkého (~50Pa) nebo 

vysokého (~10
-3 

– 10
-4

Pa) vakua. V případě měření v této práci byly použity dva typy SEM od 

společnosti FEI Czech republic s.r.o, Versa3D UC a Nova NanoSEM450. 
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Obr. 28. – Základní struktura skenovacího elektronového mikroskopu. 

 

4.4 Luminiscence 

Luminiscence je definována jako spontánní (samovolné) záření, obvykle pevných 

nebo kapalných látek, které vzniká při genračně-rekombinačních jevech popsaných v úvodní 

části. Závislost tepelné emise na pozadí luminiscence je popsána Planckovým zákonem pro 

vyzařování: 

 

 

kde B je spektrum záření, T je absolutní teplota, k je Boltzmanova konstanta, h je 

Plackova konstanta a c je rychlost světla ve vakuu. Podle způsobu vybuzení luminiscence 

rozlišujeme u solárních článků tři základní typy. Prvním je fotoluminiscence vznikající při 

vybuzení vnějším světelným zdrojem, nejčastěji UV LED. Druhým typem je 

elektroluminiscence vznikající po připojení článku ke zdroji napětí v propustném směru. 

Třetím typem je elektroluminiscence v závěrném směru, častěji označovaná jako emise 

mikroplazmy.  

Aby bylo možné luminiscenci detekovat, je potřeba zvolit detektor s vhodnou 

spektrální odezvou vůči spektru luminiscence článku. Vlnová délka luminiscenčního záření se 

pohybuje v rozmezí 950nm – 1250nm, obr. 29. V křemíkových solárních článcích vzniká 

luminiscenční záření buď při vybuzení vnějším světelným zdrojem (jedná se o 

fotoluminiscenční děj) nebo připojením solárního článku na zdroj napětí (jedná se o 

elektroluminiscenční děj 

 

  ( )   
    

  
 

 
  
    

    (52)
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Obr. 29. – Spektrální charakteristika luminiscence křemíkového solárního článku. 

 

4.4.1 Fotoluminiscence 

Fotoluminiscence solárního článku je vybuzena nejčastěji vnějším  světelným 

zdrojem, který  bývá v případě solárních článku pole LED s maximem v UV spektru. Zdroj 

záření musí do článku dodat potřebný výkon, aby nastala zářivá rekombinace. Pro pozorování 

fotoluminiscence je velmi důležité načasování vypnutí zdroje a spuštění detekce. Existují 

různé mechanicko-optické systémy, které toto umožňují. Výhodou této metody je kromě 

rychlosti, možnost měření i nedokončených článků. Tím, že není potřeba připojit PN přechod 

do elektrického obvodu, lze měřit i fragmenty článků bez kontaktů či vývodů. Při této metodě 

jsou procesní či materiálové defekty rozeznatelné díky vyššímu stupni šedé barvy, viz obr. 30, 

jsou vidět velké oblasti nehomogenit PN přechodu. 

 

 
Obr. 30. – Snímek metody fotoluminiscence, UV LED, 20s, IR filtr. 
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Obr. 31. – Princip metody fotoluminiscence. 

 

4.5 Elektroluminiscence 

Metoda elektroluminiscence je jedním z trendů diagnostických metod. Princip metody 

vychází z podstaty světla emitujících diod (LED). Solární článek se po připojení do 

elektrického obvodu stává velkoplošnou LED a zářivé rekombinace nosičů v PN přechodu 

emitují záření ve viditelném spektru. V křemíkovém solárním článku, jakožto polovodič 

s nepřímým zakázaným pásem, je většina rekombinací způsobena defekty nebo Augerovými 

rekombinacemi. Množství mezipásmových rekombinací produkujících zářivou emisi je 

relativně malé. Přesto toto malé množství stačí k detekci vhodným snímačem, obvykle 

citlivou CCD kamerou. Výsledný snímek metody je zobrazení plochy článku ve stupních šedi, 

kde jsou defekty reprezentovány tmavší hodnotou šedé. Do celkového signálu 

elektroluminiscence (EL) vstupují tři základní složky, se kterými je při důkladnějším 

vyhodnocení potřeba počítat. Výsledný fotonový proud EL vychází z lokálního rozdělení 

kvazi Fermiho hladin EFn – EFp a ze vztahu: 

 

 

kde w je tloušťka článku, Urad je rychlost zářivé rekombinace a B je rekombinační koeficient. 

Přivedeným potenciálem dochází ke zúžení zakázaného pásu a PN přechod je více dopován 

emitory a BSF je porovnána se základnou. I proti malé tloušťce zakázaného pásu a BSF je 

příspěvek do celkového EL záření velký. Rekombinační koeficient B je silně závislý na 

koncentraci volných nosičů náboje a výrazně klesá se vzrůstající koncentrací. Při zvážení 

obou efektů, lze ze vzorce určit zářivou rekombinační rychlost Urad. 

Hlavní výhodou metody EL je rychlost a opakovatelnost měření. Pomocí metody EL 

lze lokalizovat defekty v celé ploše článku a získat informaci o kvalitě materiálu a výrobního 
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procesu. Při úpravě pracoviště lze metodou EL testovat celé panely a lokalizovat vadné 

články v rámci plochy. 

 

 

Obr. 32. – Princip metody elektroluminiscence. 

 

4.6 Mikroplazma 

Diagnostická metoda pozorování mikroplazmy vychází z prvotního výzkumu na 

Ústavu fyziky, FEKT VUT v Brně, kde byly mikroplazmatické výboje pozorovány na malých 

plochách polovodičových diod. V polovodičových diodách byly pozorovány jednotky výbojů 

na ploše 0,2 mm
2
. Oproti tomu plocha solárního článku je přibližně 100 cm

2
. Základní 

odvození a závislosti mikroplazmy v PN přechodu lze vztáhnout na polovodičovou diodu, 

protože tyto platí i pro velkoplošnou diodu, jakou je solární článek. 

Pro základní představu uvažujme PN přechod diody s jednou oblastí vzniku 

mikroplasmy. Při malém závěrném napětí je přechod stabilní a nedochází k žádným 

lavinovým průrazům. Proud článkem je tím konstantní. V případě mírného zvětšení závěrného 

napětí se začínají v časovém průběhu proudu objevovat nízkofrekvenční pulsy. S dalším 

zvyšováním závěrného napětí dochází ke zvýšené frekvence proudových impulzů a jejich 

šířce,viz obr. 33 [2]. 

Po překročení maximální úrovně napětí přechodu je mikroplazma silně ionizována a 

docházení ustáleného stavu. Pokud se však na ploše PN přechodu objevuje více míst 

s mikroplazmou, může se teoreticky popsaný děj, s dalším zýšením závěrného napětí, 

opakovat. 
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Obr. 33. – Příklad časového průběhu dvostupňového šumu mikroplazmy [2]. 

 

Mikroplazma v PN přechodu byla poprvé popsána v roce 1952. Prof McKay zjistil, že 

PN přechod připojený v závěrném směru obsahuje v proudovém průběhu série impulsů se 

stejnou amplitudou ale různou délkou trvání. Průměrná doba trvání pulsu závisí na velikosti 

závěrného napětí. První impluzy při nízkém napětí jsou velmi úzké. Se zvyšujícím se 

závěrným napětím roste úměrně šířka pulzů. Při určité hodnotě závěrného napětí dosáhnou 

proudové impulsy stabilního stavu a střední hodnoty závěrného proudu. Tento jev se může 

opakovat při dalších hodnotách závěrného napětí. Prof. McKay tento jev popisuje tento jev 

jako důsledek lavinových průrazů v lokalizovaných centrech PN přechodu, které jsou příčinou 

vzniku mikroplazmy. Tuto hypotézu potvrdili v roce 1958 další autoři, kteří uvádějí 

pozorování mikroplazmy jako rekombinačního záření z oblastí PN přechodu s malou difúzí. 

Současně byla potrvzena korelace mezi vznikem mikroplazmy a dvoustupňovým šumem. 

Porvé také určili, že mikroplazma vzniká v místech narušení krystalové mřížky materiálu. 

Tento projev potvrdil Dr. Batdorf, který sledoval rozdíl nárustu závěrného napětí na PN 

přechodu. Z jeho pozorování jasně vyplynulo, že PN přechod bez poruch v krystalové mřížce 

vykazuje homogení lavinový výboj v celé ploše při vyšším napětí oproti PN přechodu 

s dislokačními poruchami. Další práce se zabývaly studiem a sledováním počtu impulzů a 

velikosti amplitudy v závislosti na hodnotě závěrného napětí při měření dvoustupňového 

šumu, včetně měření  spektrální hustoty výkonu celého PN přechodu. Ze statistiky dřívějších 

experimentů na PN přechodech lze určit, že vznik mikroplazmy je stochastický generačně-

rekombinační děj [2,9,10,11,12]. 

Při vycházení z předpokladu, že solární článek je velkoplošná dioda, lze popsané 

projevy mikroplazmy integrovat přes celou plochu solárního článku a získat tak prvotní 

informaci o jeho kvalitě, resp. počtu defektů v celém objemu. Jak již bylo zmíněno, jednou 

skupinou defektů produkujících mikroplazmu jsou dislokace v krystalové mřížce křemíku. 

Může se jednat buď o vícečetnou vazbu na jiný druh příměsy (nečistoty) nebo častěji o 

mechanicky narušenou strukturu na povrchu článku nebo jeho hranách. K narušení struktury 

na povrchu dochází obvykle špatnou manipulací.  
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Obr. 34. – Mnohočetné oblasti mikroplazmy na hranách solárního článku. 

 

Defekty vzniklé mechanickým poškozením jsou v časovém měřítku stabilní a se zvyšováním 

závěrného napětí se počet pozorovaných defektů nemění, vzrůstá pouze intenzita 

mikroplazmy. Jsou pozorovatelné už při nízkém závěrném napětí. Mikroplazma vzniklá v 

místech mechanického poškození je v celkové ploše solárního článku rozhodující, protože se 

obvykle jedná o poruchy větších rozsahů. Tím je značně snížena možnost rekombinace nábojů 

na PN přechodu a tím dochází ke snížení celkové účinnosti. V případě mechanického 

poškození napříč kontakty je vliv ještě více pozorovatelný, protože k dochází odpojení části 

článku. 

 Příčin vzniku mikroplazmy existuje několik. Cílém této práce je objasnění vzniku 

mikroplazmy po technologické stránce. Mikroplazma jako taková má několik fází vzniku, 

podle velikosti závěrného napětí, jak je vidět z obrázku 35. První oblast průběh, saturační a 

svodové proudy, je oblast, která je detekovatelná šumovými měřeními.  

První mikroplazmy se projevují v oblasti nárazové ionizace. Teze emise světla je 

taková, dochází ke světelné emisi v místech poškození PN přechodu. Aby mohla vznikout 

mikroplazma, musí být přítomen materiál, který je ionizován. V případě monokrystalických 

solárních článků by se mohlo jednat o nečistoty. Tato teze bude potvrzena v praktické části. 

Druhá oblast mikroplazmy nastává při zvýšení závěrného napětí a vyznačuje se 

zvýšení závěrného proudu měřeným článkem. Tato oblast je pro PN přechod riziková, protože 

mikroplazma může lehce přejít k destruktivnímu průrazu. Proto je vhodné během měření 

používat proudové omezení na zdroji na hodnotu, která se vztahuje k ploše resp. počtu 

defektů na ploše článku. Pro monokrystalický křemíkový článek velikosti 5“ je bezpečná 

hodnota proudu v závěrném směru cca 1A. 
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Obr. 35. – Schématické znázornění průrazných procesů při elektrickém namáhání v závěrném 

směru [21]. 

 

 

4.7 Šumové charakteristiky 

Šumové parametry solárních článků úzce souvisí s defekty resp. s jejich projevy. Na 

měření spektrálních šumových parametrů je založená další diagnostická metoda. Měřený 

článek je vložen mezi elektrody a za tmy je vybuzen vnějším napětím, obvykle od 0V do 1V. 

nebo pevně daným napětím frekvenčně modulovaným od 0Hz do 10
5
Hz. Výsledkem měření 

jsou spektrální závislosti a míra šumu na napětí. Tato metoda je výhodná pro detekci slabých 

defektů, které se při metodě EL nebo sledování mikroplazmy neprojevují. Měřící software 

zaznamenává každý zákmit signálu při měření a proto jsou výsledné průběhy detailnější. 

 

4.8 Měření termokamerou 

Snímání článku termokamerou je metodou vhodnou při sledování rozložení proudové 

hustoty v článku. Článek je při měření připojen ke zdroji napětí v propustném směru a 

procházející proud postupně zvyšuje teplotu článku v místech s vyšší proudovou hustotou. 

Chladnější místa pak představují místa s poškozeným kontaktováním. Pro kvalitní výsledky je 

potřeba provádět za stabilní okolní teploty, nejlépe 20°C – 25°C a tlumeného nepřímeho 

světla. Termokamera vhodná pro snímaní solárních článků by měla mít možnost nastavení 

emisivity dle kalibračních tabulek pro věrohodnější výsledek. Dnes je tato funkce u většiny 

termokamer samozřejmostí. Proto hlavním parametrem kamery určující kvalitu je rozlišení. 

Samozřejmě čím vyšší je rozlišovací schopnost kamery, tím jsou výsledky kvalitnější. V okolí 

měřeného článku nesmí být jiné zdroje tepla, které by výsledný snímek mohly ovlivňovat. 

Metoda měření termokamerou má výhody v rychlosti, nedestruktivitě a možnost 

sledovat výsledky v reálném čase přímo na displeji termokamery. Její použití při vývoji 

článků a zavádění testovacích metod je již běžnou praxí. Snímek z termokamery, kromě 

zobrazení rozložení proudové hustoty v článku, dovede zobrazit kvalitu kontaktování článku 
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k testovacímu přípravku. Pokud není termokamera k dispozici, lze v omezeném spektru 

sledovat ohřev článku CCD kamerou jako při metodě EL s tím rozdílem, že snímání začíná až 

po odpojení od zdroje, aby bylo snímáno jen IR záření z plochy článku. 

V praxi se však nejčastěji používá termokamera k diagnostice celých panelů, kde lze 

díky rozdílným teplotám lokalizovat vadné články. 

 

 

Obr. 36. – Solární článek v závěrném (mikroplazmy)– teplejší oblasti na pravé straně jsou 

regiony se silnou mikroplazmou. 

 

 

Obr. 37. – Solární článek v propustném směru (elektroluminiscence) – chladnější oblast 

uprostřed nahoře značí defekt uvnitř článku. 
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5. PRAKTICKÁ ČÁST 

 

Diagnostika solárních článků existuje od samotného počátku jejich vývoje a výroby. 

Za desítky let, kdy jsou články výraběny, byla zavedena řada metod, které určují kvalitu 

článků a odhalují defekty a poruchy v materiálu. Některé jsou používané běžně ve výrobním 

procesu a interpretace jejich výsledků je srozumitelná a jasně popsatelná. Jedná se především 

o měření elektrických parametrů za tmy a za použití solárního simulátoru. 

Tato práce má jako jeden z cílů popis a další rozvedení diagnostických metod 

využívající lokální emisi světla, tzn. hlavně elektroluminiscenci (EL) a mikroplazmu (MP). 

Hlavní zaměření výzkumu je na projevy jednotlivých defektů při změně okolních podmínek, 

především závislost na teplotě a na okolní atmosféře. Z měření a analýzy jednotlivých defektů 

jsou určeny projevy jednotlivých defektů a jejich vliv na provoz celého článku za reálných 

podmínek. Během výzkumu na monokrystalických článcích se podařilo prokázat teze o vlivu 

teploty na množství pozorovatelných defektů snižujících výslednou účinnost článku. 

Výsledky z obou metod byly korelovány s metodou měření šumu. Lokalizované defekty jsem 

detailně analyzoval skenovacím elektronovým mikroskopem pro zjištění příčiny a objasnění 

principu projevu jednotlivých defektů.  

 

5.1 Měřicí pracoviště 

Aby bylo možné detekovat luminscenční záření malé intennzity bylo potřeba vyrobit 

temný box, kde je umístěno kontaktní pole pro solární články a citlivá CCD kamera s filry pro 

detekci záření. Pro možnost plynulého ohřevu nebo chlazení měřených solárních článků, jsem 

vyrobil teplotně regulovatelné kontaktní pole osazené čtyřmi peltierovými články. Toto 

kontaktní pole bylo zaintegrováno do stávajícího temného boxu pro měření. Rozsah teplot 

kontaktního pole je od 233K do 363K.  

 

 

Obr. 38. – Blokové zapojení měřicího pracoviště. 
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Plynulá regulace teploty je zajištěna elektronickým regulátorem s čidly vytvářejících 

zpětnou vazbu. Pro chlazení a ohřev jsem použil čtyři Peltierovy články o rozměrech 

62x62x4,8 mm. 

 

5.1.1 Teplotní regulátor napětí 

K dosažení požadované teploty, je k regulaci napájení Peltierova článku použit 

regulátor napětí. Přípravek pro regulaci teploty solárního článku využívá oba režimy 

Peltierova článku, chlazení a ohřev. 

Teplota solárního článku je snímána termistorem KTY81-110 s pozitivní teplotní 

závislostí. Termistor je podpořen rezistorem R1 s nastaveným pracovním proudem do 4 mA 

pro zajištění správné činnosti termistoru. Napětí na termistoru je přivedeno na invertující 

vstup operačního zesilovače. Na neinvertující vstup operačního zesilovače je přivedeno napětí 

řízeného děliče napětí složeného z rezistorů R2, R3 a potenciometru P1. Řízeným děličem je 

nastaveno referenční napětí požadované teploty. Cejchování stupnice jsem provedl 

kalibračním měřením s ocejchovaným teploměrem. Operační zesilovač je zapojen jako 

invertující komparátor s hysterezí. Hystereze je zavedena rezistorem R4 z výstupu 

komparátoru na neinvertující vstup a je nastavena přibližně na změnu teploty o 4K, čímž se 

zamezí rozkmitání obvodu při srovnání napětí vstupů komparátoru. Napájení komparátoru je 

nesymetrické. Je-li napětí termistoru vyšší než referenční napětí, respektive teplota článku 

vyšší než nastavená, na výstupu komparátoru je nulové napětí. V opačném případě je na 

výstupu komparátoru napětí blízké napájecímu. Výstup komparátoru je přiveden k 

mechanickému přepínači S1 pro volbu režimu (ohřev/chlazení). Přepínač S2 slouží k 

připojení budící části druhého režimu (chlazení). 

Peltierův článek je schopen ochlazovat ale i hřát, v závislosti na polaritě přivedeného 

napětí. V zahřívacím režimu je výstup komparátoru přiveden na budič tvořený tranzistorem 

T2 v zapojení se společným emitorem. Zesílený signál je přiveden na tranzistory T5 a T6, 

jenž spínají napětí s opačnou polaritou na Peltierův článek. V chladícím režimu je nutno 

změnit logickou hodnotu výstupu operačního zesilovače a připnout Peltierův článek se 

správnou polaritou. Výstup komparátoru zesilovače je proto přiveden na vstup invertoru 

tvořeného tranzistorem T1 v zapojení se společným kolektorem. Proud kolektoru je omezen 

rezistorem R5. Výstup invertoru je přiveden na budič T3, jehož výstup spíná tranzistory T4 a 

T7 a tím proud Peltierovým článkem. 

Spínací tranzistory pro napájení Peltierova článku jsou navrženy s ohledem na jeho 

parametry. Pro předpokládaný velký proud jsou použity výkonové spínací tranzistory IGBT. 

Pro napájení Peltierových článků jsem použil externí napájecí zdroj o patřičném výkonu. 

Během vývoje regulátoru jsem upravil layout plošného spoje z důvodu vyšší proudové 

zatížitelnosti. Pro vodivé cesty byla zvolena silnější vrstva mědi, 70µm. Celý povrch 

vodivých cest byl navíc pocínován pro zlepšení proudového zatížení. Zatížitelnost finálního 

plošného spoje je přes 30A. Přípojné vodiče jsem napevno vpájel k regulátoru pro lepší 

přenos proudu a zamezení parazitního ohřevu přechodů, při průchodu elektrického proudu. 
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Obr. 39. – Schéma regulátoru napětí pro Peltierovy články. 

 

5.1.2 Vodní chlazení 

Pro odvod parazitního tepla Peltierových článků jsem navrhnul systém vodního 

chlazení. Použité Peltieorvy články M-TEC1-12730 produkutjí při chlazení na 243K přibližně 

280W ztrátového tepla každý, celkem tedy 1120W ztrátového tepla, které je potřeba odvést do 

okolí mimo měřený solární článek. Vodní chlazení jsem zkonstruoval pomocí čtyř chladících 

bloků připojených k odvětrávanému výměníku tepla. Jako přenosové medium byla použita 

deionizovaná voda s příměsemi proti korozi materiálu spojek a roztok proti růstu vodních řas. 

Oběh chladící vody v systému byl zajištěn pomocí čerpadla spojeného s expanzní nádobou. 

 

5.1.3 CCD kamera 

Pro snímání luminiscence solárních článků je potřeba zvolit vhodný detektor. 

V případě tohoto pracoviště jsem pro snímání emitovaného záření použil citlivou 

nízkošumovou kameru G2-3200 s čipem Kodak KAF-3200ME s rozlišením 2184 x1472 

pixelů při rozměrech čipu 14,9mm x 10mm. Pro snížení termálního šumu CCD čipu je 

použito dvoustupňové chlazení na teplotu -20°C (45°C pod teplotu okolí). Kamera je 

vybavena sadou pásmových filtrů, které lze snadno měnit bez nutnosti přerušovat sérii 

měření. Pro lokalizaci defektů nebyl převážně filtr používán, aby byl sběr fotonů emitovaných 

z článku co největší. Pro následné detialní snímání byl použit úzkopásmový IR filtr. 

Spektrální citlivost kamery je nejvyšší v intervalu 300nm až 1100nm s maximem na hodnotě 

vlnové délky 647nm. Tím je pokryto snímání viditelného záření a části infračerveného. 

 

5.2 Měřené vzorky 

Pro výzkum v oblasti diagnostických metod využívajících lokální emisi světla jsem 

použil solární články z monokrystalického křemíku, převážně velikosti 5“, od společnosti 

Solartec s.r.o. Testované solární články mají tloušťku od 200µm do 250µm. Substrát je tvořen 
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p typem polovodiče, dotovaný bórem a n typ je dotován fosforem v plynném prostředí. 

Antireflexní vrstva na povrchu článků je vytvořena nitridem. 

Prvotní výzkum jsem prováděl na vzorcích, které byly již v minulosti testovány 

metodou LBIC a byl u nich znám typ a poloha defektu. Tím bylo možné ověřit základní 

funkcionalitu diagnostických metod EL a MP. Po nastavení a ucelení postupu měření jsem 

pro další výzkum využil články jak z běžné výroby, tak články prototypové, u kterých se 

zjišťovala míra vlivu inovace výrobního postupu a technologie výroby na celkový počet 

defektů a vlastnosti článku. 

První velkou skupinou byl soubor dvaceti článků (sada A) dodaných ihned po výstupu 

z výroby. Tyto články jsem proměřil metodami elektroluminiscence a mikroplazmy za 

standardních okolních podmínek. U měřených článků v této sadě byl nejčastější vadou vírový 

defekt a poškozená pasivace na hranách. Na polovině měřených vzorků jsem také pozoroval 

nedokonalé kontaktovaní části povrchu článků. Pro měření v závislostí projevů defektů na 

proudu, napětí a teplotě jsem vybral články, které vykazovaly nejvíce oblastí mikroplazmy a 

přitom měly rozdílnou velikost plochy vírového defektu. 

Pro porovnání výsledků metody mikroplazmy a měření šumu byly zvoleny tři sady 

článků, s označením G1, G3 a G5, na základě spolupráce s firmou Solartec. Vzorky ze sady 

G1 byly vytvořeny standardním procesem. Pohmožděná vrstva byla odstraněna a báze článku 

byla oboustranně strukturována alkalickým leptáním. Vzorky skupiny G3 byly vyrobeny 

v základu standarním postupem, pouze s tím rozdílem, že pro  leptání zadní strany byla 

použita kyselina. U měřených vzorků skupiny G5 byla kyselina použita pro leptání stuktury 

z obou stran.  

Protože jedním z cílů této práce je důkladné studium defektů, upravil jsem vybrané 

vzorky ze sady A do rozměrů umožňující analýzy ve skenovacím elektronovém mikroskopu 

(SEM). Při dělení bylo nutné nepohmoždit povrch článku v místě lomu. Při zkušebním řezu 

diamantovým kotoučem docházelo k vytváření zkratů mezi přední a zadní stranou. Proto jsem 

nakonec zvolil metodu lámání. Při této metodě byly nově vzniklé hrany bez nežádoucích 

defektů a nedošlo tak k ovlivnění měření defektů ve vybraném vzorku článku. 

 

5.3 Vliv teploty na křemíkový solární článek 

Tato práce si klade za jeden z cílů vysvětlit vliv teploty na projevy defektů v solárních 

článcích. Aby bylo možné správně intepretovat výsledky získané měřením, je potřeba znát 

základní teorii o vlivu teploty na článek za běžného provozu.  

Pro celkový výkon článku jsou rozhodující ISC, proud na krátko, UOC, napětí na 

prázdno a FF, Fill factor. Proud na krátko není výrazně na teplotě závislý a se vzrůstající 

teplotou roste v jednotkách procent, což má souvislost s rostoucí absorpcí světla. Další dva 

parametry jsou nepřímo ovlivňovány teplotou, se zvýšením teploty se jejich hodnota 

zmenšuje. Pro proud na krátko lze úpravou vzorce pro proud článku získat výraz pro analýzu 

vlivu teploty: 
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kde A je teplotně nezávislá konstanta, EG0 je lineární extrapolace šířky zakázaného 

pásu při T=0, γ zahrnuje teplotní závislost ostatních parametrů I0 a nabývá hodnoty v intervalu 

<0,4>. Diferenciací vztahu za podmínek: 

 

 

získáme vztah pro vliv teploty na napětí na prázdno: 

 

 

Tento vztah předpokládá lineární pokles UOC s teplotou. Pokud do vzorce dosadíme hodnoty 

pro křemík (UG0 ~ 1,2V, UOC ~ 0,6V a γ ~ 3) a předpokládaná teplota je 300K, dostáváme 

jednoduchou závislost pro monokrystalický křemíkový článek: 

 

 

Napětí na prázdno v křemíku se tedy snižuje s každým nárustem teploty o 1K přibližně o 

0,4%. Fill factor je spojený s napětím na prázdno, a proto celková účinnost článku se 

vzrůstající teplotou klesá. 
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5.4 Elektroluminiscence 

Elektroluminscence (EL) je jednou z metod, na které je zaměřena tato práce. 

Elektroluminiscence je rychlou a účinou metodou pro diagnostiku solárních článků. Článek je 

připojen v propustném směru ke zdroji napětí, maximálně v jednotkách voltů. Elektrické 

napětí v PN přechodu způsobuje nerovnováhu minoritních nosičů náboje, které přecházejí 

z rovnovážného stavu do excitovaného. Při návratu do rovnovážného stavu rekombinují a 

nadbytečná energie je vyzářena ve formě viditelného záření. Vlnová délka záření závisí na 

šířce zakázaného pásu, resp. energii kterou je potřeba daný elektron excitovat. U křemíku je 

tato hodnota obvykle 1,1eV, což odpovídá hodnotě vlnové délky cca 1150nm. Pokud 

integrujeme intenzitu záření z celé plochy článku, tak je přímo úměrná přiloženému napětí na 

kontaktech článku. Pokud se důkladně zaměříme na každý bod solárního článku, tak lze 

zjistit, že bodová intezita záření závisí na počtu minoritních nosičů náboje v nerovnovážném 

stavu a jejich vzájemné kombinaci v daném místě článku. Výsledná emise světla v bodě x je 

určena vztahem [13]: 

 

 

za předpokladu, že U(x), napětí připojené na článek výrazně vyšší je větší než UT, tzv. 

termální napětí. C(x) představuje pro zjednodušení kalibrační faktor, definovaný optickými a 

materiálovými vlastnostmi článku v místě x [13]: 

 

 

T je absolutní teplota článku, k Boltzmannova konstanta a q náboj elektronu. Z výše 

uvedených vztahů lze odvodit vliv teploty na intenzitu záření elektroluminiscence. Pokud je 

článku dodána energie formou tepelného záření, dochází ke snížení šířky zakázaného pásu, 

resp. ke zvýšení termálního napětí a hodnota energie nutné ke vzniku zářivé rekombinace 

v daném místě x se snižuje.[13]  

Měřené články byly testovány na kontaktním poli s regulací teploty, v rozsahu teplot 

od 303K do 338K. Luminiscence solárního článku ve své podstatě vychází ze stejného pricipu 

jako LED. Elektroluminiscence je tedy přirozenou vlastností solárního článku připojeného ke 

zdroji napětí v propustném směru. Defekty jsou zvýrazněny tmavou oblastí, jelikož v jejich 

místě nedochází k zářivé rekombinaci. Z tohoto pohledu výsledek metody 

elektroluminiscence vždy záleží na hustotě defektu v článku. Nejlepším příkladem je defekt 

typu swirl (obr. 40), na kterém byl proveden výzkum vlivu teploty. 
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Obr. 40. – Swirl defekt – metoda EL (1,5A, 1,2V, 30s). 

 

5.4.1 Softwarová podpora zpracování dat EL 

Aby bylo možné relevantně vyhodnotit vliv teploty na intenzitu elektroluminiscence 

článku, vytvořil jsem algoritmus v programu Matlab, váhující hodnotu jasu každého pixelu 

snímku. Pro zpracování je nutné získáné snímky oříznout na stejnou velikost, v tomto případě 

na rozměry 500x500 pixelů. Snímky jsou následně převedeny do matice hodnot a váhovacím 

algoritmem je určena stupeň šedé, resp. černé nebo bílé a tím procentuální zastoupení defektů 

v ploše článku a intenziti elektroluminiscence článku. 

 

clc; 

clear all; 

close all; 

 

%/////////////////////////////////////// 

%   DULEZITE 

%   Nastaveni poctu obrazku, ktere budou analyzovany v teto kategorii EL 

a = 7;  

%/////////////////////////////////////// 

 

Vysledek = [ ]; 
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for x = 1:a; 

     

    [FileName,PathName] = uigetfile('*.jpg','Vyber EL obraz 500x500(*.jpg)'); % 

Nacteni nazvu souboru a cesty. a  

 

    if isequal(FileName,0) 

        disp('Uživatel zvolil: "Storno"'); 

         

    else 

        A = imread([PathName,FileName]); %Nacteni *.jpg do A. 

        A = rgb2gray(A);    %Prevod z RGB do Gray. 

        %imshow(A) 

 

        prah = floor((max(max(A)))/2); %Urceni prahu. 

        [sizeA1,sizeA2] = size(A);   %Rozliseni [radky, sloupce]. 

 

        PocetPixelu = sizeA1*sizeA2;    %Celkovy pocet pixelu. 

        VadnePixely = 0; 

 

        for i = 1:sizeA1; 

            for j = 1:sizeA2; 

                if A(i,j)<= prah   %Kdyz je hodnota mensi nebo rovna prahu delej... 

                    VadnePixely = VadnePixely + 1; 

                end 

            end 

        end 

        Intenzita = (VadnePixely/PocetPixelu)*100; %Urceni procenta intenzity 

        Intenzita = num2str(Intenzita); 

        IntenzitaRadek = ['Intenzita u: "',FileName,'" je ', Intenzita,'%.']; 

        [v,delka] = size(IntenzitaRadek); 

        Vysledek(x,1:delka) = IntenzitaRadek; 

    end 

end 

   char(Vysledek) 

 

Algoritmus umožňuje ve velmi krátkém čase zpracovat řádově desítky získaných snímků. 

Výsledek je následně zobrazen v textovém souboru s procentualnim zastoupenim intenzity 

záření elektroluminiscence článku. Výsledný soubor hodnot lze číst tak, že čím vyšší je 

procentuální hodnota, tím je vyšší intenzita EL. S vyšší intenzitou záření lze odhalit i menší 

defekty v článku díky vyššímu kontrastu snímku. 

 

Intenzita u: "EL_1,97A_1,2V_20s_28C - crop_resize.jpg" je 75.1512%. 
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Intenzita u: "EL_1,97A_1,2V_20s_30C - crop_resize.jpg" je 75.2004%. 

Intenzita u: "EL_1,97A_1,2V_20s_36C - crop_resize.jpg" je 76.6672%. 

Intenzita u: "EL_1,97A_1,2V_20s_40C - crop_resize.jpg" je 77.4624%. 

Intenzita u: "EL_1,97A_1,2V_20s_45C - crop_resize.jpg" je 80.2036%. 

Intenzita u: "EL_1,97A_1,2V_20s_50C - crop_resize.jpg" je 82.2788%. 

Intenzita u: "EL_1,97A_1,2V_20s_55C - crop_resize.jpg" je 83.3908%. 

 

5.4.2 Teplotní závislost elektroluminiscence 

Jak jsem zmínil v úvodní části kap. 5.4, výzkumem a měřením byla určena teze o 

teplotní závislosti elektroluminiscence solárního článku. Teplotní závislost 

elektroluminscence soláních článků jsem měřil v rozmezí teplot 303K až 328K. Po 

temperování teploty jsem uložil snímek z CCD kamery, vždy při stejné hodnotě proudu.  

Následující série snímků zobrazuje vírový defekt v solárním článku 4 ze sady A při 

uvedených teplotách (303K a 328K) a dvou hodnotách proudu (1A a 1,97A).  

 

  
Obr. 41.a – Swirl defekt, metoda EL, 

(I = 1A, U = 0,8V, T = 303 K). 

Obr. 41.b – Swirl defekt, metoda EL, 

(I = 1A, V = 0,7V, T = 328 K). 

  

Obr. 42.a – Swirl defekt, metoda EL, 

(I = 1,97A, U = 1,2V, T = 303 K). 

Obr. 42.b – Swirl defekt, metoda EL, 

(I = 1,97A, V = 1,1V, T = 328 K). 
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Ze získaných snímků je viditelná korelace teploty a intenzity elektroluminiscence. Tím, že je 

energie do přechodu dodána ve formě tepla resp. zvýšení pohyblivosti, je pro generaci záření 

z EL potřeba nižší napětí. Při zachování stejného proudu je výsledkem snímek s vyšší 

intenzitou EL. Jak je vidět na obr. 38b, je při vyšší teplotě měření defekt swirl viditelný v celé 

ploše oproti snímku při 303K. Zvýšená teplota ovlivňuje dobu života minoritních nosičů 

náboje v PN přechodu.  

Protože se pro objasnění vlivu teploty na intenzitu elektroluminiscence ukázal 

z prvních měření jako lepší proud 1,97A, zvolil jsem tuto hodnotu proudu pro změření 

teplotní závislosti elektroluminiscence ve spektru teplot od 301K do 328K.  

 

 

Obr. 43. – Závislost intenzity elektroluminiscence na teplotě pro I =1,97A, vzorek 4 (sada A). 

 

Výsledný graf závislosti intenzity elektroluminiscence na teplotě představuje výsledky měření 

článku 4 sady A. Výsledná závislost vykazuje téměř lineární charakter. Z průběhu spojnice 

trendu jednotlivých naměřených hodnot lze predikovat intenzitu elektroluminscence v celém 

spektru, především v oblasti nízkých teplot.  

 

U [V] I [A] T [K] jas EL [%] 

1.2 1.97 301 75.1512 

1.2 1.97 303 75.2004 

1.2 1.97 309 76.6672 

1.2 1.97 313 77.4642 

1.1 1.97 318 80.2036 

1.1 1.97 323 82.2788 

1.1 1.97 328 83.3908 

Tab. 2 – Závislost intenzity elektroluminiscence na teplotě, vzorek 4 (sada A). 
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Další měřené články ze sady A vykazovali podobnou závislost na teplotě. Díky absenci 

výrazněších defektů však nebyly zajímavé pro další měření metodou elektroluminiscence. 

Kromě proměření teplotní závislosti v obyvklém spektru teplot byla součástí výzkumu 

řada experimentů. Při prvním jsem zvyšoval teplotu nad 360K. Při této teplotě byla na snímku 

výrazně zastoupena infračerná složka. Druhý experimenty jsem prováděl v oblasti kryo teplot, 

s využitím chlazení solárního článku kapalným dusíkem. Cílem experimentu bylo objasnění 

vlivu velmi nízkých teplot na délku života minoritních nosičů náboje a jejich schopnost 

rekombinace. Při umístění kontaktního pole nad hladinu LN2 (77,2K) byla teplota článku 

přibližně 188K. Při této teplotě se nepodařilo elektroluminiscenci vybudit z důvodu 

výrazného snížení počtu volných nosičů náboje schopných rekombinace. 
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5.5 Mikroplazma 

Hlavním cílem této práce je objasnění spojitosti mezi narušenou krystalovou 

strukturou křemíku a vznikem mikroplazmy. 

Sledování mikroplazmy je součástí skupiny luminiscenčních metod solárního článku. 

Metoda, též někdy nazývaná elektroluminiscence v závěrném směru, vychází ze stejného 

zapojení jako elektroluminiscence s rozdílem, že článek je do obvodu zapojen v závěrném 

směru. Při zvyšování závěrného napětí dochází na PN přechodu k nárazové ionizaci a 

následně k lavinovým výbojům. Jak nárazová ionizace, tak lavinové výboje jsou mimojiné 

doprovázeny mikroplazmatickými výboji emitujícími záření ve viditelném spektru. 

K výbojům dochází nejčastěji v oblastech, kde je narušena krystalová struktura křemíku.  

Metoda sledování mikroplazmy má stejné výhody jako EL, kterými jsou rychlost a 

opakovatelnost. Jediným rizikem této metody je možnost destrukce PN přechodu, pokud je 

překročena mezní hodnota napětí v závěrném směru. Bezpečné napětí bývá pro standardní 

článek o velikosti 5“ 12V v závěrném směru. 

 

5.5.1 Softwarová podpora zpracování dat 

Pro možnost rychlého zpracování naměřených dat jsem vytvořil jednoduchý program 

vytvořený v prostředí Matlab. Ten převádí získané snímky přesného rozměru do matice 

hodnot. Aby matice měly stejný rozměr a výpočty odpovídaly realitě, je potřeba naměřené 

snímky oříznout v grafickém editoru na stejný rozměr, v tomto případě 500x500 pixelů. Před 

spuštěním algoritmu je potřeba určit počet snímků, které mají být zpracovány. Po aplikaci 

váhovacího algoritmu na matici hodnot je určen celkový počet vadných pixelů v ploše, resp. 

procento plochy vadných pixelů. Rozhodovací mez lze editováním kódu upravit. Pro měření 

jsem nastavil mez na hodnotu 50%, tzn. že pixely s hodnotu jasu vyšší než 50% černé 

uvažujeme jako bílou, tudíž defektní pixel. 

 

clc; 

clear all; 

close all; 

 

%/////////////////////////////////////// 

%   DULEZITE 

%   Nastaveni poctu obrazku, ktere budou analyzovany v teto kategorii MP 

a = 14;  

%/////////////////////////////////////// 

 

Vysledek = [ ]; 

 

for x = 1:a; 
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    [FileName,PathName] = uigetfile('*.jpg','Vyber EL obraz 500x500(*.jpg)'); % 

Nacteni nazvu souboru a cesty. a  

 

    if isequal(FileName,0) 

        disp('Uživatle zvolil: "Storno"'); 

         

    else 

        A = imread([PathName,FileName]); %Nacteni *.jpg do A. 

        A = rgb2gray(A);    %Prevod z RGB do Gray. 

        imshow(A) 

 

        prah = floor((max(max(A)))/2); %Urceni prahu. 

        [sizeA1,sizeA2] = size(A);   %Rozliseni [radky, sloupce]. 

 

        PocetPixelu = sizeA1*sizeA2;    %Celkovy pocet pixelu. 

        VadnePixely = 0; 

 

        for i = 1:sizeA1; 

            for j = 1:sizeA2; 

                if A(i,j)>= prah  %Kdyz je hodnota vetsi nebo rovna prahu delej... 

                    VadnePixely = VadnePixely + 1; 

                end 

            end 

        end 

        Defekt = (VadnePixely/PocetPixelu)*100; %Urceni procenta defektu 

        Defekt = num2str(Defekt); 

        DefektRadek = ['Defekt u: "',FileName,'" je ',Defekt,'%.']; 

        [v,delka] = size(DefektRadek); 

        Vysledek(x,1:delka) = DefektRadek; 

    end 

end 

   char(Vysledek) 

 

Výsledek je po skončení vypsán v standardním textovém souboru, který lze případně dále 

zpracovávat. 

 

Defekt u: "MP_5,0V_0,16A_20s_28C - crop_resize.jpg" je 0.0076%.  

Defekt u: "MP_5,0V_0,16A_20s_65C -crop_resize.jpg" je 0.0136%.   

Defekt u: "MP_8,0V_0,3A_20s_29C - crop_resize.jpg" je 0.028%.    

Defekt u: "MP_8,0V_0,34A_20s_65C - crop_resize.jpg" je 0.0232%.  

Defekt u: "MP_10,0V_0,4A_20s_29C - crop_resize.jpg" je 0.0368%.  

Defekt u: "MP_10,0V_0,47A_20s_65C - crop_resize.jpg" je 0.0512%. 
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Defekt u: "MP_12,0V_0,47A_20s_30C - crop_resize.jpg" je 0.0708%. 

Defekt u: "MP_12,0V_0,65A_20s_65C - crop_resize.jpg" je 0.1728%. 

Defekt u: "MP_14,9V_0,9A_20s_50C - crop_resize.jpg" je 0.3268%.  

Defekt u: "MP_14,9V_0,60A_20s_30C - crop_resize.jpg" je 0.2044%. 

Defekt u: "MP_14,9V_0,60A_20s_35C - crop_resize.jpg" je 0.2188%. 

Defekt u: "MP_14,9V_0,65A_20s_40C - crop_resize.jpg" je 0.2248%. 

Defekt u: "MP_14,9V_1A_20s_45C - crop_resize.jpg" je 0.2804%.    

Defekt u: "MP_14,9V_1A_20s_55C - crop_resize.jpg" je 0.3688%.   

 

5.5.2 Teplotní závislost mikroplazmy 

Výzkumem a měřeními bylo prokázáno, že projevy jednotlivých defektů při sledování 

mikroplazmy vykazují teplotní závislost. Prvotním záměrem měření v teplotním spektru od 

273K do cca 338K bylo co nejlépe simulovat reálné provozní podmínky solárních článků. Při 

detailním měření jsem zjistil, že při konstatní hodnotě závěrného napětí a konstantním proudu 

článkem dochází k nárustu proudu při zvýšení teploty. Detailní zkoumání jednotlivých článků 

z kamery skutečně potvrdilo zvýšený počet oblastí s viditelnou mikroplazmou. Aby bylo 

vyhodnocení měření jednoznačné, vytvořil jsem algoritmus v programu Matlab, pro 

zpracování naměřených snímků, viz kapitola 5.5.1. Při rovnoměrném zahřátí článku dochází 

ke zvýšení vnitřní energie valenčních elektronů. Tím je pro vyvolání lavinového průrazu a 

vzniku mikroplazmy potřeba menšího závěrného napětí.  

Pro měření teplotní závislosti jsem vybral článek č. 6 sady A, protože vykazoval 

kromě defektů na hranách i mikroplazmy v ploše. Testovaný článek jsem postupně měřil 

CCD kamerou při zvyšování napětí při konstantní teplotě 303K. Při závěrném napětí 12V 

jsem uložil snímek mikroplazem článku. Poté byla teplota článku zvýšena a temperována až 

na 338K. Po ustálení teploty jsem uložil druhý snímek mikroplazem, stále při stejném 

závěrném napětí, 12V. Uložené snímky jsem upravil Matlabem do matice hodnot. Po 

invertování snímku a lokalizace center mikroplazmy jsem vytvořil výsledné překrytí těchto 

matic hodnot pro lepší přehlednost pro rozdílné teploty.  Z obrázku jsou vidět změny velikosti 

mikroplazmy při zvýšené teplotě. Mikroplazmy měřené při teplotě 303K mají černou barvu, 

mikroplazmy měřené při 338K mají bílou barvu.  

Pro lepší orientaci jsou hlavní místa s defekty na článku zvýrazněna. Oblasti na dolní a 

horní hraně ukazují na špatně pasivovanou hranu článku, oblasti mikroplazmy uprostřed 

mohou být způsobeny poruchou povrchu článků.  

Abych potvrdil tezi o teplotní závisloti počtu mikroplazem v solárním článku, provedl 

jsem na článcích měření při více teplotách. Pro porovnání uvádím výsledná data z článku č.6 

sady A. Teplotní závislost jsem měřil při závěrném napětí 14,9V. To jsem zvolil s ohledem na 

experimentální  měření, kdy se mikroplazmy v ploše začaly výrazněji projevovat až nad 14V. 

Měření počtu mikroplazem probíhalo v rozmezí teplot 303K až 328K, při závěrném napětí UR 

= 14,9V. Rozsah teplot jsem zvolil ze souboru statistických hodnot dlouhodobého měření 

teploty panelů na FVE. V praktických podmínkách se teplota článků pohybuje nejčastěji 

právě v tomto rozmezí. 



Diagnostické metody fotovoltaických článků využívající lokální emisi světla 

________________________________________________________________________ 

- 64 - 

 

Obr. 44. – Mikroplazma – teplotní závislost, měření při rozdílných teplotách, 303K (černá 

barva), 338K (bílá barva), závěrné napětí 12V. 

 

 

 

Obr. 45. – Teplotní závislost počtu mikroplazem při napětí 14,9V pro vzorek 6 sada A. 
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Naměřené hodnoty počtu mikroplazem při jednotlivých teplotách jsem proložil exponenciální 

spojnící. Jelikož je výsledná směrnice exponenciálního tvaru, lze na na vliv teploty aplikovat 

Boltzmannovu rovnici: 

 

 

kde k(T) je počet zdrojů mikroplazmy v celé ploše solárního článku. Konstanty A a B jsou 

materiálové a technologické konstanty měřeného článku a jsou určené směrnicí křivky grafu. 

Pro článek v grafu je konstanta A rovna 1,0*10
-4

 a konstanta B má hodnotu 0,025 eV. Po 

dosazení hodnot parametrů exponenciální spojnice dostáváme parametry solárního článku. 

Tím lze charakterizovat měřený solární článek a predikovat další vývoj počtu defektů v celém 

teplotním spektru. 

 

 

kde U je hodnota závěrného napětí článku, k je Boltzmannova konstanta a T je teplota 

měřeného článku v kelvinech. 

 

U [V] I [A] T [K] 
počet viditelných 

mikroplazem 
[% z plochy] 

14.9 0.57 303 0.2044 

14.9 0.6 308 0.2188 

14.9 0.65 313 0.2248 

14.9 0.9 318 0.2804 

14.9 1 323 0.3268 

14.9 1 328 0.3688 

Tab. 3 – Závislost počtu viditelných mikroplazem na teplotě  solárního článku, vzorek 6 (sada 

A). 

 

Aby byla teze o teplotní a napěťové závislosti počtu viditelných defektů důkladně potvrzena, 

provedl jsem další sérii měření při různých závěrných napětích, ale pouze při dvou zvolených 

teplotách, 303K a 338K. Získané snímky z CCD kamery jsem opět zpracoval algoritmem pro 

určení procenta defektů z plochy článku. 

 

 ( )       (   
 

  
)     (60)

                    (        
 

  
) [          ]    (61)
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Obr. 46. – Napěťová závislost počtu viditelných mikroplazem, při dvou úrovních teploty, 

vzorek 6 (sada A) 

 

Výsledný graf zobrazuje závislost počtu defektů na závěrném napětí. Parametrem průběhu 

naměřených hodnot je teplota. Závislost na závěrném napětí je výrazně exponenciálního tvaru 

a lze ji definovat na základě Boltzmannovy rovnice (60). Po odečtení hodnot směrnice lze 

Bolzmannovu rovnici převést do tvaru platného pro určení počtu defektů v solárním článku: 

 

 

Z rovnic 61 a 62 je možno pozorovat, že závislosti na teplotě a závěrném napětí jsou 

exponenciální. Při porovnání chování článku pro obě teploty je zřejmá symetrie vlivu teploty 

na počet viditelných defektů. 

 Teze o teplotních a napěťových závislostech jsem během výzkumu publikoval 

v časopisech mezinárodních konferencí [SPIE (Proceedings of SPIE; ISSN: 0277- 786X) pod 

názvem Diagnostic methods of solar cells in dependence on temperature a v časopisu 

organizace ECS (ECS Transactions; ISSN: 1938- 5862) pod názvem Diagnostic Methods of 

Solar Cell Based on Temperature Dependence]. 

 

5.5.3 Vliv okolí na vznik mikroplazmy 

Vliv teploty a napětí na počet viditelných defektů popsaný v předchozí části je pouze 

jednou skupinou faktorů ovlivňující vznik mikroplazmy v solárním článku. Testované články 

ze skupiny A jsem po upravení na vhodné rozměry vložil do vakuové komory skenovacího 

                    (            
 

  
) [          ]    (62)
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elektronového mikroskopu (SEM), aby bylo možné sledovat vznik mikroplazmy za různých 

okolních podmínek a detailně lokalizovat místo na článku, kde mikroplazma vzniká. Teplota 

měření byla stabilní, 260K, měnilo se však plynné složení v okolí článku. Články jsem 

nejdřívě měřil v běžné atmosféře, poté ve vakuu s tlaky řádově 1*10
-2

Pa až 5*10
-4

Pa a na 

konec v plynném dusíku N2. Pro měření mikroplazem jsem použil stejnou CCD kameru (G2-

3200) jako u předchozích měření, aby výsledné snímky byly porovnatelné. 

Během testů jsem nejdříve určil vhodnou hodnota závěrného napětí, při kterém vzniká 

mikroplazma detektovatelná CCD kamerou. Toto napětí bylo udržováno, zatímco byl 

vyčerpáván okolní prostor sledovaného článku. Po určité době, která závisela na počtu 

defektů a velikosti článku, došlo současně s poklesem tlaku v komoře mikroskopu k nárustu 

proudu tekoucího článkem a rozvinutí tepelného průrazu v místě s nejvyšším počtem poruch. 

S postupným poklesem tlaku bylo potřeba kratší doby ke vzniku mikroplazmy a následného 

tepelného průrazu. Tabulka shrnující výsledky měření obsahuje jak podmínky v komoře 

(vakuum, atmosféru nebo dusík), tak napětí a proud při pozorování a především čas , po který 

byl článek sledován. Pokud při sledování došlo k průrazu, je u času označení P. 

 

číslo 
vzorku 

vakuum [Pa] / 
atmosféra/ N2 

napětí 
[V] 

proud 
[A] 

čas pozorování 
(P - do průrazu) 

[min:sec] 

detekována 
mikroplazma 

[ANO/NE] 

tepelný 
průraz 

[ANO/NE] 

1 atm 15 0.09 11:00 ANO NE 

1 6.55*10-3 12 0.09 1:51 (P) ANO ANO 

1 N2 15 0.13 4:00 ANO NE 

2 atm 20 0.12 5:10 ANO NE 

2 1.65*10-3 20 0.12 0:18 (P) ANO ANO 

3 atm 16 0.15 7:00 ANO NE 

3 2.00*10-2 16 0.17 0:10 (P) ANO ANO 

4 atm 22 0.09 7:00 ANO NE 

4 4.12*10-2 20 0.08 0:40 (P) ANO ANO 

4 N2 20 0.08 5:00 ANO NE 

5 atm 16 0.28 7:30 ANO NE 

5 1.38*10-3 14 0.18 0:53 (P) ANO ANO 

6 atm 20 0.22 5:00 ANO NE 

6 1.48*10-3 20 0.21 0:19(P) ANO ANO 
Tab. 4 – Vliv okolních podmínek na vznik a projev mikroplazmy. 

 

Výsledky měření potvrzují tezi, že ke vzniku mikroplazmy nedochází ve vzduchu a nejedná 

se o plazmatický výboj v pravém slova smyslu. Plazma, někdy též nazývána čtvrté 

skupenství, je dle fyzikálního výkladu ionizovaný plyn, složený z iontů a elektronů 

odtržených z elektronového obalu atomů látky (plynu), o vysoké teplotě. 

V případě solárních článků jsem výzkumem a měřením zjistil, že místa vykazující 

mikroplazmu jsou na povrchu vždy alespoň lehce znečištěna nebo je mechanické poškození 

PN přechodu natolik výrazné, že dochází ke vzniku výboje přímo již při nízkém závěrném 
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napětí. Experimentální měření dále ukazuje, že vzduch kolem testovaného článku působí jako 

chladící médium, které zabraňuje vzniku tepelného průrazu. Pokud je v okolí článku snížen 

tlak, není článek chlazen a nejsilnější lavinové průrazy přecházejí do tepelného průrazu. 

Nejenže dochází k destrukci PN přechodu, ale také dochází k poklesu intenzity záření 

ostatních oblastí mikroplazmy z důvodu nerovnoměrného proudového rozložení. Následující 

snímky ukazujcí vliv okolní na průběh mikroplazmy až po vznik tepelného průrazu. Měřené 

články jsem ihned po měření podrobil detailní analýze elektronovým svazekem, abych odhalil 

příčiny vzniku mikroplazmatických výbojů. 

 

 

Obr. 47.a – Vzorek 1 – atmosféra, 15V, 

0,09A 

 

Obr. 47.b – Vzorek 1 – vakuum, 12V, 0,09A. 

 

Měřený vzorek 1 vykazoval více zdrojů mikroplazmy na ploše a levém dolním okraji. Proto 

bylo zkoumání elektronovým svazkem zaměřeno na nejvýraznější oblasti plochy a spodní 

hranu článku na levé straně. Výrazným zdrojem mikroplazmy na ploše jsou nečistoty, které se 

nachází na velké ploše přes více pyramid (žlutě vyznačená oblast). Dalším zdrojem 

mikroplazmy je poškozená hrana a absence antireflexní textury v podobě pyramid (červeně 

vyznačená oblast). V této oblasti je PN přechod nehomogení a může být náchylný ke zkratu. 

Žlutě označená oblast mikroplazmy z obrázku 46a je zobrazena v SEM (obr. 48). Červeně 

označená oblast hrany článku je detailněji zobrazena na obr. 49. Jedná se o mechanické 

poškození hrany s chybějící oblastí antireflexní vrstvy a také přítomností nečistot. 
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Obr. 48. – Vzorek 1 – snímek z SEM – detail nečistoty na povrchu článku mikroplazmy. 

 

 

Obr. 49. – Vzorek 1 – snímek z SEM – detail nečistoty na povrchu článku + poškozená hrana 

článku na levém spodním okraji. 
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Obr. 50.a – Vzorek 2 – atmosféra, 20V, 

0,12A. 

 

Obr. 50.b – Vzorek 2 – vakuum, 20V, 0,12A. 

 

Vzorek 2 vykazuje výrazný zdroj mikroplazmy na levé hraně článku. Toto místo bylo 

důkladněji zkoumáno a výsledky jsou na následujících dvou snímcích. Na hraně je vidět 

několik míst s narušeným PN přechodem, navíc s dvěma výraznými prasklinami napříč 

hranou článku. Tato oblast je označena žlutou barvou. Detail poškozené hrany je vidět na 

obrázku 51, kde je žlutě vyznačena rozsáhlá oblast vzniku mikroplazmy. Na snímku jsou 

vidět dvě výrazné praskliny článku (označeny červeně), které silně přispívají ke vzniku 

mikroplazmy. Detail pravé praskliny z obr. 51 je vidět na obr. 52. Vedle praskliny lze vidět 

defekt na hraně článku, který je, mimo prasklinu, silným zdrojem mikroplazmy. 
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Obr. 51. – Vzorek 2 – snímek z SEM – praskliny na hraně článku. 

 

 

Obr. 52. – Vzorek 2 – snímek z SEM – detail pravé praskliny na hraně článku. 
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Obr. 53.a – Vzorek 6 – atmosféra, 20V, 

0,22A. 

 

Obr. 53.b – Vzorek 6 – vakuum, 20V, 0,21A. 

 

Snímky vzorku 6 přehledně ukazují vývoj mikroplazmy v atmosféře a vakuu. Při atmosféře 

v okolí článku probíhají generačně-rekombinační procesy a vznik mikoplazmy. Po odčerpání 

okolního vzduchu a vzniku vakua dochází k výraznému nárustu proudu v jedné jediné oblasti, 

kde později dochází k tepelnému průrazu. Vlivem nerovnoměrného rozložení proudu intenzita 

ostatních oblastí s mikroplazmou výrazně klesá. Snímek z elektronového mikroskopu 

zobrazuje oblast pravého horního rohu článku (žlutě vyznačená oblast). Zde je opět vidět řada 

míst poškození povrchu a PN přechodu článku. Červeně vyznačená oblast byla silně 

mechanicky poškozena během výroby a došlo k narušení pyramidové struktury na povrchu 

článku. Pro detailní pozorování jsem vybral jednu z pyramid, na které byla viditelná vrstva 

pasivace PN přechodu. Na obrázku 55 je vidět detail poškozené pyramidy, která má tloušťku 

pasivace PN přechodu v místě poškození přibližně 115nm.  
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Obr. 54. – Vzorek 6 – detail poškozeného rohu článku a obnažení PN přechodu. 

 

 
Obr. 55. – Vzorek 6 – detail poškozené pyramidy článku a obnažení PN přechodu. 
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6. KORELACE VÝSLEDKŮ 

V  kapitole 4.6 je rozebrán vznik mikroplazmy v PN přechodu a vysvětlení spojitosti 

mikroplazmy a šumu. Pro korelaci projevu zářivých rekombinací – mikroplazmy jsem použil 

právě měření šumových charakteristik solárních článků. Jedině tak lze prokázat souvislost 

mezi mikroplazmou detaitlně popsanou v [2] na malé ploše PN přechodu a projevy 

mikroplazem s vyšší koncetrací na plochu v solárním článku. Při vzniku mikroplazmy dochází 

ke vzniku šumu, který je dvoustavový, jak bylo pro jednoduchost vysvětlení použito, u 

malého PN přechodu s jedním centrem mikroplazmy. Pokud se však zaměříme na celý solární 

článek, jehož plocha je obvykle 100cm
2
, dostáváme při měření šum v celém spektru 

frekvencí.  

Pro měření šumu byly v rámci výzkumu nových typů článku použity prototypy 

s označením G1, G3 a G5 ze společnosti Solartec s.r.o. Články ze tří různých sérií byly 

vytvořeny následujcím způsobem. Přední poškozená vrstva byla alkalicky odleptána na bázi 

oboustranného strukturování. Poté byla oboustrannou difúzí vytvořena vrstva N+. Dále je 

použita tenká vrstva nitridu křemíku Si3N4. Na závěr je nanesena silná vrstva kovu pro 

možnost kontaktování článku.  

Následující metodika měření šumu a korelace s mikroplazmou byla publikována na 

řadě konferencí [DOLENSKÝ, J.; VANĚK, J.; JANDOVÁ, K.; KAZELLE, J.; CHOBOLA, 

Z. Correlations between noise spectroscopy analyse and microplasma noise sources. In 

Proceedings of the International Scientific Conference. 1. Bratislava: STU Bratislava, 2008. s. 

1-8. ISBN: 978-80-227-2979- 6.; VANĚK, J.; DOLENSKÝ, J.; CHOBOLA, Z.; LUŇÁK, M. 

Comparisons of Noise Spectroscopy Analyze and Microplasma Noise Sources. In 27th 

International Conference on microelectronics. Niš, Serbie: IEEE Serbie, 2010. s. 469-473. 

ISBN: 978-1-4244-7200- 0.]. 

 

6.1 Spolehlivost a predikce vad 

Měření šumu se používá převážně pro analýzu, diagnostiku a určování spolehlivosti 

elektronických zařízení. Tato metodika s označením fyzika spolehlivosti byla vyvinuta 

k identifikaci poruch a určení mechanizmu vzniku poruch, jako hlavnímu zdroji 

nespolehlivosti zařízení. Obecný předpoklad je ten, že spolehlivost je dána nevratnými 

procesy a jejich časová závislost je hlavním parametrem pro predikci životnosti zařízení. 

Proto je tato metodika použita i pro testování solárních článků a sledování jejich kvality. Jde 

tak ve spojení s detekcí mikroplazmy o jedinečný nástroj k určení kvality a lokalizaci 

jednotlivých defektů. 

Defekty jsou přirozeným zdrojem zvýšeného proudu a šumu a ovlivňují další měřené 

veličiny. Fyzikální procesy v elektronických zařízeních obecně mohou poskytnout užitečnou 

informaci o spolehlivosti, za předpokladu že existuje korelace s mechanizmy poruch. Je 

známo, že většina poruch v ploché oblasti vanové křivky vzniká díky skrytým vadám během 

výrobního procesu nebo v průběhu životnosti zařízení. Vysoká citlivost zařízení na šum 

v elektrickém proudu z defektů je hlavním důvodem, proč je šumového měření využíváno 
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jako nástroje pro diagnosticku a určení fyziky spolehlivosti polovodičových zařízení a určení 

jejich životnosti. 

 

6.2 Šumové charakteristiky a přenosové vlastnosti solárních 
článků 

Testované články z výrobních řad G1, G3 a G5 byly postupně proměřeny několika 

metodami na určení spektrální hustoty šumu a jeho závislosti na napětí a frekvenci. Naměřené 

výsledky jsem koreloval se snímky z CCD kamery pro ověření rozsahu defektů v měřených 

článcích. 

V grafu na obrázku 56 je log-log průběh volt-ampérové křivky měřené při teplotě 

T=300K pro vzorky G1/4, G3/1 a G5/1, které charakterizují výrobní série G1,G3 a G5. 

Lineární průběh VA křivky pod 0,3V ukazuje, že PN přechod je přemostěn rezistorem 

s hodnotami v rozsahu od RSH = 645Ω pro G1/4 až po RSH = 202Ω pro G3/1. Průměrné 

hodnoty pro vybrané skupiny jsou RSH = 356Ω pro skupinu G1, RSH = 129Ω pro G3 a RSH = 

162Ω pro G5, jak je uvedeno v tabulce 5. 

 

 
Obr. 56. – Graf závislosti log-log VA charakteristiky pro vzorky G1/4, G3/1 a G5/1 

v propustném směru. 

 

Graf na obrázku 57 ukazuje stejnou VA křivku jako předchozí, nicméně v semi-log formátu. 

V tomto grafu značí Ie zvýšený proud protékající paralelním rezistorem RSH. Sklon křivky pro 

článek G3/1, β1=19,1V
-1

, je typický pro generačně-rekombinační proud. Sklon křivky pro 

G1/4 je β1=18,72V
-1

 a pro vzorek G5/1 je β1=18,91V
-1

 . Ostatní hodnoty jsou uvedeny 

v tabulce 3. Pokles napětí je patrný nad 0,6V a charakterizuje sériový odpor kontaktů. Ten se 

pohybuje v rozmezí od RS = 0,083Ω pro G3/1 až po RS = 0,095Ω pro vzorek G1/1. 
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Obr. 57. – Semi-log VA charakteristika  pro vzorky G1/4, G3/1 a G5/1 v propustném směru. 

 

 
Obr. 58. – Spektrální hustota šumu napětí v závislosti na připojeném napětí. 

 

Graf na obrázku 58 zobrazuje spektrální hustotu šumu napětí jako funkci přiloženého 

stejnosměrného napětí. Měření napětí bylo provedeno pomocí zátěžového rezistoru RL = 
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100Ω, při hlavní frekvenci 1kHz a šířce pásma 20Hz. Je patrné, že vzorek G3/1 má nejnižší 

amplitudu spektrální hustoty šumu, s maximem SUMX = 9*10
-16

V
2
s při napětí UF1=0,22V 

stejně jako vzorek G1/4 s hodnotou hustoty SUMX = 8*10
-15

V
2
s. Vzorky G1/4 a G5/1 vykazují 

také výrazně vyšší spektrální hustotu na nižších napětích než výše zmíněný vzorek G3/1. 

Ostatní naměřené hodnoty jsou opět v tabulce 5. V oblasti napětí UF1 0,6V až 0,8V lze vidět 

výrazný přírustek části šumu, která vzniká na sériovém odporu kontaktů článku. Průběh 

spektrální hustoty šumu v této oblasti tedy charakterizuje jeho kvalitu a velikost sériového 

odporu. Poslední ze skupiny, graf na obr. 59, zobrazuje spektrální hustotu napěťového šumu 

SU jako funkci frekvence, při teplotě T=300K. Šumové napětí bylo měřené na zátěžovém 

rezistoru RL = 100Ω pro vzorky článků G1/4, G3/1 a G5/1. Křivka označená UF = 0V 

označuje šumové pozadí při začátku měření. Tvar šumové křivky vzorků G3/1 a G5/1 pro 

připojené stejnosměrné napětí UF = 0,22V ukazuje na hlavní složku šumu, která je podobná 

1/f
1
 šumu pro frekvence nižší než 1000Hz. Pro vzorek G1/4 má šumová křivka 1/f

2
 ve 

frekvenčním pásmu 300Hz – 10kHz typický průběh pro generačně-rekombinační šum.  

 

 

Obr. 59. – Spektrální hustota napěťového šumu jako funkce frekvence pro vzorky G1/4, G3/1 

a G5/1 v propustném směru. 

 

Z tabulky naměřených hodnot vyplývá, že nejlepší parametry v přenosové i šumové 

oblasti má skupina vzorků G3. Průměrná naměřená hodnota sériového odporu je RSH = 129Ω, 

která odpovídá nejmenší průměrné hodnotě při nárustu šumového proudu, Ie = 8*10
-4

A. 

Průměrná hodnota sklonu křivky proudu v generačně-rekombinační oblasti článku je 

β1=19,16V
-1

. Vzorky ze skupiny G3 také vykazují nejnižší hodnotu odporu přívodních 

kontaktů, s průměrnou hodnotou RS = 0,078Ω. Výsledné hodnoty měření šumu korelují 

s přenosovými charakteristikami článků. Průměrná hodnota spektrální hustoty napětí, měřená 

při napětí UF = 0,22V, je SUMX = 5,6 10
-16

 V
2
s. Průměrná hodnota spektrální hustoty napětí, 
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při napětí UF1 = 0,8V, která charakterizuje kvalitu přívodních kontaktů, je SURS = 9,5*10
-16

 

V
2
s. 

Vzorek Ie/A β/V
-1 

RSH/Ω RS/Ω SUMX/V
2
s SURS/V

2
s 

G1/1 2.5*10
-2 

18.70 532 0.095 3*10
-15 

8*10
-16 

G1/4 3*10
-2 

18.72 645 0.092 8*10
-15 

1*10
-15 

G1/5 7*10
-3 

18.64 106 0.086 7*10
-16 

7*10
-16 

G1/7 8*10
-3 

18.67 143 0.088 8*10
-16 

7*10
-16 

ø 1.7*10
-2 

18.68 356 0.0902 3.1*10
-15 

8*10
-16 

       

Vzorek Ie/A β/V
-1

 RSH/Ω RS/Ω SUMX/V
2
s SURS/V

2
s 

G3/1 8*10
-4

 19.10 202 0.083 9*10
-16

 1*10
-16

 

G3/3 7*10
-4

 19.14 197 0.081 8*10
-16

 1*10
-16

 

G3/5 7*10
-4

 19.18 126 0.075 4*10
-16

 9*10
-17

 

G3/7 1*10
-3

 19.22 94 0.072 1.5*10
-18

 9*10
-17

 

ø 8*10
-4

 19.16 129 0.078 5.6*10
-16

 9.5*10
-17

 

       

Vzorek Ie/A β/V
-1

 RSH/Ω RS/Ω SUMX/V
2
s SURS/V

2
s 

G5/1 1*10
-2

 18.91 216 0.085 1.5*10
-15

 3*10
-16

 

G5/3 9*10
-3

 18.94 203 0.084 1*10
-15

 2*10
-16

 

G5/5 6*10
-3

 18.97 98 0.079 8*10
-16

 2*10
-16

 

G5/7 7*10
-3

 18.95 132 0.080 7*10
-16

 1*10
-16

 

ø 8*10
-3

 18.94 162 0.082 1*10
-15

 2*10
-16

 

Tab. 5 – Naměřené hodnoty přenosových vlastností a šumu pro vzorky řad G1,G3 a G5.  

 

Oproti tomu jsou na druhé straně nejhorší výsledky, pro obě skupiny měřených 

parametrů, které vykazují vzorky ze skupiny G1. Průměrná hodnota sériového odporu vzorků 

je RSH = 356Ω, z toho nejvyšší naměřená hodnota je u vzorku G1/4 a to RSH = 645Ω. To 

odpovídá průměrné hodnotě proudu Ie = 1,7*10
-2

A při napětí UF1 = 0,22V. Průměrný sklon 

křivky v generačně-rekombinační oblasti proudu je β1=18,68V
-1

. Průměrná hodnota sériového 

odporu kontaktů, pro skupinu vzorků G1, je RS = 0,0902Ω. Výsledky u skupiny vzorků G1 

poukazují na nízkou úroveň přenosových procesů v článcích, v korelaci s vysokou hodnotou 

proudu a spektrální hustotou napěťového šumu.  

 

6.3 Korelace mikroplazmy s výsledky měření 

Měřené články jsem po určení přenosových a šumových parametrů jsem analyzoval 

měřicí metodou pro sledování mikroplazmy, popsané v předchozích kapitolách. Pro sledování 

mikroplazmy a korelaci s naměřenými šumovými parametry jsem vybral stejné články, které 

jsou zobrazeny v grafech, pro lepší porovnání výsledků. Články jsem měřil při stejné teplotě, 

jako v předchozím měření, T = 300K, při dvou úrovních závěrného napětí UR 4V a 8V. 
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Obr. 60.a – Měření mikroplazmy, vzorek 

G1/4, UR = 4V. 

 

Obr. 60.b – Měření mikroplazmy, vzorek 

G1/4, UR = 8V. 

 

Obr. 61.a – Měření mikroplazmy, vzorek 

G3/1, UR = 4V. 

 

Obr. 61.b – Měření mikroplazmy, vzorek 

G3/1, UR = 8V. 

 

Obr. 62.a – Měření mikroplazmy, vzorek 

G5/1, UR = 4V. 

 

Obr. 62.b – Měření mikroplazmy, vzorek 

G5/1, UR = 8V. 
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Snímky všech tří vybraných vzorků byly pořízeny v temné komoře jako u běžného 

měření popsaného v úvodu. Doba snímání jednotlivých snímků byla t = 20sec bez použití 

filtrů v kameře tak, aby bylo snímáno záření v celém viditelném spektru. Získané snímky 

jsem analyzoval výpočtovým algoritmem v programu Matlab, jako při měření teplotních 

závislostí. Výsledky jsou uvedeny v následující tabulce: 

 

Vzorek UR = 4V UR = 8V 

G1/4 3,84% 5,62% 

G3/1 0,81% 1,2% 

G5/1 0,62% 3,8% 

Tab. 4 – Procentuální podíl mikroplazmy na povrchu článků. 

 

Jak ze snímků, tak z přehledové tabulky s procentuálním podílem mikroplazmy v článku je 

patrné, že bodové poruchy generující světelené záření jsou projevy mikroplazmatických 

výbojů na PN přechodu, případně na hranách článku. Jejich kvantita resp. kvalita měřených 

článků koreluje s naměřenými šumovými parametry a přenosovými vlastnostmi solárních 

článků. 

 Na snímcích je mimojiné vidět prokázaná závislost počtu mikroplazem a jejich 

intenzita na přiloženém závěrném napětí. V tomto případě bylo závěrné napětí omezeno na 

hodnotu do 8V, aby nedošlo k nevratným tepelným průrazům, protože měřené články byly 

určenyk použití v dalším výzkumu. 
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7. ZÁVĚR 

 

V této práci jsem se zabýval objasněním diagnostických metod využívající lokální 

emisi světla. V prvních kapitolách je uveden teoretický rozbor PN přechodu, výroba a 

vlastnosti monokrystalických křemíkových solárních článků. Dále jsem do teoretického 

přehledu zahrnul nejpoužívanější diagnostické metody a popis známých defektů solárních 

článků. Celý výzkum a vývoj testovacích metod jsem prováděl na monokrystalických 

křemíkových článcích velikosti 5“, jelikož patří ve své oblasti k nejrozšířenějším. 

V praktické části práce jsem se nejprve věnoval úpravám stávajícího měřicího 

pracoviště a návrhu nového kontaktního pole, které by umožňovalo plyně regulovatelnou 

změnu teploty článku. Kontaktní pole bylo potřeba vhodně zaintegrovat do stávajícího 

temného boxu s citlivou CCD kamerou. Pro regulaci teploty jsem navrhl a sestrojil regulátor 

výkonu Peltierových článků, umožňující využívat oba jejich pracovní režimy. Pro analýzu 

vlastností solárních článků byl použit rozsah teplot od 233K do 363K. Temperování nastavené 

teploty je řešeno zpětnovazební smyčkou z teplotních čidel. Parazitní teplo je od článků 

odváděno sestaveným okruhem vodního chlazení. 

V praktické části jsem se zaměřil na objasnění metod využívající luminiscenci 

solárních článků, elektroluminiscenci a mikroplazmu. Cílem výzkumu bylo objasnění vzniku 

luminiscence na jednotlivých defektech článku a korelace vzniku luminiscence s teplotou 

článku, napětím a okolními podmínkami. Touto oblastí luminiscence se nikdo dříve nezabýval 

a vznik luminiscence na článku nebyl detailněji objasněn. 

Pro analýzu v praktické části jsem nejdříve použil vzorky, které byly již dříve 

proměřeny metodou LBIC a byl u nich znám typ defektu, jeho velikost a umístění. Na těchto 

vzorcích proběhlo ověřující měření metod elektroluminiscence a mikroplazmy pro nalezení 

vhodných hodnot napětí a proudu pro detekci jednotlivých defektů. 

Vlastní výzkum defektů solárních článků jsem prováděl na sadě A, která obsahovala 

20 vzorků vyrobených standardním postupem. Z této série jsem po proměření všech kusů 

vybral ty vzorky, které obsahovaly zdroje mikroplazmy nejen na hranách ale také v ploše. 

Většina měřených vzorků dále obsahovala vírový defekt v různém rozsahu. Z toho lze soudit, 

že články nepocházely z jednoho výchozího kusu křemíku. 

Hlavní náplní praktické části práce bylo studium a objasnění vzniku mikroplazmy 

pozorované v solárních článcích. Pro objektivní a rychlé vyhodnocování počtu zdrojů 

mikroplazmy v ploše článku jsem vytvořil výpočtový algoritmus v programu Matlab, který 

pomocí váhování hodnot z obrazu určuje procentuální zastoupení defektů na snímku. 

S použitím regulace byl vysledován vliv rozdílných teploty na počet defektů, které se 

projevují v solárním článku. Na obrázku 44 jsou vyobrazeny výrazné zdroje mikroplazmy 

měřeného článku při dvou teplotách, 303K a 338K. Z grafu na obrázku 45 je zřejmá závislost 

počtu defektů na teplotě článku. Počet defektů se s rostoucí teplotou a přiloženým napětím 

zvyšuje exponenciálně. To je způsobeno vyšší koncentrací volných nosičů náboje a jejich 

energií. Jedním z hlavních výsledků této práce je možnost predikce počtu defektů 

v monokrystalickém křemíkovém článku v závislosti na teplotě a přiloženém závěrném 

napětí, díky vzorci č. 61. Teze o vlivu teploty při diagnostice solárních článků byly 
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publikovány  mimojiné v mezinárodních recenzovaných časopisech  organizace SPIE 

(Proceedings of SPIE; ISSN: 0277- 786X) pod názvem Diagnostic methods of solar cells in 

dependence on temperature a v časopisu organizace ECS (ECS Transactions; ISSN: 1938- 

5862) pod názvem Diagnostic Methods of Solar Cell Based on Temperature Dependence. 

Další významné publikace na toto téma jsou uvedeny v seznamu literatury. 

Druhým významným cílem práce bylo objasnění a praktické podložení vzniku 

mikroplazmy v solárním článku. Pro tuto část jsem použil rastrovací elektronové mikroskopy 

od firmy FEI Czech republic s.r.o. Menší části solárních článků jsem postupně zkoumal 

elektronovým svazkem spolu s přiloženým závěrným napětím ve vakuové komoře. Během 

sledování vzniku mikroplazmy a její následné přesné lokalizaci elektronovým svazkem byla 

pozorována závislost projevu mikroplazmy na okolním tlaku atmosféry. Pokud byl měřený 

článek měřen v atmosférickém tlaku, byl vznik mikroplazem stejný jako u předchozích 

měření v temném boxu. Když byl ale tlak okolního vzduchu snížen na hodnotu řádově 10
-2

Pa 

a nižší, začaly nejsilnější mikroplazmy přecházet v tepelné průrazy, jak dokládá tabulka 4. 

Z detailního zkoumání povrchu solárních článků jsem zjistil, že ke vzniku mikroplazmy 

dochází v místech s narušeným PN přechodem, zejména při mechanickém poškozením jak 

pyramid na povrchu článku, tak porušením pasivace na hranách. Při mechanickém porušení 

pasivační vrstvy dochází k obnažení PN přechodu.  Nečistoty, které ulpívají na povrchu 

článků se postupně ionzují a umožňují vznik mikroplazmatického výboje. Čím vyšší je 

teplota, tím snadněji jsou nečistoty na povrchu ionizovány a dochází tak k silnějším 

mikroplazmatickým výbojům. Z této teze vyplývá doporučení pro výrobce o nutnosti čistoty 

během celé výroby a citlivé manipulace s články tak, aby k mechanickému poškození 

nedocházelo. 

Výsledné teze o vzniku a projevech mikroplazmy jsem koreloval s metodami pro 

měření šumu a přechodových parametrů u nově vyvíjených solárních článků. Korelace vlivu 

teploty na projev defektů v solárních článcích byla provedena s metodou elektroluminescence, 

která se ukázala jako spolehlivý nástroj k rychlému porovnání. Výsledky jednotlivých měření 

byly průběžně předávány firmě Solartec s.r.o. a na jejich základě vznikla řada společných 

publikací a zejména doporučení ke zkvalitnění výroby. 

Cíle stanovené touto prací spočívaly především v objasnění vzniku mikroplazmy 

v monokrystalickém křemíkovém článku a definování vlivu teploty a okolních podmínek na 

jeji vznik. Během řešení práce jsem měřicí pracoviště rozšířil o přesnou regulaci teploty 

článku. Pro přesné zpracování a analýzu získaných dat jsem vytvořil výpočtové algoritmy 

v programu Matlab, které usnadňují práci s naměřenými daty. V průběhu detailní analýzy 

povrchu článku se mi podařilo objasnit příčinu vzniku mikroplazmy na povrchu a hranách 

monokrystalického křemíkového solárního článku. 

Všechny cíle stanovené v této práci byly splněny a výsledné teze byly korelovány 

s dalšími metodami. 
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9. SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ 

 

h Planckova konstanta 

k Boltzmannova konstanta 

T Teplota [K] 

c Rychlost světla ve vakuu 

λ Vlnová délka 

q Elektrický náboj 

E Intenzita elektrického pole 

EC Energetická hladina vodivostního pásu 

ED Energetická hladina donorů 

EF Fermiho energetická hladina 

Eg Šířka zakázaného pásu 

EG0 Lineární extrapolace šířky zakázaného pásu 

ET Energie hladiny defektu 

MC Ekvivalent minimální energie vodivostního pásu 

N(E) Hustota počtu částic  

F(E) Obsazenost Fermiho hladiny 

gD Základní degenerativní stav vlivu donorů 

gA Základní degenerativní stav vlivu akceptorů 

ND Koncentrace donorů 

NA Koncentrace akceptorů 

NC Koncentrace nosičů náboje 

Rec Rekombinační koeficient 

Re Rychlost rekombinace 

Gth Teplotní generace 

UR Celková rekombinační rychlost 

UAug Rychlost Augerovy rekombinace 

URad Rychlost zářivé rekombinace 

τ čas, doba života 

Cp,Cn 
Augerovy koeficienty pro p a n typ křemíku při nízké 

injekci 

Ca Augerův ambipolár koeficient 

USRH Rychlost SRH rekombinace 

US Rychlost povrchové rekombinace 

Sn, Sp Povrchové rekombinační rychlosti pro elektrony a díry 

Φ Tok fotonů 

ΦEL Tok fotonů elektroluminiscence 

H Hustota energie záření 

I0 Intenzita dopadajícího světla 

IR Intenzita odraženého světla 

Rα Koeficient odrazivosti 
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dx Tloušťka materiálu 

lf Střední volná dráha fotono v absorbujícím prostředí 

σi Efektivní průřez absorpčních center polovodiče 

IL Fotoproud solárního článku 

IS Saturační proud 

ISC Zkratový proud 

Im Proud při maximálním výkonu 

IR Proud v závěrném směru 

RL Rezistivita zátěže 

UOC Napětí na prázdno 

UT Termální napětí 

Um Napětí při maximálním výkonu 

UR Napětí v závěrném směru 

Dn, Dp Hustota elektronů a děr 

Jn, Jp Proudové hustoty elektronů a děr 

W šířka depletiční vrstvy 

B Spektrum záření 

C(x) Kalibrační faktor v bodě x 

RSH Sériový odpor 

RS Sériový odpor kontaktů 

RL Zátěžový odpor 

SUMX Spektrální hustota šumu maximálního napětí 

SV Spektrální hustota šumu napětí 

 


